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Förord

Riksantikvarieämbetets FoU-program för kulturmiljöområdet 
2001-2005 syftade till att utveckla och förnya den antikvariska 
praktiken. Utgångspunkten var förändringar i samhället och nya 
mål för kulturmiljöområdet. Behoven att utveckla och fördjupa 
nya kunskapsområden blev därför väldigt tydliga. Samtidigt ville 
programmet värna om kontinuiteten med fortsatt metodutveck
ling och kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer och kunskaps
områden som sedan länge etablerats.

Balansgången mellan nyorientering och kontinuitet präglade 
de olika satsningarna under den femåriga programperioden. Pro
grammet vilade på en behovsanalys och för stora delar av FoU- 
programområdet fanns inte någon forskning tidigare.

”Forskning handlar om framtid - om vad vi tror om framtiden 
och vi vill att den ska vara. Den forskning som beställs i dag tar 
ofta flera år att utföra. Därefter tar det ytterligare ett antal år 
innan resultaten blir kända och accepterade. Sedan dröjer det 
ännu ett antal år innan de fått genomslag i den praktiska verk
samheten och avsatt effekter i kulturmiljön.”
(Ur RAÄ:s FoU-program 2001-2005.)
Den här boken vill hjälpa till att föra ut och göra forskningen 

från FoU-programmet 2001-2005 känd för andra forskare och 
för kulturmiljöområdets praktiker. Boken är tänkt att inspirera 
till fortsatta forskningsinsatser men framför allt att ge möjlighet 
för många intresserade att ta del av och använda forskningens er
farenheter och resultat.

Artiklarna i boken bygger på böcker och rapporter som givits 
ut under programperioden. Flera av dessa finns tillgängliga som 
pdf-filer på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.

Inger Liliequist, Riksantikvarie
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Forskning och utveckling 
- en kritisk och konstruktiv 
blick på dagens samhälle

Birgitta Johansen

Denna bok handlar om Riksantikvarieämbetets FoU-arbete under 
åren 2001-2005. I fyra kapitel beskrivs bakgrund, verksamheter 
och resultat. I detta första kapitel presenteras ramverket för ar
betet med sektorsforskning och FoU-anslag. Med utgångspunkt i 
FoU-aktiviteter under 2001-2005 diskuteras vad som har gjorts 
under denna period och varför. I bokens andra del presenteras ett 
urval av de många olika projekt som finansierats. Urvalet är gjort 
för att ge en representativ bild av FoU-verksamheterna under dessa 
år. Kapitel tre är en avslutande reflektion om vad som lyckats och 
misslyckats, om vad som varit styrkor och svagheter, vilken kritik 
Riksantikvarieämbetet mött genom FoU-arbetet samt en blick mot 
framtiden genom FoU-programmet för 2006-2010. Kapitel fyra 
är en sammanställning av FoU-projekt som erhållit medel under 
2001-2005.

Kulturarv i tiden
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är förvaltningsmyndighet för frå
gor om kulturarvet och kulturmiljön. För att utveckla kunskaps
uppbyggnaden och stimulera till forskning om dessa fält har RAÄ 
ett årligt sektorsforskningsanslag. Syftet med anslaget är att stödja 
tillämpad forskning och utveckling (FoU) om kulturarvet och kul
turmiljön. Sådan forskning bidrar till att utveckla kulturmiljöar
betet och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Det innebär att 
använda anslaget till forskningsprojekt som befinner sig i mötet 
mellan kulturpolitiken, kulturmiljöorganisationens kunskapsupp
byggnad och de vetenskapliga disciplinerna.

Ett FoU-anslag för kulturmiljöområdet behövs för att vi som

Kapitel 1
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arbetar professionellt och våra verksamheter ska kunna utvecklas 
i takt med samhället, om inte förlorar vi snart vårt existensbe
rättigande. Att utvecklas i takt med samhället betyder att vara 
lyhörd utan att bli lydig. Det historiska perspektiv som vi fått an
svar för och arbetar med handlar om att stå för en både kritisk 
och konstruktiv blick på dagens samhälle; en blick som innebär 
att kulturarvet används som plattform för reflektioner kring sam
hälleliga fenomen. I det humanistiska fält vi tillhör handlar det 
om att både producera vederhäftig historisk kunskap och att stän
digt återkomma till de ”stora” frågorna, som bara kan ges högst 
preliminära svar. Det är dock inte självklart att alla verksamma 
kulturmiljöarbetare vare sig kan, vill eller vågar agera på detta 
sätt. Inom kulturarvsfältet finns en hierarkisk ordning och före
ställningar om centrum och periferier som hämmar och försvårar 
debatt. Retoriken har traditionellt hållit sig inom snäva gränser; 
att protestera mot förslag har varit accepterat, men att föra fram 
alternativ har inte varit lika självklart. En livaktig FoU-verksam- 
het bidrar till att skapa nödvändigt utrymme för diskussion och 
praktik som vågar pröva det tillsynes självklara i kulturarv och 
kulturarvsarbete.

Anslaget 28:37 (utgiftsområde 7, fr.o.m. 2007 28:36 ) för forsk
ning och utveckling är RAÄ:s och kulturmiljöområdets viktigaste 
ekonomiska verktyg för att driva innehållslig och metodisk ut
veckling. RAÄ har förfogat över ett sådant anslag sedan budgetår
et 1990/91. Anslaget ger RAÄ och kulturmiljöområdet möjlighe
ter att vara aktörer inom forskningspolitik och forskningsfrågor. 
Anslaget är trots sin ringa omfattning av stort intresse för många. 
Antalet ansökningar är betydligt fler än vad anslaget förmår fi
nansiera och aktörerna är många och har starka åsikter om vad 
insatserna bör gå till.

Egna FoU-medel gör det möjligt att låta praktikens behov möta 
forskningens perspektiv och analyser. Sektorsmotiverad forskning 
involverar hur den praktiska användningen av forskningen ska 
komma till stånd redan i inledningen av forskningsprocessen. Det



gör det nödvändigt att personer utanför forskarvärlden medverkar. 
I Sverige är forskningen starkare bunden till universiteten än i 
många andra länder. Sektorsstyrd forskning blir därför ett vik
tigt medel för att matcha praktik och forskning. Den nyfikenhets- 
styrda grundforskningen vid universiteten är alltså av största be
tydelse för kulturmiljöområdet. Att anslaget tillika gör det möjligt 
att föra en dialog med universiteten om deras inriktning och utbud 
ska framhållas. RAÄ har under en lång följd av år satsat avse
värda summor på att universiteten ska utveckla utbildnings- och 
forskningsmiljöer med inriktning mot kulturarvsområdet.

Uppdragen
FoU-anslaget har använts för att styra mot målen för kulturpoli
tiken i allmänhet och kulturmiljöområdet i synnerhet, men även 
mot mål inom andra politikområden som miljö, jordbruk, lands
bygdsutveckling och regional utveckling. Anslaget har använts 
såväl för att stödja redan pågående forskning som för att initiera 
förnyelsearbete. De politiskt satta målen för kulturmiljöområdet 
finns dels i kulturpropositionen (1996/97:3), dels i kulturarvspro
positionen (1998/99:114). I regleringsbreven för RAÄ, dvs. de re
geringsbeslut som utfärdas årligen i syfte att styra myndighetens 
verksamhet, har frågor som industrisamhället, storstadens kultur
miljö, det moderna samhället, demokrati, mångfald och Agenda 
kulturarv prioriterats.

FoU-program för kulturmiljöområdet 2001-2005 
FoU-programmet för kulturmiljöområdet 2001-2005 baserades 
på tre programområden.

• Kulturarvet i samhället
• Kulturhistorisk kunskap
• Vård och konservering

Det nya i programmet var att låta frågor om bruk av kulturarv 
och historia samlas under ett eget programområde - ”Kulturarvet



i samhället”. Syftet med detta var att främja kontinuerlig föränd
ring i takt med samhället, bland annat rörande värderingsfrågor. 
Den för sektorn gemensamma satsningen på Agenda kulturarv fick 
avgörande betydelse för att programområdet var det mest prio
riterade under perioden. Detta medförde en särskild satsning på 
utvecklat deltagande i samhällsbyggnadsprocesser, forskning om 
kommunikation, reflektion, dialog, interaktivitet och medborgar
inflytande, utvecklande av kontakter med nya forskningsmiljöer 
samt kulturarvsvetenskaplig utbildning och forskning.

Kulturarvet i samhället
Programområde i ”Kulturarvet i samhället” behandlade frågor 
om värdering, planering och kommunikation av kulturmiljöar
betet. Programområdet omfattade kulturmiljöorganisationens 
arbetssätt och arbetsredskap för att bevara, bruka och berika kul
turmiljön. Redskap som lyftes fram i FoU-programmets beskriv
ning av området var lagstiftning och planering, miljömålsarbete, 
kulturmiljön som utvecklingsfaktor, dialog med medborgarna 
samt användningen av IT. Samspelet mellan kulturmiljöorganisa
tionens motiv, redskap och behov samt allmänhetens syn på och 
behov av kulturmiljö betonades som ett forskningsfält för analys 
och utveckling. I programområdet framhölls att grunden för kul
turmiljöarbetet ligger i föreställningar om historien, samhället, 
människan och naturen. Allt arbete rörande kulturarvet utgår yt
terst från värderingar, som avgör vad som bör bevaras och göras 
tillgängligt. Ambitionen var att genomgående integrera detta tema 
i forskningen kring arbetssätt och arbetsredskap, men även be
handla det som ett eget tema.

Syftet var att kulturmiljösektorns arbetssätt och arbetsredskap 
skulle kunna förändras kontinuerligt och i takt med samhället 
dels genom att de utvärderades, dels genom att nya möjligheter 
och alternativ togs fram. Kulturarvet och kulturmiljön ska vara en 
resurs i samhället. Syftet var också att bygga upp en grundläg
gande kunskap om de värderingsperspektiv som ligger till grund



för kulturmiljösektorns verksamhet. Detta genom att göra en kri
tisk granskning av dessa perspektiv och jämföra dem med andra 
möjliga värdegrunder. Avsikten var att härigenom skapa förutsätt
ningar för att i dialog med medborgarna på bästa sätt bevara och 
bruka kulturarvet.

Kulturhistorisk kunskap
Inom programområde z ”Kulturhistorisk kunskap” framhölls 
forskning om landskapet, byggnader, bebyggelse, fornlämningar 
och föremål liksom digital hantering av kunskap. Syftet med pro
gramområdet var att utveckla och utöka den grundläggande och 
långsiktiga kunskapen om kulturarvet genom att uppmuntra och 
beställa forskning om försummade delar av och aspekter på kul
turarvet.

Den grundläggande utgångspunkten i programområdet var att 
professionell kunskap om kulturarvet utgör grunden för verksam
heten. I FoU-programmets behovsanalys konstateras att det redan 
finns omfattande kunskap om lämningar och företeelser inom kul
turmiljöorganisationens ansvarsområde, men att nya tolkningsper
spektiv motiverar ny forskning. Det poängterades också att för att 
nå kunskap om sammanhang som gör kulturhistoriska lämningar 
och företeelser meningsfulla är ämnes- och disciplinöverskridande 
samverkan nödvändig. Det sentida kulturarvet togs upp som ett 
område där ny forskning behövs.

Vård och konservering
Inom programområde 3 ”Vård och konservering” låg betoningen 
på antikvarisk-tekniska aspekter av det fysiska kulturarvet. Syftet 
med programområdet var att bygga upp kunskap för att förbättra 
förutsättningarna för det fysiska bevarandet av det materiella kul
turarvet. I programmet ingick forskning om metoder och material. 
Kretsloppstanken ansågs som ett viktigt begrepp i framtidens byg
gande och forskning med detta perspektiv lyftes fram som viktig.



FoU-verksamheterna
I kapitel två i denna hok redovisas ett antal enskilda verksamhe
ter. Det känns angeläget att så här inledningsvis placera in dessa 
i de verksamhetsfält, behov och uppdrag som vi från beställarens 
sida utgått från.

Arkeologifrågorna och i synnerhet de inom det uppdragsar- 
keologiska fältet har varit högt prioriterade både före och under 
detta program. Initialt handlade det om att fortsätta stötta ut
vecklingen mot en analyserande och tolkande uppdragsarkeologi, 
en beställning från huvudmannen (prop. 1993/94:177 s. 146 och 
1996/97:99 s. 14). Detta genom att bland annat satsa på att ut
veckla arbetet med rapporter och tematiska analyser. Utbytet mel
lan uppdragsarkeologin och universiteten utvecklades genom att 
de så kallade koordinatorerna placerades vid universiteten. Vidare 
har satsningar gjorts mot att förnya en debatt kring fornlämnings- 
begreppet och dess utveckling. De senaste åren har syftet med 
uppdragsarkeologin, den publika relationen, stått i fokus.

Projekt med bäring på bebyggelse har hört samman med sats
ningarna på ”Svenska industriminnen” och ”Storstadens arkitek
tur- och kulturmiljö” och därtill kopplad utveckling av bebyggelse
registret vid RAÄ. Frågor kring sambanden mellan bebyggelsens 
utformning och sociala relationer - vad en byggnad berättar - har 
behandlats mer eller mindre uttryckligt i olika projekt. Den var
dagliga bebyggelsen har stått i centrum, men även religiösa rum i 
ett mångkulturellt Sverige har studerats. Utvecklingen inom bebyg
gelseområdet har dock i högre grad än via FoU-anslaget drivits på 
genom de nämnda utvecklingsprojekten och verksamheten ”Det 
moderna samhällets kulturarv” som bedrivits vid RAÄ i samarbe
te med länen, alla med finansiering via dels förvaltningsanslaget 
28:25, dels anslaget 28:26 bidrag till kulturmiljövård.

Den kulturhistoriska dokumentationen är det pumpande hjär
tat i kulturarvsforvaltningen. Ett antal försök har gjorts att initie
ra studier kring dess väsen och villkor - varför dokumenterar vi, 
vad dokumenterar vi, vad dokumenterar vi inte, för och med vem 
gör vi det, vilka är vi som dokumenterar och dokumentation som



konserverande eller förändrande kraft? Tyvärr måste konstateras 
att vi ännu inte lyckats intressera forskare för detta område, med 
några få men viktiga undantag. Kanske är problematiken för kom
plex eller för näraliggande för att bli synlig?

Kulturarvsforskning har fått såväl strukturellt stöd som stöd 
till enskilda forskningsinsatser. Avdelningen för kulturvård i Gö
teborg, verksamheten vid Tema Q Linköpings universitet och de 
arkeologiska institutionerna i Göteborg och Södertörn har åter
kommande erhållit medel. Det har handlat om allt från satsning på 
en professur till stöd att utveckla nya kurser och till ansökningar.

Landskapet har varit ett återkommande utvecklingsfält i större 
och mindre projekt. De större har medfinansierats av RAÄ:s för
valtningsanslag. Ambitionen har varit att utveckla nya tjänster 
och metoder i syfte att påverka planer och processer. Dessa tjäns
ter och metoder har baserats på nya perspektiv på landskap med 
människan i fokus. Vi har arbetat med att utveckla såväl kompe
tenta beställare som utförare av underlag som hanterar landskap 
i förändring.

Nya verktyg har utvecklats i relation till bebyggelseregistret 
och systemet för fornminnesinformation FMIS, samt förberett 
arbetet med kulturmiljöportalen. Några projekt har tagit den re
gionala utvecklingen som utgångspunkt och syftat till att föra in 
kulturmiljöfrågorna på ett för kulturmiljön bra sätt i detta sam
manhang. FoU-anslaget har också använts för att vidga gränserna 
mellan å ena sidan kulturmiljöarbetet och vetenskapen och å andra 
sidan konsten.

Genomgående teman i många av de ovan nämnda fälten och 
projekten har varit arbetssätt för dialog och vilken historia som 
kulturmiljön berättar. Om nu människan ska stå i centrum måste 
kulturmiljöarbetet handla om såväl objekten som aktörerna.

Vård och konservering har ingått i FoU-satsningarna som ett 
eget tema med analyser av material i objekt men också av material 
lämpliga för att använda vid konservering och restaurering. Insat
serna har syftat till att förbättra förutsättningarna för det fysiska 
bevarandet av det materiella kulturarvet.



Miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) har gett kulturmiljö
sektorn nya möjligheter till 
förankring och brukande av 
kulturmiljön. MKB med kultur
värde uppstod som en reaktion 
på att dessa möjligheter inte 
verkade utnyttjas fullt ut. Ett 
antal utvecklingsförslag för fram
tida MKB-arbete presenteras.



MKB med kulturvärde Kapitel 2

Mikael Jakobsson

När projektet inleddes år zooi hade bestämmelserna om miljö
konsekvensbeskrivningar (MKB) i miljöbalken funnits i två år. 
RAÄ:s vägledning ”Kulturvärden och MKB” hade funnits i fem 
år och Nordiska ministerrådets rapport ”Kulturmiljöer i miljö- 
konsekvensvurderinger” var just färdig. Därtill hade kulturmil
jövården sedan 1998 fått förändrade politiska mål som betonade 
att kulturmiljön inte enbart är till för att bevaras utan också för 
att brukas. Detta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling 
genom att skapa större delaktighet och ansvarstagande för kultur
miljön i samhället.

Trots att MKB alltså hade tillämpats i flera år och trots att må
len för kulturmiljöarbetet blivit mer offensiva, kunde vi konsta
tera att MKB sällan tog tillvara kulturmiljöintressen. Detta trots 
att MKB ger bättre förutsättningar för att beakta kulturmiljön 
än vad den traditionella fysiska planeringen gör. Med MKB hade 
möjligheter att inte bara skydda kulturmiljöintressena utan också 
ta tillvara och utveckla dem blivit bättre.

Tre problemområden identifierades. Dessa är:
• brist på kulturmiljökompetens bland MKB-processen aktörer,
• komplicerad uppbyggnad av MKB-systemet, och
• brist på behovsanpassade kulturmiljöunderlag.

Mot den bakgrunden startades projektet för att:
• i ett pedagogiskt block förmedla idén om att MKB är ett 

lämpligt redskap för att ta vara på kulturmiljön som en till
gång inför en planerad förändring,

• i ett block med juridik och planeringsinstrument tydliggöra 
kulturmiljöns ingångar i MKB -processen samt utveckla olika 
typer av underlag, och

• i ett FoU-block etablera och stötta forskarmiljöer som arbetar 
med att utveckla kulturmiljöfrågan i MKB-sammanhang.

17

P
rogram

om
råde 

1



P
rogram

om
råde 

1

Projektet har kommit att innebära en bred satsning på allt från 
kurser i MKB-teknik till utveckling av modeller för kulturmiljö
underlag. Den långsiktiga effekten av dessa insatser är i nuläget 
inte möjligt att utvärdera. Projektet har nyligen avslutats.

Utvecklingsområden
Ett viktigt och redan synligt resultat är att vi förutom de rena 
utbildnings- och utvecklingsinsatserna, har identifierat ett antal 
utvecklingsområden - eller kanske snarare förhållningssätt - för 
en fortsatt tillämpning och utveckling av MKB.

Vidga perspektiven på kulturmiljöns betydelse - Utöver tra
ditionella historievetenskapliga värdena har kulturmiljön också 
upplevelse- och bruksmässiga värden. Dessa kan vara en tillgång 
för planerade projektet genom att ge förankring och acceptans.

Om kulturmiljön ses som ett särintresse av vetenskaplig bety
delse för kulturmiljövårdens egna experter finns en risk att den 
uppfattas som ett hinder för förändring och utveckling. Om kul
turmiljön istället ska ses som en tillgång för människor och sam
hälle och som en del av grundläggande utgångspunkter för olika 
planerade förändringar i landskapet krävs en bredare syn på kul
turmiljöns värden.

Utveckla kunskapen om MKB-processens grunder - För att 
framgångsrikt kunna delta i MKB-arbetet behöver alla inblanda
de aktörer känna till var i olika planerings- och beslutsskeden ett 
projekt befinner sig. Det är viktigt att känna till vad som formellt 
krävs av såväl verksamhetsutövare som myndigheter och det gäller 
att kunna föra fram rätt argument vid rätt tidpunkt. Därför måste 
kunskapen om MKB-processens grunder utvecklas.

Gör MKB-processen till en arena för samverkan - MKB-pro- 
cessen ska vara ett stöd för att finna goda och sektorövergripande 
lösningar för varje projekt. Aktörerna behöver därför dels vara 
medvetna om hur och när kulturmiljöfrågan ska hanteras, dels 
vara aktiva och lyhörda för samverkan inom processen. För att 
kulturmiljövårdens frågor ska uppmärksammas krävs det bestal-



lare som förstår att frågorna behöver behandlas av tillräckligt kun
niga konsulter. Det krävs att tjänstemännen på länsstyrelserna och 
kommunerna uppmärksammar frågorna tidigt och kräver ett till
räckligt bra beslutsunderlag samt att de med sin kompetens aktivt 
deltar vid samråd och diskussioner. Slutligen krävs det konsulter 
som förmår att ta fram projektspecifika och tydliga värdebeskriv
ningar och konsekvensanalyser.

Integrera fornlämningarna i MKB-processen - Fornlämningar 
är en del av det samlade kulturlandskapet och bör behandlas så. 
Genom kulturminneslagens (KML) tillämpning tenderar de dock 
att särbehandlas i exploateringssammanhang. För att i MICB-ar- 
betet kunna argumentera för hänsyn och tillvaratagande av den 
historiska dimensionen i landskapet som helhet behöver därför 
fornlämningarna ingå i det samlade kunskapsunderlaget och i 
målformuleringarna för kulturmiljön. Om fornlämningarna en
dast hanteras enligt KML går denna möjlighet förlorad.

Ta fram bättre anpassade kulturmiljöunderlag - För att i tidiga 
strategiska planeringsskeden kunna ta ställning till ett föränd- 
ringsprojekts konsekvenser för kulturvärdena i hela landskapet, 
och inte enbart för specialreglerade skyddsintressen som riksin
tressen eller fornlämningar, behövs ett bättre anpassat basmate
rial. Det materialet ska redovisa övergripande karaktärsdrag och 
kvaliteter hos landskapet. Med det som utgångspunkt kan verk- 
samhetsutövaren ta fram de riktade underlag med fördjupningar 
och kompletteringar som behövs för att kunna utveckla och kon- 
sekvensbedöma det enskilda projektet.

Formulera tydliga mål och avsiktsförklaringar för kulturmil
jön - Tydligt formulerade mål för bevarande, bruk och utveckling 
av miljöns kulturvärden utgör nödvändiga redskap eller hjälpme
del i arbetet med att finna projektlösningar med god anpassning 
till landskapets kulturvärden. Målen behöver formuleras inom 
förändringsprojektet och i samarbete mellan olika intressenter för 
att de ska vinna allmän acceptans och kunna bidra till att påverka 
projektets inriktning och slutresultat. Arbetssättet, som ännu är
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relativt outvecklat, kräver både kreativitet och nytänkande av 
samtliga deltagare i processen.

Behov av fortsatta insatser
För att stimulera en utveckling av dessa förhållningssätt har ett 
antal förslag till insatser identifierats. Fyra områden är av avgö
rande betydelse för att hanteringen av kulturmiljön i MKB-arbe- 
tet ska förbättras.

• Skapa mötesplatser för olika MKB-aktörer för att möjliggöra 
diskussioner om aktuella frågor kring kulturarv, kulturmiljö, 
kulturvärden, riktade utbildningar och kontinuerligt erfaren
hetsutbyte.

• Utveckla metoder för och ta fram exempel på såväl generella 
som riktade kulturmiljöunderlag samt verka för att sådana 
tas fram regionalt och lokalt.

• Följa upp och utvärdera hanteringen av kulturmiljöfrågorna i 
MKB för att identifiera utvecklingsbehov och initiera utveck
lingsinsatser vad gäller utbildning, underlag och arbetsmetoder.

• Etablera kontakt med och påverka olika utbildningscentra 
för att få ett starkare kulturmiljöinslag i MKB-utbildningarna 
liksom starkare MKB-inslag i grundutbildningarna inom kul
turområdet.

zo

Ett utvecklingsområde som identifierats inom projektet-är behovet av att ta fram bättre an
passade underlag för beskrivning av kulturmiljön. För att kunna ta ställning till konsekven
serna av exempelvis en vägdragning behövs underlag som beskriver landskapets samlade 
karaktärsdrag. Exemplet är hämtat från vägutredningen för E20-sträckan mellan Arboga och 
Kungsör (Vägverket mars 2004). Kartorna är bearbetade av Jerker Moström, RAÄ, efter karta 
från Vägverket. Se också kapitlet Visa Väg i denna bok, sid. 56.
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Det behövs fler mötesplatser för olika MKB-aktörer för att möjliggöra diskussioner om ak
tuella frågor kring kulturarv, kulturmiljö, kulturvärden, riktade utbildningar och kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte. Bilden är från en MKB-fältkurs år 2003 vid Höga kusten där beställare, 
utförare (konsulter) och granskare samlats.



Projektet Kulturarv som 
samhällsdialog är en kritisk 
granskning av hur antikva
risk kunskap produceras 
och förmedlas. Arbetet visar 
på svårigheten att initiera 
reflexiva diskussioner om 
den egna verksamheten.



Kulturarv som samhällsdialog
Anders Gustafsson & Håkan Karlsson

Hur har den antikvariska kunskapen uppkommit? Hur produce
ras den idag? Hur kommuniceras den till medborgarna? Avsikten 
med projektet var att ur ett historiskt och samtida perspektiv kri
tiskt analysera och diskutera dessa frågor. Projektet genomfördes 
under åren 2002-2004 och arbetet har haft en klar inriktning 
mot textproduktion och föredragshållande.

Studien tog utgångspunkt i en känslan av att det finns en skev
het i den kommunikativa relationen mellan avsändare, dvs. ”anti
kvarier i vid mening”, och mottagare, dvs. ”andra än antikvarier”. 
Vi upplevde det också som att diskussioner inom yrket kring dessa 
frågor ofta rör sig på ett metaplan, antingen som teoretiska re
sonemang eller i form av allmänt hållen festtalsretorik. Även om 
sådana diskussioner naturligtvis behövs, är en fara med dem att 
alla nickar igenkännande, håller med och sedan går vidare med 
sitt arbete som man alltid gjort.

Projektet hade således redan från början en kritisk utgångs
punkt. Genom att analysera hur den antikvariska kunskapen upp
kommit, uppkommer och kommuniceras till medborgarna, ville 
vi visa hur kunskapsproduktion och kommunikation förändrats 
över tid. Från att ha baserats på en ömsesidig dialog mellan ex
perter och amatörer, till en situation där antikvariska experter i 
sin enkelriktade monolog inte längre anser sig ha behov av ama
törerna annat än som passiva åhörare eller åskådare. Samtidigt 
ville vi använda resultatet av denna analys för att bidra till ett mer 
praktiskt orienterat förändringsarbete, i riktning mot dialog och 
levande samtal mellan kulturarvsforvaltningen och människor ut
anför sektorn.

För att undvika att själv hamna i högtflygande retoriska resone
mang om arkeologisk kommunikation valde vi som utgångspunkt
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ett försök till etnografiskt orienterade empiriskt närgångna stu
dier av den kommunikativa relationens finmekanik.

• Hur iscensätts fornlämningsmiljöer?
• Hur ser skylttexter ut?
• Hur ser skyltarna ut?
• Vem besöker fasta fornlämningar?
• Hur har förhistorien förmedlats i guideböcker och 

i reseskildringar?

Resultatet av dessa analyser bekräftade de tankegångar vi inled
ningsvis hade. Det är tydligt att kommunikativa instrument som 
skylttexter, reseskildringar, guideböcker, iscensättningar etc. ge
nom åren genomgått en förändring där antikvarisk osäkerhet och 
tveksamhet ersatts med säkerhet. Dialogen mellan experter och 
amatörer har alltmer kommit att få formen av en monolog där 
de aktiva antikvarierna undervisar de passiva amatörerna. Förhis
torien och tankegångar om densamma har således med hjälp av 
dessa kommunikativa instrument kommit att exproprieras av kul
turarvsforvaltningen. På vissa håll tar detta sig dessutom fysiska 
uttryck i form av stängsel och avgränsningar vilka - i bevarande
syfte - stänger ute medborgarna från deras kulturarv.

Med dessa etnografiskt orienterade analyser och empiriska 
exempel kunde vi således tydligt illustrera vad vi upplevde som 
skevheter i den kommunikativa relationen mellan avsändarna och 
mottagarna. De konkreta exemplen är svåra att värja sig från, de 
skaver. Människor blir ”träffade”. Detta hoppades vi skulle kun
na fungera som utgångspunkter för principiella diskussioner om 
hur vi producerar och kommunicerar vår antikvariska kunskap.

Kritik och diskussion
Vi annonserade tidigt i vårt arbete att syftet inte var att presentera 
en manual, en slutpunkt eller ett facit. Istället var vår ambition att 
genomföra ett kritiskt arbete som kunde fungera som ett proble-



matiserande, tankeväckande och förhoppningsvis attitydföränd- 
rande bidrag till diskussionen om sektorns relation till dem som vi 
förmedlar till. Förhoppningen var vidare att projektet också, ge
nom sin ändrade ljussättning av vardagliga kulturarvsaktiviteter, 
skulle kunna fungera som en startpunkt för andras val av fråge
ställningar. Detta innebär således att mål och medel med projektet 
är utbytbara och att diskussionen är en huvudpoäng i sig.

Men, med en snäv läsning av praktikbegreppet framstår vårt 
projekt som föga implementerbart i sektorns verksamhet. Ex
empelvis framgick vid ett antal presentationer av projektet i mu- 
seimiljö och av projektmonografin ”Plats på scen” att kollegor 
uppfattade vår text som alltför abstrakt. Den ansågs sakna klara 
riktlinjer och den ”manualorientering” som man menade skulle 
vara önskvärt. Det fanns således klara problem med att uppfatta 
vår text som det perspektivvändande diskussionsinlägg den var 
avsedd som. Budskapet om fortsatta diskussioner och om att 
denna typ av reflexiva skärskådanden förhoppningsvis bidrar till 
praktiska överväganden och förändringar, gick inte fram. På ett 
plan visar detta på svårigheterna att initiera en reflexiv diskussion 
om den egna verksamheten. Många verkar föredra klara riktlinjer 
och order från ovan istället för en kritisk diskussion om hur verk
samheten kan och bör utformas.

MA kurs i arkeologisk kulturmiljövård
Projektet och dess resultat har trots allt bidragit till att reflexiva 
och kritiska diskussioner har kommit till stånd i en rad olika mil
jöer både inom och utom den kulturarvsförvaltande sfären. I vår 
egen universitetsmiljö har projektet och dess orientering kommit 
att påverka undervisningens utformning och innehåll på den MA 
kurs i arkeologisk kulturmiljövård som ges vid Institutionen för 
arkeologi i Göteborg. På så sätt har projektet bidragit till en dis
kussion kring kritiskt och reflexivt förhållningssätt i utbildningen 
av framtida kulturarvsförvaltare.
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Är detta publikens syn på vår information? Informationsskylt använd 
som kulfång. Västra Frölunda, Göteborg.

Vem bestämmer över hällristningarna, och hur? Vitlyckehällen, Tanum.
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Frän dokument till upplevelse 
är en idéhistorisk studie av 
statlig kulturpolitik och fram
växten av officiella värdegrun
der för kulturminnes- och kul
turmiljövården. Projektet visar 
att arbetet med organisato
riska och ideologiska grunder 
i den offentliga kulturmiljö
vården är en fortlöpande pro
cess under ständig utmaning.



Från dokument till upplevelse
Richard Pettersson

Studien var ett enmansprojekt och utmynnade i boken ”Den svens
ka kulturmiljövårdens värdegrunder: En idéhistorisk bakgrund 
och analys”. Projektet löpte under ett år som en idéhistorisk studie 
om statlig kulturpolitik och framväxten av en officiell värdegrund 
för kulturminnes- och kulturmiljövård. Med värdegrunder syftas 
här särskilt på den idéhistoriska bakgrunden till benämningarna 
kulturhistoriskt värde och kulturarv. För att fånga värderingar
nas såväl statiska som dynamiska element spände undersökningen 
över debatt och utredningar omkring minnesvårdandets organisa
tion och syfte, från 1950-talet fram till millennieskiftet. Studiens 
fokus var en analys och diskussion om bevekelsegrunder för vär
deargument i samband med statliga utredningar under i960- och 
70-tal, samt dessas uppföljning under 1990-talet.

Ett väsentligt tema i boken kom att röra skillnader och likheter 
mellan äldre kulturminnesvård kontra den nyare kulturmiljövår
den. Studien visade här att anspelningar på kulturarv har lyfts 
fram och getts en delvis ny betydelse i och med kulturmiljövårdens 
breddning mot miljöskydd och samtidsbevarande. Den äldre mo
nument och artefaktbaserade kulturmiljövården motsvarade en 
expertstyrd och i stor utsträckning ickedemokratisk myndighets
utövning, som övergripande baserades på ”den stora berättelsen” 
om Sveriges kulturella framväxt från istiden fram till industri
samhället. Denna berättelse var, och är fortfarande, huvudsak
ligen uppbyggd kring en idealistisk tankefigur om kulturen som 
riktningsstyrd (framåt och uppåt) - från lågt och ofullgånget, till 
utvecklat och civiliserat. Under folkhemmets uppbyggnadsskede 
var denna metaberättelse strukturerande för såväl arkeologisk och 
etnologisk forskning som för museiutställningarnas gestaltning
ar. Senare decenniers teoretiska uppgörelser med modernismens 
framtidsideologi och inbyggda logiker, har dock utmanat dessa
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länge tysta och traditionsbundna värderingar. Med ett alltmer 
multikulturellt samhälle, inträdet i EU, samt en allmän globali
sering, ställs idag generella frågor om vems och vilket kulturarv 
på sin spets - vare sig sammanhanget avser det nationella, det 
regionala, eller det lokala perspektivet. En kontenta av studien är 
därför att dagens kulturmiljövård måste hitta nya vägar för att 
tillämpa en dynamisk bevarandeideologi. Denna kan inte längre 
oproblematiskt hävda sin samhällsrelevans utifrån anspelningar 
eller syftningar på nationella eller folkliga värden. Nya tolkningar 
och uttryck kan i stället bildas med fokus på landskapet som arena 
för kulturell dynamik och infrastrukturell förändring.

Dokumentation och emotion
Forn- och kulturminnens samhällsvärde har alltid definierats uti
från en potentiell konflikt med övriga samhällsintressen. Sett från 
den statligt minnesvårdande sidan har i första hand de forsknings- 
relaterade, dokumentariska, värdena åberopats för att legitimera 
bevarandeinsatser och utökad lagstiftning. Samtidigt har det även 
funnits parallella motiv som länge formulerades med uttryck som 
”pieteten” eller ”den andliga odlingen”. Dessa mer emotivt grun
dade argument hänvisade till artefakterna och kulturmiljöernas 
roll för den kulturella identiteten - eller om man så vill till män
niskans existentiella villkor mer än hennes materiella. Dessa upp
levelsevärden har fått allt större betydelse i den officiella kulturpo
litik som vuxit fram parallellt med den nya kulturmiljövården.

1800-talets fornforskning och begränsade vård av fornlämning- 
ar kan sägas ha haft en mer utpräglad koppling till dokumentation. 
Den statliga kulturminnesvård som växte fram från inledningen 
av 1900-talet, motiverade dock även de breddade bevarandean
språken med hänvisningar till demokratiska kulturvärden, folk
bildning och identitet. Forntiden etablerades så att säga som en 
okontroversiell och enande angelägenhet för folkhemmets svensk. 
Kulturminnesvårdens värdeanspråk lanserades, på sanna eller fal
ska grunder, som en reaktion mot såväl det alltför introverta mu-



seisamlandet och fornforskandet, som det framväxande industri
samhällets materiella och kulturella nedmontering av allt det för
ment ”genuina och autentiska” hos agrarsamhället.

Med kulturminnesvården stärktes det nationella perspektivet. 
En förespeglad svensk monokultur representerade särskiljande 
och unika drag, vilka företrädesvis visualiserades i huvudstadens 
centralmuseer och i ambitiösa historieverk om den svenska kultur
utvecklingen från hedenhös till samtiden. Begreppsförskjutningen 
från fornminne till kulturminne speglade en ny mentalitet. Denna 
glidande övergång mot emotiva värdegrunder satte spår i organisa
tionsutredningar och juridiska lagformuleringar, liksom även hos 
den etablerade fornforskningen. Arkeologiska, konstvetenskapliga 
och etnologiska studier kom inte sällan att präglas av nationell 
retorik om den svenska folkkulturens landskapsindelade särart. 
Landskapens tillskrivna särdrag beträffande natur och kultur in
förlivades som varianter av den övergripande nationalkulturen, 
där för övrigt ”lappar”, ”finnar”, ”zigenare” och övriga minorite
ter explicit utpekades som ”avvikande folkelement”.

Kulturpolitiska mål
Genom hembygdsrörelsens och kulturminnesvårdens engagemang 
för hotade kultur- och naturvärden i samband med vattenkraftens 
utbyggande, togs emellertid viktiga steg till det som kom att bli 
1960-talets miljörörelse. Med den nya kommunalpolitiken (plan
monopolet), storskaliga industriprojekt, den så kallade ”sane
ringen av stadskärnor”, den växande medvetenheten om naturför
störing (DDT-skandalen) och allmänt växande miljömedvetande, 
kom statliga insatser i form av fysisk riksplanering att lyftas upp 
på den politiska dagordningen. Den nyskapande strategin blev nu 
att finna former för samverkan mellan olika samhällssektorer vad 
gällde byggande, planering och bevarandeverksamhet. Behovet av 
en ny lagstiftning och ett reellt statligt ansvar för kulturpolitiken 
blev brännande. En sakkunniggrupp, benämnd Kulturrådet, in
rättades 1969 med avsikt att utreda dessa komplexa frågor. Deras

33

P
rogram

om
råde 

1



P
rogram

om
råde 

1

34

arbete resulterade i den omfattande utredningen ”Ny kulturpo
litik” (SOU 1972:66). Parallellt med detta hade kopplingen till 
minnesvårdens myndigheter och institutioner utretts i den viktiga 
utredningen MUS 65 (Musei- och utställningssakkunniga), som 
resulterade i tre betänkanden mellan 1972-74. Allt detta samman
strålade i den inflytelserika regeringspropositionen om den statliga 
kulturpolitiken 1974 (Prop. 1974:28). Här ställdes nu upp de mål 
för samhällets kulturpolitik som sedan dess varit vägledande.

• Decentralisering och fördelningspolitik.
• Samordning och grupprelevans.
• Yttrandefrihet och frihet till konstnärlig förnyelse.
• Bevarande och levandegörande av äldre kultur.
• Distribution och frihet från kommersialismens styrning.

Myndigheten Statens kulturråd instiftades som samordnande in
stans för den statliga kulturverksamheten. Decentraliseringen av 
minnesvården till länsstyrelserna och deras nyinrättade kultur- 
minnesavdelningar genomfördes från 1976, efter en långvarig de
batt om länsmuseernas nya roller i den regionala minnesvården. 
Samma år reformeras RAÄ genom att separeras från Vitterhets
akademien. Med en omfördelning i den offentliga minnesvårdens 
organisation och med kraftigt ökade kulturanslag, följde kraven 
på en ny lagstiftning som skulle binda samman samhällssektorer 
och ansvariga instanser inför målet att värna objekt och miljöer. 
Resultatet av detta blev Naturresurslagen (SFS 1987:10), Plan och 
bygglagen (SFS 1987:12) och Kulturminneslagen (SFS 1988:950). 
Kulturminnesvårdens breddade ansvarsområde samlades nu un
der paraplybeteckningen ”kulturmiljövård” och begreppet ”kul
turarv” började parallellt nyttjas som en kulturpolitisk term, 
med syftning att relatera till kulturminneslagens portalparagraf: 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kul
turmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”



Breddade anspråk
Efter detta har den offentliga minnesvården fått en utökad roll i 
samhällsplaneringen samtidigt som ansvaret gradvis har delegerats 
ned till planeringen vid kommuner, landsting och länsstyrelser. 
Med de breddade anspråken har dock såväl den organisatoriska 
som den ideologiska underbyggnaden utmanats. Denna pågående 
process trotsar den traditionella synen på vård och bevarande. På 
vilket sätt skiljer sig ett miljörelaterat bevarande från ett mer av
gränsat och objektinriktat? Är det möjligt att bevara eller vårda 
immateriella kulturaspekter, och vem avgör i så fall dessas beva
randestatus? På vilket sätt skiljer sig den nutida anspelningen på 
kulturarv från tidigare argument omkring pietetsvärde och ”od
ling”? Och slutligen, hur har egentligen ansvarsfördelningen mel
lan RAÄ, länsstyrelser, kommuner och museer hanterats under 
decennierna från 1976 års kulturminnesvårdsreform?

Studier om den övergripande minnesvårdens värdegrunder är 
ingalunda överspelade. Att döma av senare tids officiella debatt
klimat om kulturarvets brukande är identitetsargumenten och de 
ekonomiska aspekterna väsentliga bevekelsegrunder för den sen
moderna minnesvårdens utveckling. Detta kommer att generera 
nya problem och nya värdegrunder.
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Projektet Kulturarvet som resurs 
för regional utveckling pågick 
2001-2003. Dess fokus var kul
turarvets betydelse för regionala 
utvecklings- och tillväxtprocesser. 
Resultatet visar att väl under
byggda vetenskapliga argumen
tationsunderlag är nödvändiga 
för att kulturarvets företrädare 
ska ha möjlighet att ta sig in på 
de arenor där förutsättningarna 
för hållbar regional utveckling 
diskuteras och formas.



Kulturarvet som resurs 
för regional utveckling

Marja-Leena Filvesmaa

Att kulturarv och kulturmiljö är viktiga resurser för en hållbar 
samhällsutveckling är föga omtvistat idag. Sambandet mellan kul
turarv och regional utveckling har fått ökad fokus både inom poli
tiken och i praktiken. Kulturmiljöområdets verksamhetsmål pekar 
tydligt i denna riktning, bl.a. genom att kulturmiljön ska stärkas i 
den regionala utvecklingen och att kulturmiljöarbetet ska vara en 
drivande kraft i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kulturens betydelse för utveckling uppmärksammas också i 
den regionala utvecklingspolitiken. I propositionen ”En politik 
för tillväxt och livskraft i hela landet” (Prop. 2001/02:4), pekas 
kulturpolitiken ut som ett av de områden som har stor struktu
rell betydelse för den regionala utvecklingen. I praktiskt arbete 
har kulturarvsbruk i hållbar regional utveckling aktualiserats i 
genomförandet av strukturfondsprogram, regionala tillväxtavtal 
och tillväxtprogram och senast i regionala utvecklingsprogram.

För att kulturmiljösektorn med trovärdighet ska kunna delta 
i olika samhällsprocesser och argumentera för kulturarvets be
tydelse för hållbar regional utveckling, behövs relevant kunskap. 
Sektorns erfarenhet är att vid det praktiska arbetet har det varit 
svårt att finna vederhäftiga argument för kulturarv och kulturmiljö 
som givna utvecklingsresurser. Att kulturmiljö ökar attraktions
kraften, livskvaliteten, påverkar företagsetableringar och skapar 
sysselsättning är måhända relativt vedertagna påståenden. Men, 
de har sällan belagts eller följts upp på ett systematiskt sätt.

Hösten 2000 tog RAÄ initiativ till projektet Kulturarvet som 
resurs för regional utveckling. Vi kände till att det pågår forskning 
vid flera universitet och högskolor kring frågor som berör kultur
arvets betydelse för samhällsutveckling men ansåg att den befintli-
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ga forskningen var svår att överblicka. Vi kunde också konstatera 
att forskningsresultaten inte kom kulturmiljövårdens praktiska 
arbete tillgodo i tillräcklig omfattning. Vid upprepade tillfällen 
hade kulturmiljösektorns representanter från olika håll i landet 
framfört att argumentationsunderlaget var svagt.

Tre etapper
Projektets genomfördes i tre etapper. Den första förberedande 
etappen påbörjades zooi och handlade om att sammanställa en 
kunskapsöversikt och en analys om framtida forskningsbehov. 
CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet 
fick uppdraget. Arbetet resulterade i rapporten ”Kulturarvet som 
resurs för regional utveckling - en kunskapsöversikt”. Förutom 
en redogörelse över forskningsläget innehåller rapporten också en 
enkätundersökning bland landets länsantikvarier om vilka argu
ment som används för att hävda kulturmiljön i regionala utveck
lingsprocesser.

Projektet fortsatte med en andra etapp 2002, då också i samar
bete med CERUM. Denna etapp avsåg två insatser, dels att genom
föra en fallstudie med utgångspunkt i föreslagna frågeställningar i 
kunskapsöversikten, dels att anordna ett forskarseminarium kring 
resultaten från fallstudien. Fallstudien syftade till att utveckla hy
poteser kring kulturarvets socioekonomiska effekter samt visa 
på metoder för värdering av de effekter bevarande och bruk av 
kulturarvet genererar. Fallstudien genomfördes efter samråd med 
Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbottens museum, Läns
styrelsen i Västernorrlands län och Länsstyrelsen i Uppsala län. En 
tvärvetenskaplig referensgrupp knuten till Umeå universitet följde 

38 fallstudiearbetet. Vid ett seminarium i maj 2002, då fallstudien
diskuterades, blev det tydligt att behovet att utveckla och stärka 
nätverk mellan forskare från olika forskningsinstitutioner är stort. 
Resultaten från den andra etappen presenteras i rapporten ”Kul
turmiljön i den regionala utvecklingen - en fallstudierapport”.



Projektets tredje etapp genomfördes 2003. Denna etapp avsåg 
dels en utvärdering av projektets hittills framtagna resultat, dels 
en uppdatering av aktuella frågeställningar inom området. Arbetet 
skedde i seminarieform. Såväl berörda forskare som representan
ter från kulturmiljösektorn deltog. Ett viktigt syfte med den tredje 
etappen var att skapa en arena för nätverksbygge såväl mellan 
forskare som mellan forskare och praktiker. Denna tredje etapp 
genomfördes i samverkan med ett annat då pågående FoU-projekt, 
”Kulturarvets betydelse för en god livsmiljö”. Seminarierna doku
menterades i rapporten ”Plats, drivkraft, samhällsprocess - vad 
gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional utveckling”.

Värdefulla slutsatser
Projektet har generat flera värdefulla slutsatser varav några direkt 
har kunnat föras vidare i RAÄ:s verksamhet och strategier.

• Det är angeläget att kvantitativa mått och kvalitativt värde
rande begrepp utvecklas parallellt. Kulturarvssektorns före
trädare riskerar att hamna utanför utvecklingsinriktade 
diskussioner om de inte har tillgång till relevanta metoder för 
såväl kvantitativa som kvalitativa analyser för att beskriva 
värdet av de investeringar som görs för att bevara och ut
veckla kulturarvet. Det kan t.ex. handla om att utveckla 
indikatorer för att kunna tydliggöra orsakssamband mellan 
kulturarv och regional utveckling.

• Det finns behov av att skapa tvärsektoriella arenor för dis
kussion och kunskapsutbyte mellan forskning och kultur
miljövårdens dagliga arbete. Forskning som berör kultur
arvet som resurs för regional utveckling pågår inom flera 
discipliner och vid flera institutioner och universitet utan 
att forskare, myndighetsrepresentanter och praktiker i till
räcklig omfattning kommer i kontakt med varandra och 
kan berika varandras arbeten. Även vidareutveckling och 
fördjupning av aktuella frågeställningar försvåras av bristen
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på kontakter mellan aktiva forskare och verksamma inom 
kulturmiljövården.

• Det är viktigt att särskilt utanför kulturmiljösektorn väcka 
intresse för och sprida kunskap om kulturarvet som regional 
utvecklingsfaktor. Ett sätt att göra detta kan vara genom 
seminarier och konferenser.

• Det finns behov av att utveckla myndigheternas samverkan 
och dialog kring forskning och kunskapsspridning inom 
detta tvärsektoriella område. Flera myndigheter arbetar med 
kunskapsuppbyggnad om hållbar regional utveckling och en 
samordning kring vissa frågor skulle kunna leda till ökad 
helhetssyn över den hållbara utvecklingens förutsättningar.

Obesvarade frågor
Det är fortfarande aktuellt att stärka forskningen om hur beva
rande och bruk av kulturarv bidrar till regional utveckling och 
tillväxt. Teoribildningen inom området är relativt svag och den 
befintliga forskningen inriktad på fallstudier. Det saknas större 
flerdisciplinära forskningsprogram inom området som skulle kun
na arbeta med generaliserbar teoribildning. De obesvarade frågor
na är fortfarande många.

• Vad är det för synergieffekter som uppstår?
• Hur och var uppstår synergieffekterna?
• Går det att mäta eller på annat sätt bedöma effekter av 

bevarande och bruk av kulturarv?
• Hur ser de samhällsprocesser ut som skapar förutsättningar 

för både bevarande och utveckling?

Verksamhetsplanering och strategiarbete
Flera av de ovannämnda slutsatserna har RAÄ tagit om hand i 
verksamhetsplanering och strategiarbete. I planeringsunderlaget



för myndighetens arbete med regional utveckling tas bland annat 
upp att en argumentsamling om kulturarvets betydelse för hållbar 
regional utveckling ska tas fram i syfte att öka medvetenheten om 
kulturarvet hos beslutsfattare. Vidare ska RAÄ skapa former för 
erfarenhetsutbyte och systematisk dialog mellan olika berörda ak
törer kring uppföljning och utvärdering av kulturarvet i regionala 
tillväxtprogram och utvecklingsprogram. Det är också viktigt att 
vidareutveckla uppföljningen av kulturmiljövårdsbidragets effek
ter på hållbar regional utveckling.

En av de mest prioriterade insatserna inom området uppfölj
ning och utvärdering har varit att utveckla indikatorer för kultur 
och kulturarv i det regionala utvecklingsarbetet. Hösten 2004 tog 
RAÄ, Statens Kulturråd, Svenska Filminstitutet och Sveriges kom
muner och landsting initiativ till ett gemensamt projekt som syftar 
till att utveckla uppföljningssystem och indikatorer för kultur och 
kulturarv. I projektet har vissa resultat från CERUMis arbete un
der andra projektetappen använts och vidareutvecklats.

Projektet Kulturarvet som resurs för regional utveckling har 
analyserat behovet av att utveckla såväl arbetsformer som argu
mentationsunderlag kring arbetet med kulturarv och hållbar re
gional utveckling. Resultatet visar att väl underbyggda vetenskap
liga argumentationsunderlag är nödvändiga för att kulturarvets 
företrädare ska ha möjlighet att ta sig in på de arenor där förut
sättningarna för hållbar regional utveckling diskuteras och for
mas. Detta gäller på såväl central som regional och lokal nivå.
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Syftet med projektet Männi
skors platser var att utifrån 
ett integrationsperspektiv 
utveckla former för utåtrikta
de verksamheter vid uppdrags- 
arkeologiska undersökningar. 
Projektet visar att det inom en 
uppdragsarkeologisk verksamhet 
går att med förhållandevis små 
medel och begränsade insatser 
initiera förmedlingsverksamheter 
med fokus på historiebruk och 
historiemedvetande.



Människors platser
Anders Högberg

Malmö är en stad i förändring - från homogen industristad till 
mångfacetterad kunskapsstad. Det är också en kraftigt segrege- 
rad stad, med tydliga gränser mellan de som är innanför och de 
som är utanför. Detta är en del av förutsättningarna för Malmö 
Kulturmiljös arbete. Frågor om innanför och utanför är problem
områden vi möter och som vi som kommunal institution är en del 
av. Projektet Människors platser tog utgångspunkt i Malmö som 
en mångfaldsstad, med det övergripande syftet att arbeta utifrån 
ett integrationsperspektiv.

Uppdragsarkeologin berör på ett påtagligt sätt delar av sam
hället. Dess effekter blir synliga för många och värderingar som 
genomsyrar verksamheten får konsekvenser för uppfattningar om 
det förflutna, nuet och framtiden. Detta är förhållanden som stäl
ler krav på ansvarstagande. Ett sätt att ta ett sådant ansvar är att 
ställa frågor om den egna verksamheten och dess sätt, vilja, för
måga och lyhördhet att möta förändringar. Integrationsbegreppet 
är av intresse som reflexivt, inspirationsgivande och handlingsori- 
enterat bollplank. Vad är det hos oss, i den egna dagliga yrkesut
övningen som behöver förändras? Vilka nya aspekter måste in och 
vilka gamla måste bort?

Projektets syfte var att utifrån ett integrationsperspektiv ut
veckla och testa olika former för utåtriktade verksamheter vid 
uppdragsarkeologiska undersökningar. Detta gjordes dels i form 
av teoretiska studier, dels genom praktisk verksamhet.

Teori och praktik
Projektets teoretiska del omfattade studier av andra kulturmiljöpe
dagogiska projekt och en genomgång av olika integrationsarbeten. 
Vi ägnade mycket tid åt att diskutera värdegrunder i relation till
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olika aspekter av inlärning, pedagogik och förmedling. Begrepp 
som kulturarv, empowerment, kulturanalys, ”glokalisering”, his
toriekultur och historiemedvetande stod i fokus för denna del av 
arbetet.

Vi kom fram till att ett integrationsarbete baserat på uppdrags- 
arkeologisk kunskap inte kan handla om att sprida arkeologins re
sultat, i tron att ju fler som vet desto större blir effekterna. Det kan 
inte heller handla om att inbjuda fler i tolkningsprocesser av redan 
formulerade arkeologiska frågeställningar. Det måste handla om 
ett aktivt förändringsarbete, om nya frågor och funderingar och 
om frågor och funderingar förankrade utanför arkeologin. Detta 
resulterade i ett fokus inom projektet på historiebruk och historie
medvetande. En viktig aspekt kom att bli frågor om vad som kan 
vara inkluderade respektive exkluderande kulturarvsbruk.

Syftet med projektets praktiska del var att i en genomförande
fas testa och utvärdera de idéer vi tagit fram. Detta gjordes i ett 
skolprogram och en studiecirkel. Begrepp och metoder som per- 
sonbaserat lärande, kulturmiljöpedagogik, med borgård ialog, 
platskänsla, förmedling, inlärning och utlärning stöttes och blöt
tes i denna delen av arbetet. Frågor i fokus för de aktiviteter vi 
bestämde oss för att testa var: Vad fanns på platsen innan? Hur 
vet man det? Vad kan man och vad kan man inte veta om det? Den 
nutida synen på kunskapen om det förflutna diskuterades också. 
Vad är av det förflutna givet? Hur skapas historia i nuet? Hur 
används den som argument och motiv för handling i dagsaktuella 
diskussioner?

Ett skolprogram och en studiecirkel
I ett skolprogram mötte vi ett antal skolklasser från två områden i 
Malmö, Kulladal och Holma. Under cirka ett halvår arbetade klas
serna med den befintliga kulturmiljön i sin omgivning. De deltog 
i arkeologiska undersökningar och genomförde uppföljningar och 
analyser av material de varit med om att gräva ut. De studerade 
historiska kartor och genomförde kulturhistoriska vandringar.



Utgångspunkten för hela arbetet var platser som eleverna valt. 
Dessa platser behövde inte vara arkeologiska eller av andra upp
märksammade som kulturhistoriskt intressanta. Det viktiga var 
att det var platser som pekats ut av eleverna själva och som på 
ett eller annat sätt var speciella för dem. Dessa platser följde med 
igenom hela projektarbetet, som utgångspunkter för diskussioner 
och som konkreta forskningsämnen för eleverna.

De fick i uppgift att formulera frågor som handlade om dessa 
platser. Varför ser det ut som det gör? Vad är speciellt med denna 
plats? Hur vill du att platsen ska se ut i framtiden? Dessa frå
gor diskuterades, problematiserades och omarbetades sedan i takt 
med att eleverna deltog i de olika ”hands-on” aktiviteter som ge
nomfördes. Resultaten presenterades i en avslutande utställning 
på det lokala biblioteket. Utställningen producerades av eleverna, 
med vår hjälp.

Som ytterligare en del av projektet initierade vi genom en stu
diecirkel ett samarbete med Stödföreningen för Per Albin Hans
sons födelsehem i Kulladal i Malmö. Denna förening förvaltar Per 
Albins födelsehem, där man också skapat ett litet museum med 
föremål, foton och texter som berättar om folkhemmets fader.

I studiecirkeln träffades vi en kväll i veckan under vintern och 
våren 2003-2004. Upplägget var att vi pratade om området och 
hur det ser ut nu och hur det sett ut innan. Vi besökte en av våra 
utgrävningar i närheten. Vi bjöd in föreläsare som pratade om allt 
ifrån arkeologi till områdets egnahemsbebyggelse.

Efter några träffar övergick studiecirkeln till att deltagarna 
själva fick forska kring något de var intresserade av. Här var va
riationen stor. Någon var intresserad av Per Albin-huset, någon av 
järnvägen, någon av en arkeologisk utgrävning som gjordes i om
rådet i början på 60-talet och ytterligare någon av området förr, 
innan det blev en del av Malmö stad. Vi gjorde djupdykningar i 
arkiv, rundvandringar i området, följde vägar, stigar och järnvä
gar efter äldre kartor, tittade på husgrunder, intervjuade en gatu
arbetare som vid dikesgrävning i slutet av 50-talet hittat några

45

P
rogram

om
råde 

1



Program
om

råde 
1

46

stenåldersyxor, analyserade arkeologiskt material och gjorde en 
byggnadsarkeologisk undersökning av Per Albin-hemmet. Mycket 
av det som arkeologer gör inför en undersökning och allt med ut
gångspunkt i den befintliga kulturmiljön.

Resultatet presenterades på en utställning som deltagarna själva 
producerat till föreningens årliga trädgårdsfest. Det kom mycket 
folk och klimax var de 10-12 minuter då den dåvarande kommun- 
och bostadsministern Lars-Erik Lövdén besökte tillställningen. 
Som av en händelse fanns också pressen på plats just då.

Erfarenheter
De aktiviteter vi genomfört har tagit utgångspunkt i den befintliga 
kulturmiljön där de vi mött bor, går i skola eller på annat sätt 
regelbundet vistas. Genom upplägget med egna problemformule
ringar, egen forskning och egen resultatpresentation, har vi i akti
viteternas olika delar kunnat visa hur berättelser om det förflutna 
skapas. Denna process har också tydliggjort att berättelserna är 
just skapade. De är inte på förhand givna. Med denna kunskap 
som utgångspunkt har vi pratat om hur man ställer frågor, om 
hur man väljer metoder för att behandla dessa frågor och om att 
svaren man får är beroende av vilka frågor man ställer och vilka 
metoder man väljer.

Med detta som utgångspunkt kunde vi leda diskussionen vidare 
till att handla om historiebruk, dvs. om hur olika utgångspunkter 
skapar olika berättelser att användas för olika syften. Detta sam
mantaget är aktiviteter som på olika sätt kan fördjupa ett histo- 
riemedvetande.

Nutid i fokus
Ambitionen med projektet Människors platser har inte varit att 
stärka människors band med det förflutna, utan med nutiden. I



vårt arbete har vi velat ta steget från information om utgrävningar 
och resultat till en dialog om arkeologisk kunskap och nutid. Men 
vi har också ansett det viktigt att diskutera vad vi önskar uppnå 
med denna dialog. Projektet Människors platser har alltså inte 
handlat om att man ska förmedla eller hur man ska förmedla. Vad 
vi velat lyfta fram är frågor kring vad som förmedlas och varför.

I projektet har vi således arbetat med ett aktivt kulturska- 
pande, där vi deltagit med våra arkeologiska erfarenheter. Med 
utgångspunkt i ett integrationsperspektiv har ett ifrågasättande 
av föreställningar om vad som exempelvis uppfattas som ”vårt” 
respektive ”andras” kulturarv, erbjudit redskap till deltagarna att 
reflektera kring sitt tänkande och sin närmiljö. Genom att med- 
vetandegöra och diskutera termer som integration, kulturarv och 
kulturarvsbruk i förhållande till människors föreställningar om 
sig själva, varandra, det förflutna och till platsen där de bor, hop
pas vi att uppdragsarkeologin kan erbjuda redskap för reflektion, 
eftertanke och delaktighet.

Projektarbetet visar att det med förhållandevis små medel och 
begränsade insatser går att göra mycket. Det är möjligt att inom 
en uppdragsarkeologisk verksamhet på ett organiserat sätt möta 
människor för att i olika former prata om nuet, det förflutna och 
framtiden och om hur historia skapas och används. Och när man 
gör detta går det att ha nutidens samhällsfrågor som utgångs
punkt.

Erfarenheterna från Människors platser har omsatts i projektet 
”Arkeologi för alla” som är ett treårigt projekt (2004-2006) för 
utåtriktade verksamheter vid Malmö Kulturmiljös uppdragsar- 
keologiska utgrävningar.
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Elever på en undersökning. Att möta ett äkta 
48 källmaterial på en arkeologisk utgrävning ger

ofta bestående intryck. Det är en stor upple
velse att gräva fram något som ingen rört eller 
sett på 4 000 år. När eleverna är med om detta 
ser man hur deras tankar svindlar, hur många 
blir känslomässigt berörda när insikten drabbar 
dem om det enorma tidsdjupet i de lämningar 
av mänskliga aktiviteter de undersöker.



En undersökning av husgrunden, Per Albin 
Hanssons födelsehem i Kulladal, Malmö. 49
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En virtuell version av Gamla 
Uppsala kyrka i en 3D-värld 
befolkad av avatarer och guide
robotar.1 Kan det verkligen ha 
något med kulturmiljövård att 
göra? I projektet Kulturarvs
dialog, IT-stöd för reflexioner 
om samtid och framtid var 
målet att pröva nya former 
för dialog om kulturarvets 
betydelser, värden och använd
ningar utifrån nyfikna möten
mellan teknik och innehåll.
1 Avatar är en tredimensionell figur, en människa, ett djur eller en 
fantasifigur, som man representeras av i den virtuella världen.



Kulturarvsdialog, IT-stöd för reflexioner 
om samtid och framtid

Rolf Källman

Kulturarvet är inte definierat en gång för alla och det har olika 
betydelser för olika människor. Bakgrund, perspektiv och förkun
skaper är avgörande för hur kulturarvet tolkas och upplevs. För att 
få en fortsatt och utvecklad diskussion i samhället om kulturarvets 
värden och användning är det viktigt att få till stånd en dialog med 
en bred publik. I det arbetet erbjuder IT en användbar interaktiv 
plattform som öppnar för möjligheter att fördjupa och förstärka 
upplevelsen av kulturarvet. Utgångspunkterna för projektet var 
dels ett behov av att bredda samtalet om kulturarvet, dels en nyfi
kenhet på om de tekniker som kan knytas till det snabbt växande 
fältet Virtual Heritage var användbara för detta syfte.

Kulturarvssektorn arbetar med ett innehåll som i stor utsträck
ning är multimedialt till sin karaktär. Det är ett av skälen till att 
användning av Virtual Reality-teknik (VR) under de senaste tio 
åren blivit allt vanligare i arbetet med att presentera, visualise
ra och interagera med virtuella historiska kulturmiljöer. Som en 
följd av detta har Virtual Heritage vuxit fram som en särskild och 
snabbt växande gren av VR.

Gamla Uppsala kyrka i en 3D-värld
Tekniskt fokuserar projektet på en kombination av realtidssimu
leringar, chattmiljö och webbteknik, områden som lämpar sig väl 
för det gestaltande och kommunikativa arbetet. Inom ramen för 51
projektet byggdes 3D-världen TimeDoc upp som en digital så kall- 
lade fleranvändarmiljö. Två versioner av Gamla Uppsala kyrka 
modellerades, dels en avbild av hur kyrkan ser ut idag, dels en tolk-
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ning av hur vi tror att den kan ha sett ut när den var domkyrka på 
iioo-talet. Modellerna lades in i TimeDoc där de gjordes tillgäng
liga för besök och diskussioner. I TimeDoc kan man röra sig runt 
i modellen av dagens kyrka, leta efter information på de webbsidor 
som är tillgängliga i världen, diskutera frågor om kyrkan och kultur
arv med andra besökare, eller teleportera sig vidare till noo-talets 
kyrka för att utforska olika rekonstruktionsforslag eller ta del av en 
mässa till S:t Eriks ära, den 18 maj 1180.

Med de virtuella kyrkorna som utgångspunkt fördes inom pro
jektet en rad samtal med skolelever, kulturmiljövårdare, personal 
inom kyrkan, forskare och andra. Utgångspunkten för dessa samtal 
var kyrkans mångskiftande betydelser. Ett mycket givande samar
bete genomfördes med Tunabergsskolan i Uppsala. Tretton högsta
dieelever deltog tillsammans med sina lärare. Elevernas uppgift var 
att bidra med användarperspektivet. Vad väckte deras intresse, och 
vad skulle enligt deras uppfattning vara av intresse för andra elever? 
De fick i uppgift att med hjälp av arkiv- och litteraturstudier och 
egna intervjuer ta fram berättelser kring Gamla Uppsala kyrka och 
att presentera resultaten av efterforskningarna i form av digitala ut
ställningar i 3D-världen.

Tillsamman med eleverna genomförde vi också virtuella lektio
ner och diskussioner i TimeDoc. Vid ett tillfälle träffade vi elever 
som deltog i projektet tillsammans med elever som inte varit inne 
i 3D-världen tidigare. Vi blev överraskade av hur enkelt det vid detta 
tillfälle var att få igång en diskussion med eleverna om frågor kring 
kyrkans användning och värden i dag och i framtiden.

Nya infallsvinklar
5Z En erfarenhet från projektet är att det oavsett målgrupp är lätt att

föra samtal i och kring den virtuella miljön om frågor som utgår 
från kyrkans kulturvärden. Vid ett seminarium vi höll med ett tiotal 
medeltidsforskare blev det exempelvis tydligt hur de interaktiva 
3D-modellerna inspirerade till nya infallsvinklar på den samlade 
kunskapen runt bordet.



”Men hur använder man korsmitten? Det är ett jätterum i sig 
och en symboliskt stark plats. Här borde finnas t.ex. reliker. 
Platsen skriker efter ett innehåll när man ser den!” 
Kommentar från forskarseminarium i juni 2003.

Användbarheten i det dagliga kulturmiljövårdsarbetet visade sig 
också när vi använde 3D-världen i samband med samrådsförfa- 
randet med anledning av planerade förändringar i Gamla Uppsala 
kyrkas långhus och vapenhus. På plats i kyrkan visades de inter
aktiva 3D-modellerna ”live” med förändringsförslagen inlagda i 
modellen.

Interaktiva digitala medier erbjuder speciella förutsättningar 
för att arbeta med flerskiktade historiska perspektiv. Här finns 
möjligheter att åskådliggöra de komplicerade historiska processer 
som ligger bakom utformningen av en viss fysisk miljö och att visa 
hur en kulturmiljös olika delar kan knytas till olika historiska 
skikt och processer. I bästa fall möts också användaren av insikten 
att bilden av vad kulturmiljöerna berättar och står för beror på 
utifrån vems perspektiv innehållet berättas.

”En präst och en piga på 1700-talet måste ha upplevt kyrkan 
väldigt olika. Det vore intressant om man kunde använda tek
niken för att visa det.”
Kommentar från en av eleverna på Tunabergsskolan.

Att föra dialog i ett virtuellt rum kan bara överträffas av att sam
tala på ”verkliga platser”. En fördel med en virtuell miljö är att 
den kan användas som en plattform för ett tredimensionellt ”tele
fonsammanträde”. Och när det gäller en historisk miljö som inte 
längre finns, som domkyrkan i Gamla Uppsala, öppnar en virtuell 
miljö spännande möjligheter att utforska och diskutera denna mil
jö tillsammans med andra. På ett av de ”öppna husen” i TimeDoc 
hade besökarna till exempel möjlighet att ”inne” i domkyrkan dis
kutera rekonstruktionen av byggnaden med den konsthistoriker 
som står för rekonstruktionsforslaget.
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”Den vanligaste platsen för samtal blev av någon anledning 
kyrkbacken utanför sockenkyrkan.”
Observation från ett av de ”Öppna Husen” i den virtuella 
världen TimeDoc.

Kulturarvsdialog har visat att kulturmiljövård kan handla om såväl 
fysiska som virtuellt konstruerade kulturmiljöer. Under projektets 
gång blev det tydligt att den virtuella miljön måste ha en koppling 
till det materiella kulturarvet för att ha något att ”ta spjärn emot”, 
samtidigt som det materiella måste laddas med immateriella värden 
för att vara något mer än materia. Detta är förstås en självklarhet. 
Men, TimeDoc har bidragit till att sätta fokus på detta och kan 
därigenom framöver hjälpa oss att bli tydligare i våra frågeställ
ningar och se på det materiella med nya infallsvinklar.

Användbart i många sammanhang
Projektets 3D-värld har visat sig användbar i flera sammanhang 
och vi har fått många frågor om samarbete. Ett intressant exem
pel på detta är Gamla Uppsala församlings intresse av att använda 
TimeDoc på försök i konfirmandundervisningen.

Samarbetet med skolan har visat på den pedagogiska potentialen 
och har också gett mycket tillbaka i form av kvalitativ dialog om 
kulturmiljöns innehåll, värden och användning. RAÄ planerar att 
använda TimeDoc och erfarenheterna från projektet i framtida kul
turmiljöpedagogiska projekt.

En erfarenhet var att många av besökarna i TimeDoc uppskat
tade möjligheten att i lugn och ro gå in, interagera och söka kunskap 
på webben - som att röra sig runt i ett tredimensionellt faktarum. 
Detta inspirerar till att utveckla en sådan tillgänglighet till kunskap 
om kulturmiljön i stort på webben. I det pågående programarbetet 
på RAÄ med att utveckla en kulturmiljöportal kommer vi att ta till 
oss och utveckla erfarenheterna från arbetet med TimeDoc.

Projektet är avslutat, men TimeDoc lever idag vidare och används 
inom ramen för Gamla Uppsala museums publika arbete. Förhopp
ningsvis kommer TimeDoc att utvecklas länge än.

Möte på kyrkbacken i den virtuella världen TimeDoc.



Den virtuella världen TimeDoc visas i Gamla Uppsala kyrka.
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Projektnamnet VisaVäg kan 
tolkas på flera olika sätt. Dels 
anspelar det naturligtvis på 
själva kärnan i projektet - 
VISuAlisering av kulturmiljön 
i VÄGplanering. Dels uttrycker 
det projektets syfte - att genom 
goda exempel VISA VÄGen till 
tydligare kulturmiljöunderlag 
som fungerar väl i den kompli
cerade process som planering 
och projektering av infrastruk
tur utgör.



VisaVäg - visualisering av 
kulturmiljön i vägplanering

Michael Frisk & Jerker Moström

Behovet av tydligare kulturmiljöunderlag är en fråga som har va
rit aktuell i flera år. Utgångspunkten är en insikt om att det finns 
problem i kommunikationen mellan de som är satta att företräda 
kulturmiljön och de som har samhällets uppdrag att planera och 
bygga ny infrastruktur. Antikvarier som deltar i planerings- och 
projekteringsarbete upplever inte sällan att det är svårt att få ge
hör för synpunkter och att kulturmiljön många gånger prioriteras 
bort till förmån för andra intressen. Planerare, projekterare och 
beslutsfattare upplever å andra sidan svårigheter med att förstå 
antikvariernas synpunkter och argumentation.

I en av projektets inledande studier ”Hur kommuniceras kul
turmiljön?” analyserades ett tjugotal planeringsdokument från 
1990-talet. Studien visar att kulturmiljöfrågorna, tvärt emot vad 
man kanske skulle kunna tro, utrymmesmässigt är väl represente
rade i underlagen men att budskapen ofta är otydliga och snäva. 
Enskilda objekt och särskilt utpekade miljöer framhålls på be
kostnad av helheten i landskapet. Studien påvisar också en gene
rell svårighet att hantera beskrivningar av konsekvenser i relation 
till hela landskapet och dess kulturmiljökvaliteter. Diskussionen 
stannar ofta vid beskrivningar av intrång eller skada på utpekade 
objekt och miljöer.

I en tid när en god kulturmiljö uppfattas som något som kan 
berika hela vår gemensamma livsmiljö - inte bara vara ett exklu
sivt besöksmål för söndagsutflykten - bör man naturligtvis sträva 
efter att nå längre än beskrivningar av intrång och skada. Om 
kulturmiljön ska kunna utgöra en positiv kraft i planeringen av en 
långsiktigt hållbar infrastruktur måste vi gå från en traditionell 
bevarande- och undvikandeplanering till en helhetssyn på land-
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skapet och dess kulturmiljökvaliteter. Detta ställer naturligtvis 
krav på hur landskapets värden kommuniceras i planeringen och 
hur infrastrukturens konsekvenser beskrivs och åskådliggörs.

Presentationsformen är viktig
Men, vad är då orsaken till att dialogen mellan antikvarier och 
infrastrukturplanerare inte fungerar? I projektarbetet har vi valt 
att inrikta oss på det vi uppfattar som ett av huvudproblemen 
- presentationsformen. Hur ska arkeologer, kulturgeografer och 
andra som arbetar med att beskriva landskapets historiska dimen
sion kunna tränga sig ur ämnesbunden fackterminologi och föra 
fram sina kunskaper och synpunkter på ett sätt som väcker enga
gemang och förståelse hos alla som är inblandade i planering och 
projektering av infrastruktur?

Idag presenteras kulturmiljöutredningar vanligtvis i en form 
som liknar den akademiska uppsatsen. Detta räcker naturligtvis 
gott och väl som dokumentation av själva utredningen. Projektet 
VisaVägis hypotes är emellertid att kommunikationen av utred
ningens slutsatser kan göras tydligare och mer överblickbara med 
olika typer av visualisering. För planerare och beslutsfattare som 
ska väga samman många olika intressen kan visualiserade under
lag bidra till att ge en bättre helhetsbild av vad kulturmiljöfrågan 
är. För lokalboende kan de göra det lättare att relatera till platsen 
där man bor. Större vikt bör alltså fästas vid presentationsformen. 
Ett sätt att göra detta är att förskjuta tyngdpunkten från text till 
bild.

En bild säger mer än tusen ord och idag finns mycket goda tek
niska förutsättningar att låta bilder och multimediaberättelser bli 
något mer än bara illustrationer och komplement till textbaserade 
presentationer. Digital bildbehandling, geografiska informations
system med kapacitet att hantera tre rumsliga dimensioner (3D- 
GIS) och Virtual Reality (VR) är bra verktyg för att bearbeta och 
presentera underlagsinformation på ett sätt som minskar behovet 
av omfattande textmassor. Till detta kommer nya medier för pre-



sentation i form av interaktiva gränssnitt i till exempel internetsidor, 
flyttbara multimediakiosker, bärbara digitalguider och 3G-telefoni.

En annan av projektets inledande studier ”Interaktiv visua
lisering som verktyg för kommunikation om, med och i kultur
miljöer” visar att sådana plattformar redan används av museer 
och andra kulturarvsinstitutioner världen över för förmedling av 
information samt för att skapa dialog och upplevelser. Många av 
dessa tekniker skulle med fördel kunna användas i planeringssam- 
manhang och då ge möjlighet för aktörerna i planeringen att in- 
teragera och kommunicera på ett helt annat sätt än idag. Framför 
allt kan denna typ av teknik bidra med att utveckla allmänhetens 
deltagande i planeringsprocessen. Här finns dock skäl att poäng
tera att man inte ska kasta ut barnet med badvattnet. Även om ny 
teknik ger nya möjligheter får man inte glömma bort att gammal 
beprövad teknik också har sina givna fördelar. En skicklig illus
tratör kan med färg och penslar framställa bilder som är minst 
lika tydliga som de som genererats med datorkraft och den tradi
tionella kartografins hantering av symboler och stil kan vara nog 
så ändamålsenlig för att bära fram tydliga budskap med kartan 
som medium.

Tre fallstudier
Projektets huvudstudie har varit inriktad mot att ta fram en exem
pelsamling som visar hur kulturmiljöunderlag kan se ut i visuellt 
baserade presentationsformer. Tanken är att dessa exempel ska 
fungera som stöd och referensexempel för beställare och som inspi
ration och idégivare för utförare. För att underlätta framtida till- 
lämpning beskrivs tillvägagångssätten i de olika exemplen i en till
hörande vägledning. Exemplen har arbetats fram i fallstudier som 
baseras på tre aktuella vägprojekt och de kulturmiljöutredningar 
som gjorts i samband med dessa. Tanken har varit att omvandla 
textbeskrivningarna till visuella presentationer. Dessa syftar till att 
tydliggöra sambanden i dagens landskap och samtidigt förklara 
och sätta in landskapets olika delar i ett historiskt sammanhang.
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Vår slutsats är att för att lyckas med detta krävs en tematisk 
renodling av framställningen som tar sin utgangspunkt i frågan 
om vilken eller vilka historiska processer som har bidragit till att 
forma det landskap vi ser idag? Här gäller det att släppa fram kre
ativitet och lusten att berätta historien som kan utläsas i landska
pet. Det gäller också att tydliggöra hur infrastrukturen kan utfor
mas i samklang med det landskap som beskrivs och klargöra vilka 
konsekvenser en föreslagen vägsträckning innebär för möjligheten 
att förstå och uppleva den historia som ligger invävd i landskapet. 
För att presentationen ska fungera i ett planeringssammanhang 
krävs även en medvetenhet om den geografiska skalans betydelse. 
I regel går planeringen från översiktliga till gradvis mer detaljerade 
problemställningar. De olika stegen i planeringsprocessen kräver 
därför underlag som är formaterade till rätt skalnivå. Projektets 
resultat har presenterats i tre olika dokument.

• ”Visualisering av kulturmiljö i vägplanering — projektrap
port”. Här redovisas bakgrundstudier, övergripande dis
kussioner och ställningstaganden som gjorts i projektet.

• ”VisaVäg exempelsamling” - webbtillämpning med ett 
tjugotal planeringsanpassade exempel på visualisering.

• ”Vägledning till visualisering av kulturmiljö i vägplanering 
- appendix till exempelsamling”. Här beskrivs hur vi reso
nerat och gått tillväga när vi arbetat fram de olika exemplen 
i ”VisaVäg exempelsamling”. Tanken är att vägledningen ska 
fungera som stöd för beställare och utförare som vill arbeta 
fram visualiserade underlag enligt de presenterade principerna.

Både exempelsamlingen och rapporterna finns tillgängliga via In
ternet www.exempelbanken.se. Rapporterna finns också på RAÄ:s 
webbplats tillsammans med mer utförligt information om projektet.

i



Målgrupper
Primära målgrupper för utvecklingsarbetet är beställare av kul
turmiljöunderlag i samband med infrastrukturplanering och de 
konsulter eller institutioner som utför sådant arbete. Målsätt
ningen är att dessa grupper ska uppfatta projektets resultat som 
goda och inspirerande exempel. Det finns också en andra viktig 
målgrupp. Det är alla de som på olika sätt arbetar med eller deltar 
i infrastrukturplanering. Målsättningen är att en utveckling av 
presentationsformer och visuella underlag ska leda till bättre för
ståelse och ökad acceptans för att en god kulturmiljö är viktig för 
en hållbar samhällsutveckling.

Projektet genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Väg
verket och RAÄ och avslutades i december 2005. Projektgruppen 
består av representanter från båda myndigheterna.
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Vad är ett herrgårdslandskap och hur kan man visualisera ett sådant? Det tränade fackmanna- 
ögat kan nog utläsa alla de karaktäristiska kvaliteter som ger upplevelsen av ett herrgårdsland
skap redan i bild 1. Vidsträckta åkrar, raka allékantade vägar och pampiga herrgårdsbyggnader 
i framträdande läge i landskapet omgivet av ekhagar och lövskog. Allt finns där fullt synligt i 
flygbilden och kanske kan någon till och med ana torplandskapet i övre delen av bilden. Men 
hur lyfter vi fram och kommunicerar dessa kvaliteter till den eller de som har uppdraget att 63
infoga en ny väg i detta landskapsutsnitt? Till att börja med kan vi byta ut det 2-dimensionella 
planperspektivet mot ett 3D-perspektiv för att få en mer intuitiv bild av områdets topografi, 
bild 2. Därefter förstärker vi de bärande kvaliteter som vi menar bygger upp det så kallade 
herrgårdslandskapet med hjälp av modeller eller symboler, bild 3. Tanken här är inte att 
återskapa en fotorealistisk bild av landskapet utan tvärtom förenkla och generalisera samti
digt som vi ändå behåller kopplingen till det "verkliga" och långt mer komplexa landskapet 
med hjälp av den underliggande flygbilden. © Lantmäteriverket Gävle 2006. Medgivande I 
2006/1887.
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Hur konfliktfyllt är ett världs- 
arv? Hur förvaltas det lokalt? 
Vilka är konsekvenserna för 
dem som bor och verkar inom 
det? Ett världsarvs lokala verk
lighet är ett pågående projekt 
som undersöker konsekven
serna av utnämningen av 
Laponia till världsarv.



Ett världsarvs lokala verklighet: 
maktstrukturer och identitetsprocesser 
kring förvaltningen av det samiska kul
turarvet inom Laponia

Carina Green

I december 1996 blev ett stort geografiskt område i Norrbotten 
utsett till världsarv. Området kallas Laponia och är över 90 000 
km2 stort. Världsarv utses av Världsarvskommittén och regleras 
av Världsarvskonventionen som skapades 1972 för att skydda så
väl naturområden som kulturella värden som anses unika i ett glo
balt perspektiv. Fram till i dag finns det sammanlagt 788 världsarv 
runt om i världen. Av dessa är 61 r kulturarv, 154 naturarv och 23 
så kallade ”mixed sites”, det vill säga de är bevarade för såväl sina 
naturmässiga som kulturmässiga värden.

Laponia är ett av dessa 23 ”mixade” världsarv. Förutom den 
storslagna naturen som består av redan tidigare etablerade na
tionalparker och naturskyddade områden är också den samiska 
kulturen i området en del av världsarvet. Laponia ligger inom 
Jokkmokks och Gällivares kommuner och sammanlagt berörs nio 
samebyar i olika grad av världsarvet. Endast tre andra ”mixade” 
världsarv finns idag där kulturarvet består av en nu levande be
folkning, Uluru-Kata Tjuta och Kakadu National Park i Austra
lien och Tongariro på Nya Zeeland. Utmärkande för alla dessa 
fyra världsarven är att kulturarvsdelen bärs upp av en så kallad 
urbefolkning.

Laponia fick sin utnämning för snart tio år sedan. Efter utnäm
ningen påbörjades ett arbete lett av Länsstyrelsen, kommunerna 
och samebyarna med att ta fram en forvaltningsplan. Alla inblan
dade parter hade från början stora planer och många förhopp
ningar. Dock har det visat sig att det också finns stora skillnader i
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åsikter och förväntningar. En färdig forvaltningsplan eller ett för
valtningsorgan finns därför inte ännu.

Det blir allt vanligare att det internationella samfundet sätter 
agendan för utvecklingen på nationell och lokal nivå, inte minst 
inom miljöområdet. Världsarvskonventionen är en del av denna 
utveckling. Den har som uppgift att identifiera och skydda kul
turarv och naturområden som anses unika i ett globalt perspektiv. 
Den grundläggande tanken är att världen ”krymper” och blir allt 
mer internationaliserad och exploaterad och att specifika kulturel
la och naturmässiga värden därför hotas att gå förlorade. Studien 
kommer delvis att fokusera på mer övergripande frågeställningar 
i relation till detta.

• Varför finns det över huvud taget en världsarvskonvention?
• Varför verkar det så viktigt för vår samtid att skydda och 

bevara det som anses unikt?
• Vem avgör vad som är unikt och var går gränsen mellan det 

unika och det inte lika unika?
• Är rädslan för det globala samhället, som ju ligger till grund 

för världsarvstanken, egentligen logisk?
• Förändras verkligen världen så fort och så mycket 

som vi tror?

En glokal arena
Många forskare är eniga om att det i vår globaliserade tidsålder 
finns ett allt större behov av lokalitet. Laponia är ett exempel på 
detta och illustrerar väl det som inom antropologisk forskning 
kallas en glokal arena. Här håller förhållandet mellan lokala aktö
rer, nationella myndigheter och det internationella samfundet på 
att förändras. Detta genererar nya och spännande förutsättningar 
och möten men också nya potentiella konfliktområden. Jag ser 
därför att det finns behov av att studera och analysera både de teo
retiska och de mer empiriska utgångspunkterna vad gäller Lapo
nia. Det är viktigt att föra fram dessa frågor i ljuset och försöka



finna förklaringar till hur och varför implementeringen av ett 
världsarv generellt, och av Laponia specifikt, ser ut som det gör.

Det empiriska materialet visar vad som sker på det lokala pla
net när en befolkningsgrupp, som dessutom räknas som en ur
befolkning, blir en del av ett globalt natur- och kulturreservat. I 
fallet Laponia har det visat sig svårt för de berörda parterna att 
enas. Man har haft olika förväntningar på världsarvet, på hur det 
ska förvaltas och hur de olika intressegrupperna ska representeras 
i en styrelse.

Världsarv och politik
I det läge som uppstått har många underliggande frågor rörande 
samiskt självbestämmande kommit i dager. Detta har gjort att si
tuationen på många sätt politiserats och polariserats och därmed 
ofrånkomligen är en del av en större debatt om samernas (och 
övriga urbefolkningars) rättigheter och inflytande. Jag tycker man 
kan se att gamla maktstrukturer håller på att förändras och en 
gällande ordning vad gäller diskurshegemoni och tolkningsföre
träde kan vara på väg att brytas upp. Detta har lett till kommuni- 
kationssvårigheter mellan de olika grupperingarna. Jag har insett 
att man från de berörda parterna, och då speciellt från myndighe
ternas sida, ställer sig något frågande till den uppkomna situatio
nen och har svårt att förstå den.

Vad jag försöker göra i min studie är att utifrån ett antropologiskt 
perspektiv finna historiska och kulturella förklaringar till det nuva
rande läget, genom att fokusera på vissa specifika frågeställningar.

• Hur hanterar de berörda samerna situationen och vilka krav 
ställs på samerna i området utifrån?

• Hur påverkas maktstrukturer och samers roll i samhället 
lokalt och i det globala samfundet?

• Vem ska bestämma utformningen av förvaltningen?
• Vem ska ha den avgörande rösten i ett förvaltningsorgan?
• Vem ska ha kontroll över den turistiska satsningen?
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Turismen ses ibland som ett potentiellt hot från samisk sida, men 
också som en enorm möjlighet. Gränsen mellan att informera om 
en kultur och att exploatera den är smal och flytande. Samerna 
i området påpekar ofta att det är viktigt för dem att ha kontroll 
över turismen, dels för att kunna styra marknadsföringen och hur 
den samiska kulturen porträtteras, dels för att kunna övervaka 
hur turisterna rör sig i fjällvärlden så att arbetet med renskötseln 
inte störs. Inte oväntat har även turistfrågan kommit att bli ett 
ärende där de olika parterna har olika åsikter.

Sedan jag började intressera mig för Laponia 1999 har jag sam
lat in material i form av intervjuer och arkivunderlag. En bred 
kunskapsbas fanns således redan då det här projektet inleddes. 
Men, intervjuer med representanter från alla berörda grupper (ren
skötare, övrig lokalbefolkning, politiker och tjänstemän) på såväl 
lokal, nationell som internationell nivå genomförs återkommande. 
Eftersom jag har en antropologisk utbildning speglar detta sättet 
på vilket jag angriper problematiken. Jag använder antropologisk 
metod och teori för att samla in, bearbeta och analysera det empi
riska materialet. Intervjuerna är oftast i form av ”djupintervjuer” 
där informanterna ganska fritt och under en längre tid och vid 
upprepade tillfällen får berätta om sina erfarenheter av Laponia. 
Jag ägnar också mycket tid åt att insamla och analysera offentliga 
handlingar och skrivelser.

Stort intresse
Under de år jag varit engagerad i ämnet har jag upptäckt att intres
set för världsarvsfrågor generellt och för Laponia mer specifikt är 
stort. Det finns ett behov av en beteendevetenskaplig diskussion 
vad gäller det lokala förverkligandet och förvaltandet av världsar- 
ven, men också när det gäller kulturarv och kulturarvsturism. Ett 
ökat internationellt samarbete mellan de fyra ”mixade” världsar- 
ven skulle kunna ge mycket. Man behöver dela med sig av erfa
renheter och inspireras av varandra för att kunna gå vidare och 
utveckla sina lokala världsarv. Att i något sammanhang bjuda in



representanter från de andra världsarven, men även att skicka en 
delegation med representanter från Laponia till något eller några 
av de andra världsarven, skulle kunna vara ett sätt att komma 
vidare i den låsta position som Laponia idag befinner sig i.

Studiet av Laponia utifrån ett antropologiskt perspektiv kom
mer att bidra till att sprida ljus över frågan om hur implemente
ringen av ett världsarv kan te sig i praktiken, speciellt då en be
folknings levande kultur ingår. Det teoretiska resonemanget kan 
också bli ett bidrag till några av de aktuella diskussionerna som 
idag förs inom antropologin, exempelvis om globalism, politisk 
ekologi och hela urbefolkningsfrågan. Jag hoppas kunna visa hur 
komplex situationen är när det gäller att driva och förvalta ett 
världsarv. Få studier utifrån detta perspektiv har gjorts tidigare 
och förhoppningsvis kommer projektet att bidra till en ökad för
ståelse av processerna kring etablerandet av världsarv i allmänhet 
och av Laponia i synnerhet.



Laponia, en stenåldersboplats. Foto: Bengt A Lundberg.



Laponia, lågvatten i Åhkåjåvrre regleringsdamm. Foto: Pål-Nils Nilsson.



Ger olika sätt att bruka kul
turarvet olika möjligheter till 
inflytande och engagemang? 
Vilka uttryck tar sig detta i så 
fall och vilka konsekvenser får 
det för framtida publik verksam
het inom kulturmiljövården? 
Dessa frågor belyses i projektet 
Det demokratiska kulturarvet? 
Utifrån en pilotstudie av kultur- 
arvsbrukares samtal och möten 
vid verksamheter i världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona dis
kuteras olika demokratiska 
aspekter på kulturarvet.



Det demokratiska kulturarvet?
Annika Alzén

Med början i det sena 1900-talet har det skett en intresseför
skjutning i synen på det kulturella arvet. Det ökade politiska, ve
tenskapliga, mediala och folkliga intresset har medfört en kurs
ändring från en fokusering på tillgänglighet, representation och 
förmedling till en betoning av konstruktion, delaktighet och dia
log. Det tidigare uttalade kommunikativa syftet för kulturarvs
professionen, att presentera och förmedla kunskap till en mer eller 
mindre passiv publik, har därmed ifrågasatts. Nu talas allt oftare 
om vikten av att bjuda in till samtal, att skapa aktiva möten mellan 
professionen och historiebrukarna, att låta olika röster komma till 
tals i tolkningen av det kulturella arvet - krav som utmanar pro
fessionens expertroller och bidrar till osäkerheten om kulturarvs
sektorns framtida roll. Medborgarna tycks ställa nya krav både 
i sin egenskap av publik men också som volontärer eller aktiva 
amatörer. På sikt kan den nya komplexiteten medföra en föränd
rad relation mellan olika aktörer i kulturarvsbranschen, inte minst 
den mellan brukarna och de professionella. Den demokratiska di
mensionen med avseende på kulturarvet kan i framtiden komma 
att medföra förändrade förutsättningar för kulturarvssektorn.

Den demokratiska målsättningen med kulturarvet har påtagligt 
accentuerats i olika texter och uttalanden under senare tid. Det fö
refaller emellertid som om begreppet demokrati inom kulturarvs
branschen fått utgöra ett slags paraplybegrepp som omfattar både 
kategorier som exempelvis genus, klass eller generation och den 
högaktuella frågan om mångkulturalitet och mångfald. Demokra
tidiskussionen tycks rymma många komplicerade frågor om med
borgarnas tillgång till och påverkan på det kulturella arvet. Den 
övergripande problematiken och retoriken förefaller emellertid 
många gånger vara skild från den vardagliga praktiken.
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I denna studie görs ett försök att belysa hur olika intressenter 
uppfattar ett specifikt kulturarv och hur inflytandet från brukarna 
faktiskt kommer till uttryck. Syftet är att undersöka huruvida det 
inom ramen för olika former av kulturarvsförmedling och kom
munikation också utvecklas olika former för demokrati och i så 
fall på vilket sätt detta sker.

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
De många kulturella arven tycks ha olika förutsättningar för att 
uppfylla de demokratiska målen. Det industriella kulturarvet har 
till exempel sina speciella problematiker som kräver särskild upp
märksamhet. Som exempel kan nämnas att industriarven inte sällan 
ingår i kulturhistoriskt heterogena miljöer och kännetecknas av en 
svårbegriplig produktionsprocess och av begränsad tillgänglighet.

I denna pilotstudie undersöks Karlskrona varv med avseende 
på just den demokratiska aspekten hos ett industriarv. I decem
ber 1998 utnämndes som bekant Karlskrona till världsarv, under 
benämningen Örlogsstaden Karlskrona. I Världsarvskommitténs 
motivering kunde man läsa: ”Karlskrona är ett utomordentligt väl 
bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influ
erats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin 
tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande upp
gifter”. Världsarvet är vidsträckt och omfattar flera olika miljöer 
bland annat Örlogsbasen med Örlogsvarvet och Örlogshamnen. 
Örlogsvarvet är ett av de få varv i världen där det är möjligt att 
ännu se byggnader och arbetsplatser avsedda för seglande örlogs- 
fartyg.

Valet av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona som studieobjekt 
motiveras kanske främst av att den rika kulturarvsmiljön uppvi
sar såväl en stor publik öppenhet i samband med utnämningen 
till världsarv, som en påfallande slutenhet på grund av den långa 
militära närvaron. Mångfalden av olika brukare gör Karlskrona 
särskilt lämpat för en pilotstudie av detta slag.



För att avgränsa studien har två helt skilda brukarkategorier 
valts ut, dels besökarna vid den traditionella visningen av Gamla 
varvet, dels de aktiva inom den nybildade Varvshistoriska Fören
ingen i Karlskrona. En hypotes är att de olika sätten att bruka 
kulturarvet också ger olika grad av möjligheter till inflytande och 
även medför olika grad av engagemang. Den övergripande frågan 
är på vilket sätt detta sker och om man i så fall kan dra några 
slutsatser av detta med avseende på framtida publik verksamhet 
inom kulturmiljövården.

I augusti 2004 for jag till Karlskrona för att på plats studera 
”världsarvsbesökarna”. Besöket inföll under några av sommarens 
varmaste och vackraste dagar. Havet låg glittrande blått, geting- 
arna intog uteserveringarna och de sommarlediga brunbrända 
besökarna sökte sig till den svalkande skuggan för att lyssna på 
guiden från turistbyrån. Ung, energisk, glad och påläst berättade 
hon Gamla varvets och Karlskronas historia, väl kryddat med 
anekdoter och skrönor. Den guidade turen som varade knappt två 
timmar avsåg Gamla varvet och Lindholmen. Under min vistelse 
följde jag sedan flera visningar, delvis med olika guider.

Svårigheterna att studera en heterogen och tillfällig publik vid 
en visning av det här slaget är flera. Olika metoder har därför an
vänts. Den deltagande observationen under visningarna komplet
terades med en enkel enkät till besökarna. Genom enkäten iden
tifierades ett antal personer som senare har fått ytterligare frågor 
per e-brev och i några fall även kontaktats per telefon. Denna un
dersökning pågår i skrivande stund. Vidare har den förmedlande 
parten, de unga guiderna, intervjuats med avseende på bruket av 
historia och deras syn på de demokratiska aspekterna av visningen. 
Många visningar både här och på andra håll genomförs i praktiken 
av extra anställd personal, inte sällan sommarjobbande ungdomar. 
Dessa ungdomar utgör därmed en viktig länk mellan kulturarvs
institutionernas policydokument och de besökande turisterna.

Den andra kulturarvspraktik som studerats är den nystartade 
Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona. Dimman låg tät och regnet
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hängde i luften när jag i november månad återvände till Karlskrona 
för att söka upp några av de aktiva i föreningen och samtala om 
varvet och dess historia. Redan deras bredvillighet att med kort 
varsel låta sig intervjuas men också deras entusiasm och kunnande 
förmedlade direkt något av kraften i det frivilliga engagemanget. 
Föreningen arbetar främst genom olika grupper som är fristående 
från varandra. För varje grupp finns en ansvarig kontaktperson. 
Det har varit intressant att lyssna till dessa eldsjälars berättelser 
och ta del av det omfattande ideella arbete som bedrivs. Hur ska 
vi förstå det som görs i ett demokratiperspektiv?

Dialog och delaktighet
Hur ser den demokratiska process ut som ger människor insyn i 
och inflytande på utformningen av det kulturella arvet? Har bru
karna möjligen andra förväntningar och intressen än de som de 
akademiskt och antikvariskt utbildade söker ge svaren på? Frå
gorna har inget entydigt svar men kommer att diskuteras i den 
kommande slutrapporten.

Den demokratiska aspekten kan undersökas på många olika 
sätt. I denna studie är det främst demokrati i betydelsen dialog 
och delaktighet som diskuteras. Med dialog avses demokratisk 
insyn och eventuellt inflytande på den institutionella kulturarvs
processen. Här diskuteras särskilt olika former för samtal och 
möjligheten till påverkan. Delaktighet avser medverkan genom att 
människor aktivt deltar i processen att identifiera och legitimera 
kulturarvet. Dessa former för demokrati utgör olika typer av sam
verkan mellan professionen och historiebrukarna.

I den ännu inte avslutade analysen av materialet kan emellertid 
också drag av åtskillnad iakttas mellan de olika parterna. Kanske 
förs inte längre kulturarvsdiskussionen med utgångspunkt i in
stitutionernas professionella legitimitet? Vilken roll spelar olika 
påtryckargrupper? De diffusa begreppen besökare och brukare be-



höver kvalificeras. I den här studien finns både en förhållandevis 
passiv lite distanserad publik och en aktiv mycket engagerad grupp 
med tydliga maktanspråk. Möjligen är det så att kulturarvets och 
besöksmålens ökade betydelse i den regionala utvecklingen också 
skapar nya och mer pådrivande eldsjälar och lobbygrupper. Kan
ske går vi i riktning mot att det demokratiska underskottet snarare 
kommer att drabba den kulturarvsprofession som själv kritiserats 
för bristande demokratiska strukturer? En studie av möten mellan 
profession och brukare, analyserad främst ur ett brukarperspek- 
tiv, kan ge värdefull insikt om de olika aktörernas agerande och 
förväntningar.
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Gamla mastkranen i Karlskrona. Foto: Bengt A Lundberg.
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Guidad visning av Gamla Varvet. Till vänster syns Polhemsdockan och till höger Wasaskjulet. 
Foto Annika Alzén.
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Inom projektet Nutida landskap 
med historia var målet att ut
veckla diskussionen kring värde
rings- och förmedlingsfrågor 
som rör kulturmiljön och kul
turarvet. Syftet var att dels skapa 
strategier för analys och tolkning 
av landskapet som helhet, dels 
utveckla ett mångvetenskap- 
ligt och pluralistiskt synsätt i 
den antikvariska praktiken. 
Projektet initierades av RAÄ 
och pågick under två år, 1999 
-2001.



Nutida landskap med historia
Mats Burström

För att på ett så bra sätt som möjligt fullgöra sitt uppdrag måste 
kulturmiljövården fortlöpande följa och förhålla sig till såväl ak
tuell vetenskaplig forskning som den av riksdagen beslutade kul
turpolitiken. Utifrån denna grundläggande insikt formulerades 
tre utgångspunkter för projektet:

• kulturvärden ligger i stor utsträckning i betraktarens öga,
• kulturmiljövården måste föra en dialog med olika grupper 

i samhället, och
• det är nödvändigt att bejaka landskapets föränderlighet.

Dessa punkter kan i relation till kulturmiljövårdens traditionella 
arbetssätt uppfattas som kontroversiella. Antikvarier har - i kraft 
av sin akademiska kunskap och professionella erfarenhet - un
der lång tid haft tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vad 
som är skyddsvärda kulturvärden. Att andra grupper kan ha an
dra uppfattningar som kan tillföra kulturmiljövården viktiga di
mensioner har inte varit självklart. Man har därför inte heller sett 
något behov av att utveckla former för att föra en fortlöpande 
dialog med medborgarna. Den kommunikation som förekommit 
med allmänheten har haft en mer enkelriktad och kunskapsför- 
medlande karaktär. En vetenskapligt och demokratiskt förankrad 
kulturmiljövård måste emellertid ge utrymme för olika grupper 
att komma till tals och också vara beredd att låta deras uppfatt
ningar påverka arbetets inriktning.

Att landskap ständigt är, och alltid har varit, i förändring kan 
tyckas vara en självklarhet. I det antikvariska arbetet har man 
dock av tradition högre värdesatt kulturmiljöer som tydligt domi
neras av lämningar från en enskild epok eller verksamhet, än de 
som har ett mer blandat innehåll. Senare tillägg i en sådan miljö
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har ofta uppfattats som störningar. Det finns anledning att om
pröva detta synsätt. Istället för att eftersträva olika former av re
servat präglade av förment ursprunglighet bör kulturmiljövården 
bejaka landskapets föränderlighet. Däri ingår att se värdet i den 
blandning av lämningar från olika kulturella sammanhang som 
kännetecknar nutidens landskap.

Delaktighet
I projektet lades stor vikt vid att göra många aktörer delaktiga i 
utvecklingsarbetet. Mycket tid ägnades därför åt att i olika sam
manhang presentera och diskutera projektets utgångspunkter och 
delresultat. Det innebar att många kunde bidra med värdefulla 
synpunkter och att de frågor som projektet arbetade med tidigt 
fick god spridning. I praktiken formades och avrapporterades pro
jektet i en fortlöpande diskussion med företrädare för kulturmiljö
vården och forskarsamhället.

Inom projektet genomfördes ett antal delstudier. Syftet med 
dessa var att bidra med nya erfarenheter till projektets övergri
pande diskussion samt att söka utveckla nya arbetssätt möjliga att 
inkludera i kulturmiljövårdens ordinarie arbete. För att ytterligare 
stärka kopplingen till praktiken och den regionala kulturmiljövår
den tillfördes länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland och 
Västra Götaland särskilda medel för att utföra egna delstudier. I 
projektet som helhet var totalt fyra arkeologer, två bebyggelse
antikvarier, tre etnologer och två kulturgeografer engagerade un
der kortare eller längre tid.

I flera av delstudierna prövades metoder för att möta och sam
tala med människor om deras uppfattning om lokala kulturvärden. 
En tänkvärd aspekt av dessa undersökningar var den förvåning 
som många uttryckte över att bli tillfrågade. Några blev direkt 
misstänksamma och uttryckte oro för att någon omfattande och 
dramatisk förändring stod för dörren. Varför skulle annars deras 
åsikt efterfrågas? Reaktionerna vittnar om något väsentligt vad 
gäller allmänhetens syn på antikvariska myndigheter.



Berättelsernas betydelse
En tydlig erfarenhet från intervjuundersökningarna är berättelser
nas betydelse för vilka objekt eller miljöer som anses intressanta 
och värdefulla. Det är berättelser som ur strikt vetenskaplig eller 
antikvarisk synvinkel kan framstå som anekdoter eller kuriosa. 
Men de spelar inte desto mindre ofta en avgörande roll för vad 
människor värdesätter i sin lokala kulturmiljö och måste därför 
tas på allvar.

Ett par delstudier studerade hur landskapsskildringar i skönlit
teratur och bildkonst skulle kunna användas inom kulturmiljövår
den för att diskutera landskapets kulturvärden. Studierna bekräf
tade att konstnärliga uttolkningar i hög grad påverkar människors 
seende och värdering av landskap. Uttolkningarna utgör inte bara 
en slags dokumentation av landskapets utseende i olika tider, de 
speglar också hur människors förhållningssätt till landskapet för
ändras. Varje analys som gör anspråk på att förstå landskapet som 
helhet måste ta hänsyn till de konstnärliga uttolkningarna.

En delstudie uppmärksammade hur äldre kulturspår i större 
utsträckning skulle kunna betraktas som en resurs snarare än som 
ett hinder i samhällsplaneringen. Delstudien visade tydligt beho
vet av ett förändrat förhållningssätt och lade grunden till ett nytt 
och fristående FoU-projekt - MKB med kulturvärde, se kapitel 
med samma namn i denna bok.

Viktiga begreppspar
Projektet Nutida landskap med historia arrangerade och medver
kade vid ett stort antal seminarier som behandlade kulturmiljövår
dens grundläggande värderingsfrågor. I fokus stod frågor kring 
kunskapssyn och kulturmiljövårdens samhällsuppdrag. Eltifrån 
dessa diskussioner samt resultatet av en omfattande enkätunder
sökning inom RAÄ sammanställdes dokumentet ”Framtida verk
samhetsinriktning för RAÄ. Diskussionsunderlag”. Där samman
fattas och förklaras några huvudpunkter för en fortsatt diskussion 
i form av nedanstående begreppspar.
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Bevara - bruka. Ett av kulturpolitikens övergripande mål är 
att kulturarvet ska bevaras och brukas. Idag är såväl RAÄ som 
kulturmiljövården i stort inriktad mot samhällsplanering och be
varandefrågor. Detta kommer fortsatt vara viktiga verksamheter, 
men RAÄ bör ta ett ökat ansvar för bruket av kulturarvet. En 
sådan omorientering kan bedömas vara nödvändig av flera skäl. 
Om de kvaliteter som kulturarvet besitter ska komma människor 
till del måste det rimligen brukas. Bruket föder intresse och enga
gemang vilket långsiktigt är det bästa bevarandeskyddet.

Restriktionsplanering - attraktionsplanering. Kulturmiljövår
den har med stöd av en stark lagstiftning format en praxis inom 
samhällsplaneringen som kan beskrivas som en restriktionspla
nering. Denna har medfört att fornlämningar och andra kultur
värden i stor utsträckning kommit att betraktas som potentiella 
problem som inskränker markanvändningen. Den hittillsvarande 
restriktionsplaneringen bör ersättas av en attraktionsplanering. 
En sådan utgår från frågor om hur kulturarvet kan bidra till att 
utveckla en god och attraktiv livsmiljö. Så bör till exempel områ
den med fornlämningar i den kommunala planeringen förvandlas 
från ”riskområden” till ”resursområden”.

Reaktiv -preaktiv. Idag verkar kulturmiljövården reaktivt. Det 
innebär att man i huvudsak agerar i enskilda fall där det förelig
ger ett konkret hot mot kulturarvet. Detta har fått till följd att det 
oftast råder tystnad kring det kulturarv som för stunden inte är 
hotat. Detta är en bekymmersam situation för kulturmiljövården. 
Om kulturvärden uppmärksammas först när de utgör ett hinder 
och riskerar att kosta pengar blir det svårt att väcka förståelse för 
dessa värden. Kulturmiljövården bör därför i större utsträckning 
verka preaktivt, det vill säga förebyggande och generellt genom 
opinionsbildning.

Avsikten med dessa begreppspar var att de skulle utgöra idé
mässiga verktyg för en fortsatt diskussion om RAÄ:s och kultur
miljövårdens framtida inriktning. Så kom de också att fungera 
och de utgjorde bland annat diskussionsunderlag vid det första



upptaktsseminariet för projektet Agenda kulturarv. Inom detta 
projekt fortsatte och fördjupades diskussionen om värderingsfrå
gor och kulturmiljövårdens framtida inriktning.

Idag är det svårt att förstå att ord som kunskapssyn och sam
hällsuppdrag för bara några år sedan kunde uppfattas som så främ
mande - och ibland också skrämmande - fåglar.
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RÖ f.d JVSTN". Historien tar plats, också på vägskyltar. Foto: Anders Wästfelt, RAÄ.



Konsten skapar ramar för vad vi ser och sätter värde på i landskapet. La Condition Humaine. 
© René Magritte, 1933/BUS 2006.
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Vem har makt över rättens 
rum? Hur tar detta sig uttryck 
i tingsbyggnaderna? Rätten 
och rummet undersöker hur 
och av vem tingshusen har ut
formats och använts under tids
perioden 1734-1971. Arbetet 
visar hur olika rumsdispositio- 
ner skapat rörelsemönster som 
påverkat relationerna mellan 
de som vistades i tingshusen.



Rätten och rummet
Eva Löfgren

Byggande av nya tingshus är idag en angelägenhet för arkitekter, 
byggentreprenörer och för Domstolsverket. Ofta hyr staten loka
ler av privata byggherrar, som vanligtvis ser tingsrätten som en 
bra hyresgäst. Under en lång period i det förflutna var situationen 
dock en annan. Mellan 1734 och 1971 gällde lagen om tingshus
byggnadsskyldighet som innebar att ansvaret för uppförande och 
underhåll av både tingshus och häkte ålades lokalbefolkningen. På 
1900-talet hanterades skyldigheten via den kommunala skattse
deln och tingshusbyggnadsskyldige anställde vaktmästare som tog 
hand om underhållet. Frågor som rörde byggnaderna behandlades 
vid särskilda möten som var separata från domstolens verksam
het. Längre tillbaka var gränsen mellan rättskipningen och hä- 
radsbornas övriga bestyr mindre tydlig och i domböckerna dryf
tades tingshusfrågorna i raden av andra ärenden.

Vid sekelskiftet 1800 fanns fler än fem gånger så många tings
platser som idag. Det var med andra ord en stor andel av landets 
då z,3 miljoner invånare som på ett eller annat sätt var befattade 
med byggandet och användningen av dessa byggnader.

Hur och av vem tingshusen har gestaltats och använts under 
tidsperioden 1734-1971, behandlas utförligt i avhandlingsprojek
tet Rätten och rummet som pågår sedan februari 2002 vid Avdel
ningen för kulturvård, Göteborgs universitet. Syftet är att studera 
hur människorna som verkade i tingsmiljöerna agerade och intera- 
gerade under byggprocessen och hur det gav form åt byggnaderna. 
Ett vidare syfte är att analysera tingsmiljöns färdiga utförande 
med avseende på vilka rörelser och relationer den byggda formen 
tillät eller uppmuntrade. Centralt i arbetet är frågor om makt över 
och makt i rättens rum.
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Tingshusen och maktens rum
Det har gjorts flera vetenskapliga studier av häradsrätternas verk
samhet, i första hand av brottslingarna och brottens art och fram
för allt om tiden före 1800. Förutom vetenskaplig forskning har 
också många hembygdsföreningar bedrivit ett omfattande arbete 
när det gäller att ta fram källmaterial som rör tinget. Därutöver 
finns ett litet antal texter som behandlar tinget utifrån ett subjekts
perspektiv, huvudsakligen bestående av intervjuer, pressreferat och 
skönlitteratur samt, inte minst, ett antal texter producerade inom 
ramen för kulturmiljövårdens verksamhet. 1 de beskrivningar av 
själva tingshusen som förekommer i materialet framställs byggna
derna antingen som folkets arena, eller som maktens arkitektur. 
Hur det egentligen förhöll sig med rummet och människorna som 
byggde och befolkade det vet vi mindre om, i synnerhet beträf
fande 1700- och 1800-talen.

När Domstolsverket för ett par år sedan publicerade sin vision 
om framtiden betonade man att landets domstolar ska vara till
gängliga för alla, men att kommunikationen med medborgarna 
i första hand ska ske på elektronisk väg, via hemsidor. En rums
lig tillgänglighet är med andra ord lägre prioriterat i framtidens 
domstolsväsende. Domstolarnas antal och tingshusens lokalise
ring har sedan 1700-talet varit föremål för debatt, just med anled
ning av tillgängligheten. Inför den våg av sammanslagningar av 
tingsrätter som påbörjades under 1990-talet initierades ett tvärve
tenskapligt projekt vars syfte var att dokumentera tingshusen och 
domstolsorganisationen under de senaste 300 åren. Huvudmän 
var Institutet för rättshistorisk forskning och Domstolsverket, och 
som projektledare fungerade professorn i rättshistoria vid Lunds 
universitet, Kjell Å Modéer. Till projektet knöts jurister och rätts- 
historiker men också bebyggelseantikvarier som fick till uppgift 
att undersöka och dokumentera byggnaderna in situ. På hösten 
1997 gjorde jag min första tingshusresa och sedan dess har jag åkt 
på fler än tjugo resor och besökt närmare trehundra tingshus runt 
om i Sverige. Till grund för forskningsprojektet ligger på så vis ett 
omfattande dokumentationsmaterial som vid sidan av mina erfa-



renheter från resorna, utgör en viktig plattform för forskningspro
jektets problemformulering.

När jag började studera tingshus blev det snart tydligt att dessa 
miljöer under en lång tidsperiod hade varit en angelägenhet för 
en stor samling människor. Utgångspunkten i forskningsprojektet 
har därför varit att tingshuset föregicks av vida nätverk av relatio
ner som rådde mellan människor inblandade dels i byggprocessen, 
dels i den påföljande användningen. Under hösten 2004 avslutades 
avhandlingens första del som består av en analys av tingshusens 
tillkomst med utgångspunkt i tre aspekter; tingsplatsernas och tings
husens lokalisering (geografi), bebyggelsens rumsliga struktur och 
arkitektoniska karaktär (konfiguration och upplevelse) och slutli
gen människorna som agerade och rörde sig i tingsmiljöerna (soci
ala relationer). Frågor som behandlas i denna del av avhandlingen 
är bland annat: Var uppfördes tingshusen och hur motiverades 
valet av tingsplats? Ffur utformades de och utifrån vilka förlagor? 
Vilka var människorna och hur agerade de?

Den andra delen i arbetet, det vill säga hur rummets utform
ning kom att prägla de sociala interaktioner som utspelade sig i 
byggnaden, skall vidareutvecklas under 2005. Avstamp tas i teo
rier som behandlar sambanden mellan rum, makt och sociala nät
verk. Målet med tillvägagångssättet är inte i första hand att tolka 
människornas avsikter utan snarare att redogöra för hur de har 
agerat beträffande tingshuset. Avsikten är inte heller att reducera 
byggnaderna till sociala produkter, eller att fixera användarnas 
sociala positioner utifrån rumsdisposition. Min strävan är att 
både omfatta idén att maktrelationer präglade tingshuset, och att 
samtidigt studera rummet som en jämförbar aktör vars påverkan 
på det sociala livet överskrider upphovsmännens avsikter. Tillväga
gångssättet kan beskrivas som ett försök att studera tingshusen 
från två håll för att bättre förstå vad de är för slags byggnader och 
hur de har format människors relationer till varandra. En viktig 
fråga i sammanhanget handlar om huruvida arkitekturen befäster 
eller förskjuter sociala mönster, och i så fall hur?
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Ett tingshus i Östergötland
Följande korta exempel ger en bild av hur forskningsfrågorna be
handlas och kommer att behandlas. I slutet av 1700-talet byggdes 
ett tingshus i Östergötland utifrån ritningar som hade granskats 
av Överintendentsämbetet och godkänts av Kunglig Majestät. Den 
färdiga byggnaden avviker litet från de stiliserade ritningarna och 
ändå påminner huset mer om det intilliggande gästgiveriets man
gård än om det stramt klassicistiska byggnadsverk ritningen anger. 
Materialet kommer från häradsallmänningen och byggmästarens 
signum visar att han hade en egen idé om hur tingshuset skulle se 
ut. Huset placerades i en tät bebyggelsestruktur där de omgivande 
jordbrukens ekonomibyggnader låg strax bakom tingssalen och 
fägatorna strök tätt förbi fönstren - det stod inte avskilt som en 
värdig solitär utan var tvärtom integrerat i byns vardagsliv. Inne 
i huset är rummen ordnade i två avdelningar på var sin sida om 
mittaxeln och förstugan. Salen, häradshövdingens rum och skri
varens kammare är belägna till höger. Nämndens rum, köket och 
matsalen ligger till vänster och kan också nås via en entré från 
gaveln. Köket är försett med bakugn och användes sannolikt för 
att laga mat till häradshövdingen, såvida han och skrivaren ville 
äta ifred och slippa sällskap med allmogen i den närliggande gäst
givaregårdens storstuga.

Rumsdispositionen skapade ett rörelsemönster som inverkade 
på relationerna mellan de som använde huset. Häradshövdingen 
som kom ditresande delade inte rum med sin nämnd utan kunde 
dra sig tillbaka längst in i tingshuset. Nämnden å sin sida kunde 
inte nå sin plats på podiet utan att gå genom den överfulla förstu
gan. Allmogen var tvungen att passera den stora salen för att läg
ga fram sina ärenden för domhavanden och med kökets separata 
ingång slapp köksbiträdena springa med slaskvattnet och soporna 
genom huvudentrén. Viktigt var troligen också att biträdena hade 
direkt tillgång till matsalen när männen skulle serveras.

Som Domstolsverket skriver i sin framtidsvision har domsto
larna ”en särställning i samhället med makt att bestämma straff



och lösa tvister. För att uppdraget ska kunna fullgöras krävs med
borgarnas förtroende”. Förtroendet kan både upprätthållas och 
undergrävas med hjälp av rummet, maktförhållanden kan maske
ras och belysas och relationer mellan människor underlättas eller 
förhindras. Det är en viktig anledning till varför sambandet mel
lan rum och makt är extra angeläget att granska när det kommer 
till tingshus.

Kållängens gamla tingshus. Foto: 
Nils Olsson.

Tingsrätten i Uddevalla. Foto: Eva 
Löfgren.
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Vår tids religiösa mångfald 
är ett nytt arbetsområde för 
kulturmiljövården. I projektet 
Religiösa rum för islam stu
deras moskéer och bönerum 
i Sverige från 1970-talet till nu. 
Målet är metodutveckling för 
kulturarvsområdet.



Religiösa rum för islam. 
Metodutveckling genom institutionell 
samverkan inom kulturarvsområdet

Eva Vikström

1900-talet har just passerat. Vid det här laget har kulturmiljövår
den god överblick över seklet, hur välfärdssamhället tog gestalt i 
rationella fabriker, goda bostäder och de lika chansernas skola. 
Kulturhistorisk kunskap har ackumulerats genom att synfältet har 
vidgats och tidsperspektiven förskjutits framåt. Bland de lagskyd- 
dade kulturminnena finns miljöer som visar industrisamhällets 
uppkomst och förändringar. Sedan 1970-talet har kulturmiljövår
den inventerat arbetarbostäder, egnahem, grannskapsenheter och 
miljonprogramsförorter.

Under tiden formades det mångkulturella Sverige. Var femte 
svensk invånare har i dag utländsk bakgrund. Det är en genomgri
pande förändring som har ägt rum, nära nog i det tysta. Men det 
blir allt tydligare att svenskhetens förändring måste påverka arbe
tet med det svenska kulturarvet, eller med kulturarv i Sverige.

Religiös mångfald tillhör det samtida Sveriges karaktärsdrag. 
Det är en effekt av invandring och en ökad spännvidd i religiösa 
yttringar. Flera riktningar av bl.a. islam och kristna kyrkor har 
bildat samfund av beprövad svensk typ. Samtidigt faller en rad 
religiösa grupper utanför samfundens ram. Sedan år zooo har 
Sverige inte längre en statskyrka. Religionerna är likställda. Det
samma gäller EU, som är en sekulariserad organisation.

Hösten zooz initierades en förstudie kring vår tids religiösa 
mångfald inom den dåvarande Kunskapsavdelningen vid RAÄ 
- ”Religiösa rum i det mångkulturella Sverige”. Studien blev upp
takten till det projekt som presenteras här, en studie av moskén 
som religiöst rum i Sverige. Projektet är ett samverkansprojekt 
mellan RAÄ och Nordiska museet.
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Projektet har som syfte att utveckla metoder snarare än att 
genomföra en stort upplagd inventering av svenska moskéer. Fo
kus är på metodutveckling för kulturarvsområdet genom institu
tionell samverkan mellan kulturmiljövård och museer på central 
nivå, jämte samarbete med ett regionalt museum, Jönköpings läns 
museum. Här handlar metodutveckling om att knyta samman 
perspektiv och arbetssätt i kulturmiljövårdens inventeringar och 
i museernas dokumentation. Det innebär även att ompröva och 
utveckla beprövade metoder.

Moskéer och bönelokaler i Sverige
Etableringen av moskéer för olika nationella grupper och isla
miska inriktningar har främst skett efter 1970. Moskén är en ny 
byggnadstyp i Sverige, och som sådan är den en av många sym
boliska markörer för vår tids kulturpluralism. Moskén är laddad 
med föreställningar om vad vi och dom är i det samtida Sverige. 
Stockholms moské är ett Islamic Center av internationell typ - ett 
muslimskt centrum och islams ansikte mot det svenska samhället 
med en stor och väl synlig moskébyggnad.

Man kan skilja mellan stora moskéer i egna byggnader och små 
moskéer som har formats genom återbruk av förhyrda lägenhe
ter och servicelokaler, främst i förorter. Projektet har utfört en 
översiktlig inventering av små moskéer i Stor-Stockholm. De flesta 
moskéer är föreningslokaler med bönerum i lägenheter, servicelo
kaler i souterrängvåningen av ett bostadshus eller i ett gårdshus. 
En annan och ny variant är interreligiösa bönerum i skolor och 
sjukhus, sparsamt inredda och utan symboler som tillskrivs en 
viss religion. Här finns ingen församling, utan användarna bär sin 
religion med sig.

Islam är den näst största religionen i många länder. Men mos
kéer har oftare etablerats genom ombyggnad och nyinredning än 
genom nybyggnad. Hur ska detta tolkas? Några variabler av bety
delse för tolkningen är ekonomiska resurser, form och estetik och 
förhållandet mellan brukare och omgivning.



”Vi bygger landet”, heter det, men efter 1960-talet har vi allt 
oftare byggt landet genom återbruk. Detta trotsar föreställningen 
att samhällsprocesser åskådligt avspeglas i det byggda. Kulturmil
jövårdens inventeringsmetoder utmanas när vi tar hänsyn till fler 
kategorier än nybyggda hus sorterade efter funktion, fastighet och 
byggår.

Studien omfattar två stora moskéer i egna byggnader (Uppsala 
och Fittja) och tre små moskéer i förhyrda lokaler (Fisksätra och 
den äldre moskén i Fittja, jämte en moské i Jönköping). Tidsra
men är decennierna från 1970 till i dag. Aspekter av islamiska 
riktningar, nationaliteter, kön, generationer och förändringar över 
tid beaktas. Religion kan relateras till rum och föremål, även om 
den inte är platsbunden. Det religiösa rummet kan omskapas på 
många platser. Ämnet är alltså rum, föremål och religionsutöv
ning. Vi utgår från den förening eller församling som formar, bru
kar och upprätthåller detta rum. Platsen eller det lokala beaktas 
också, t.ex. den religionsdialog som förekommer i Fisksätra genom 
gemensamma andakter för Svenska kyrkan och den islamiska för
eningen på orten. I förlängningen gäller det också den religiösa 
identitetens uttryck i hem och vardagsliv.

Metod för kulturhistorisk dokumentation
Projektet Religiösa rum för islam tar sikte på metodutveckling 
för kulturhistorisk dokumentation i ett brett kulturhistoriskt per
spektiv. Det är ämnesövergripande och inkluderar samordnade 
fältstudier. Man kan säga att det är ett slags koordinerad läsning 
av rum, arkitektur, föremål, seder och bruk.

Kulturmiljövården sätter av tradition den fysiska miljön i cen
trum. Byggnader har dokumenterats genom kategoriinventeringar 
av t.ex. kyrkor för långsiktig kunskapsuppbyggnad, eller bebyggel
seinventeringar som ger underlag för samhällsplanering. Moské
inventering blir en kategoriinventering baserad på fältarbete och 
historiska källor, t.ex. bygglovshandlingar och litteratur. Kyrkoin- 
venteringar ger referenser för studier av rum och föremål. För de
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kulturhistoriska museerna är samtidsdokumentation en vidareut
veckling av de breda kulturhistoriska undersökningarna, där före
mål ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Sedan 1970-talets 
slut finns nätverket Samdok för samordning och fördelning av an
svaret för dokumentation av det samtida Sverige. Nordiska museet 
har studerat migration och kulturmöten sedan 1980-talet. Religi
on, religiösa företeelser och miljöer har dock sällan studerats.

Dialog är nödvändig i det mångkulturella samhället. Moskéer 
är ett nytt fält för kulturmiljövården och kunskapsutveckling om 
moskéer förutsätter samverkan med församlingar. Församlingens 
företrädare är informanter om rummet och föremålen. Intervjuer 
och deltagande observation blir källor om förhållningssätt till rum 
och föremål, om religion i vardagen. Dessa röster eller berättelser 
ska redovisas i rapporten. Sådana samtal blir även led i en dialog 
för en hållbar samhällsutveckling, för bevarande och brukande 
i samförstånd. Slutligen är dialog en förutsättning för ett reflex- 
ivt förhållningssätt, dvs. att förhålla sig till den betraktarposition 
som forskarrollen innebär och fortlöpande ompröva arbetet.

Vår tids religiösa mångfald är ett nytt arbetsområde för kultur
miljövården i Sverige. Projektet ingår i RAA:s mångfaldssatsning 
och bör förhoppningsvis kunna stärka kulturmiljövårdens bered
skap för att på ett praktiskt plan arbeta med många religiösa kul
turarv. På sikt kan projektet bidra till underlag för programarbete 
kring urvals- och skyddsfrågor på området. Vid Nordiska museet 
utförs projektet inom ramen för ordinarie samtidsdokumenteran- 
de verksamhet. Insatsen är ett led i museets intensifierade arbete 
med minoritets-, mångfalds-, och kulturmötesfrågor. Rapporten 
kommer att skrivas med kulturmiljövårdsinstitutioner och museer 
på central och lokal nivå som målgrupp. En ambition är att den 
ska bli ett stöd för länsmuseernas och länsstyrelsernas satsningar 
under Mångkulturåret 2006.



En föreningslokal med moské för den 
turkiska islamiska kulturföreningen i 
Fittja. Lokalen är inredd i en källare i 
en souterrängvåning, indelad av pe
lare och belyst av fönster i söder som 
vetter mot en parkeringsplats. Lokal
typen är vanlig i små förortsmoskéer, 
men det heliga rummet är alltid indivi
dualiserat. Ljuset framhäver kiblaväg- 
gen med bönenischen. I hörnet ses 
ett podium där imamen ger enskild 
rådgivning. Väggarna smyckas av 
Korancitat och moskébilder, Kaba, El- 
Aksamoskén i Medina, och berömda 
turkiska moskéer. Foto Eva Vikström 
2005.

En nybyggd moské på väg att färdigstäl
las i Fittja - den första i Stor-Stockholm. 
På tomten vid Albysjön har Fittja tegelbruk 
legat. Planerna på moskén väckte en lokal 
opinion, men stöddes av kommunen. Byg
get finansieras främst av medlemmarna 
genom donationer och eget arbete. Bygg
naden är ritad av en turkisk arkitekt och 
anknyter till klassisk turkisk moskéarkitek
tur. Bönerum med kupol och kvinnoläktare 
finns i övervåningen, medan bottenvåning
en rymmer samlingssal, tvagningsrum och 
biutrymmen. Foto Eva Vikström 2005.
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Är en hög alltid en grav? Är 
inte högen också just en hög, 
dvs. något som en gång bygg
des? I projektet Högar som 
konstruktioner, arkeologiska 
förväntningar genom 200 är 
utforskas möjligheter att tolka 
handlingar med hjälp av strati- 
grafiska iakttagelser vid utgräv
ningar av förhistoriska högar.



Högar som konstruktioner, 
arkeologiska förväntningar 
genom 200 år

Terje Gansum

Bakgrunden till projektet var en känsla jag länge haft om att man 
i arkeologiska och kulturhistoriska sammanhang under lång tid 
utan förbehåll tolkat högar som gravar. Vår språkliga behandling 
av dessa fornlämningar signalerar att vi vet vad de representerar, 
nämligen gravar. Men, är detta alltid riktigt? Är alla högar gravar 
eller har högar också byggts för andra syften? Om man en gång 
börjat tvivla på förutbestämda tolkningar, är det svårt att slå sig 
till ro. För, om man från början har bestämda meningar om det 
man kritiskt ska analysera, blir det ju inte analyserat. Det blir 
bara sorterat.

Med detta som utgångspunkt har ambitionen varit att undersö
ka hur arkeologer förhållit sig till högar, och vilka förväntningar 
professionen haft när högar varit föremål för undersökning. Jag 
gick igenom dokumentation och skrifter från utgrävningar utför
da under tiden 1830-2003 för att få en översikt över utvecklingen 
av utgrävningsstrategier, tekniker och dokumentationsrutiner. 
Genomgången visar att förväntningarna inför vad arkeologerna 
skulle göra, varit styrd av den förutbestämda tolkningen av högen 
som grav och att dokumentationen fokuserat mer på föremål än 
på konstruktioner.

Sällan utmanade tolkningar
Tolkningen av högen som grav, har sällan utmanats. Till och 
med högar som inte innehåller gravar blir omtalade som tomma 
gravar, kenotafer eller tomma högar. Såväl språkligt som logiskt 
är detta otillfredsställande.
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En hög är under alla omständigheter byggd, och är alltså en 
kulturell konstruktion. Kan en sådan konstruktion över huvud ta
get vara tom?

Målet med projektet var att både teoretiskt och metodiskt ut
mana dagens kunskapsgrund för undersökning av högar. För att 
kunna göra detta arbetades efter två spår:

• högar som fysiska konstruktioner, och
• arkeologers metafysiska konstruktioner av högar.

Detta tvåsidiga perspektiv har genomsyrat arbetet. Avsikten med 
denna analytiska indelning var att granska arkeologers produk
tion av kunskap. Vad vill arkeologer veta om högar och hur går de 
till väga för få veta det?

All kunskapsproduktion är baserad på förväntningar. Berättel
ser om förväntningar kan bidraga till att tydliggöra vilken typ av 
kunskap som forskaren tror ska komma ut av utgrävningen. I flera 
sammanhang har det dock visat sig att den arkeologiska prakti
ken, dvs. hur man gräver, är oförenlig med de förväntningar som 
byggts upp inför utgrävningen, dvs. i förhållande till den kunskap 
man förväntar sig få. Just tron och förväntningarna styr formule
ringar av mål och hur målen utvärderas.

En genomgång av RAÄ:s utgrävningsrapporter från åren 
1990-2003 visade vilka problemformuleringar som var vanliga 
och vilka metoder arkeologerna har använt för att arbeta med 
dessa problem. Därmed kunde jag också klargöra vilka problem
ställningar som inte blivit belysta och vilka metoder som inte an
vänts. På så sätt kunde förhållanden som kanske hindrat ny kun
skapsproduktion också påvisas.

Traditionen inom branschen med arkeologer som specialiserar 
sig på ämnesområden eller tidsperioder visade sig vara något som 
speciellt hemmat metodutveckling och nytänkande. Studien lyfte 
fram förhållanden som borde utmanas genom konkret praktisk 
handling. Kritik är lätt att framföra, men hur skulle projektet 
kunna medverka till en förändrad praxis?



Stratigrafi och frågeställningar
Arbetet var inte menat att presentera tolkningar av det förflutna, 
utan klargöra hur forskare producerar kunskap om det förflutna. 
Ett samarbete inleddes med Södertörns högskola och RAA UV 
Mitt om två olika utgrävningar; en hög och en stensättning. Ut
grävnings- och dokumentationstekniken var inspirerad av stadsar- 
keologin som sysslar med urbana lämningar från medeltiden, alltså 
både ämnesmässigt och kronologiskt något annat än brons- och 
järnålderns gravarkeologi. Tekniken och dokumentationsmetoden 
heter ”single context”. Den är baserad på stratigrafiska iakttagel
ser där skillnader i lager och konstruktionsdetaljer dokumenteras. 
Föremålen relateras till de dokumenterade kontexterna. Målet 
med detta sätt att behandla fornlämningen är att kunna hantera 
komplexa datamängder och utgrävningssituationer. Inom stadsar- 
keologin har det skett stora teoretiska och metodiska framsteg de 
senaste 30 åren. Ambitionen var att överföra dessa framsteg till 
den så kallade gravarkeologin och pröva single context metoden 
på utgrävningar av en hög och en stensättning.

Teoretiska perspektiv har hämtats i praxisteorin. Genom att 
betrakta högar som konstruktioner och undersöka dem som det, 
ställdes frågor om byggnadsfaser, ombyggnader, återöppningar 
och andra aktiviteter i anslutning till högen eller stensättningen. 
Är det möjligt att spåra enskilda handlingar i högar och stensätt- 
ningar? Konstruktionerna kan bära spår av händelser i sig. Om 
dessa händelser (stratigrafiskt åtskilda i jordlager) dokumenteras, 
kan vi få information som kan ligga till grund för tolkningar av 
till exempel olika typer av ritualer i anslutning till högen.

Språket styr
Huvudbeståndsdelen i högarna utgörs inte av föremål, utan av jord 
och sten. En fråga rör vilka begrepp och metaforer vi klär vårt 
språkbruk om denna jord och dessa stenar med? Om språket styr 
våra tankar är det nödvändigt att lägga fram olika perspektiv med 
olika metaforer och föreställningar om jord, eftersom detta kan
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vara avgörande för retoriken kopplad till skydd och förvaltning. 
Jord är många gånger arkeologins primärkälla, något som i hög 
grad är frånvarande i arkeologiska diskussioner. Ord om jord är 
avgörande om vi vill nå ut över fackets gränser med kunskap och 
budskap. Ett skifte av perspektiv från föremål till handling kan 
stimulera intresset för de ”vanliga” högarna och kanske öka deras 
betydelse innanför forskningen generellt och på ett lokalhistoriskt 
plan speciellt.

Två utgrävningar
Den första utgrävningen genomfördas på hög A34 på Vårby Gård, 
RAÄ 12 i Huddinge socken, utanför Stockholm. Forskningsut- 
grävningen var ett samarbetsprojekt mellan RAÄ, Södertörns 
högskola och Statens historiska museum i form av en seminarie- 
grävning. Det visade sig att högen rymde spår från många tidspe
rioder. Genom att analysera stratigrafin, föremål och sju 14C da
teringar var det möjligt att dela in högkonstruktionen i elva faser 
med ett tidsspann på 1 500 år. Platsen och händelserna visar en 
kontinuitet och en komplexitet som inte kommit fram om äldre 
problemformuleringar, utgrävningstekniker eller dokumentationer 
använts.

Den andra utgrävningen genomfördes i samarbete med RAÄ 
UV Mitt som en del av en stor exploateringsundersökning inför 
anläggandet av Norrortsleden utanför Stockholm. Det undersök
ta objektet var stensättning A3 68 på Lille Sylta, RAÄ 87 i Fresta 
socken. Förväntningarna på att stensättningen skulle innehålla 
olika stratigrafiska nivåer var inte stora. Men det visade sig att det 
faktiskt gick att dokumentera stenpackningarnas konstruktions- 
förlopp. Sammansättningen av jordmassorna i konstruktionen var 
inte slumpartad, något som framgick tydligt vid analysen av fynd
spridningen. Så gott som alla fynd gjordes i en mörkfärgad jord 
i södra delen, medan nästan inga fynd gjordes i ett gult lager i den 
norra delen. Centralt i stensättningen fanns en bengömma med kre- 
merade människoben och en vulstnål från folkvandringstid. Både



stenpackningen och jordsammansättningen gav en grund för tolk
ningen av benen och fynden.

Nya kunskapsmål
I den avslutande delen av projektarbetet togs frågor om kunskaps
mål upp till diskussion. Hur ska metodisk stringens kombineras 
med god dokumentation? Hur ska detta formas till en intressant 
berättelse?

En röd tråd igenom hela arbetet är diskussionen om arkeo
logins kunskapsproduktion och inte minst: Vad ska vi med fler 
högutgrävningar till? Behöver vi fler rostiga saker från järnåldern? 
Andra frågor är: Finns det inte tillräckligt med material i magasi
nen, måste man verkligen gräva mer? I mitt arbete hoppas jag ha 
visat att det är nödvändigt att ställa nya frågor och sätta upp nya 
kunskapsmål för utgrävningar. Det är inte föremål eller föremåls- 
kombinationer som ger oss nya berättelser, det är sättet vi ställer 
frågor på och hur vi hanterar de kontexter i jorden som involverar 
olika händelser och föremål som är den arkeologiska framtiden.

(Texten är översatt från norska av Anders Högberg.)
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Hög A34 på Vårby gård, RAA 12 i Huddinge socken, före den arkeologiska utgrävningen.
, Foto: Terje Gansum.
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Istället för en profilritning som ju är ett tvådimensionellt snitt genom högen, valde vi att 
dokumentera utgrävningen av högen kontextuellt. Matrisen, tillsammans med distributionen 
av bestämbara fynd och daterbart 14C-material, visar att konstruktionen vi undersökte bar 
spår av många händelser, en komplexitet som inte skulle gå att fånga genom traditionella 
utgrävnings- och dokumentationstekniker.
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Det senaste årtiondet har ut
vecklingen av så kallade geogra
fiska informationssystem (GIS) 
varit närmast explosionsartad. 
Detta gör det nödvändigt att 
även kulturmiljövårdens under
lagsmaterial görs hanterbart i 
GIS. Digitala historiska kartor 
för kulturmiljövården (DHK) 
är ett internationellt projekt 
som arbetat med att förbättra 
tillgängligheten till och utveck
la användningen av historisk 
kartinformation.



Digitala historiska kartor 
för kulturmiljövården (DHK)

Sven Rentzbog

Sverige har världens största och mest heltäckande arkivbestånd av 
historiska kartor. Många byar och gårdar har varit föremål för 
återkommande storskaliga karteringar allt sedan början av 1600- 
talet. Detta innebär att kartorna erbjuder unika möjligheter att 
återkommande följa landskapets förändring under närmare 400 
år. Källmaterialet har därigenom kommit att bli mycket viktigt 
inom både forskning och kulturmiljövård. Användningen inom 
dessa fält har lett till att olika, företrädesvis manuella, metoder 
för excerpering och geometrisk eller geodetisk anpassning till mo
dernt kartmaterial har utvecklats. Dessa metoder har varit vär
defulla för kulturmiljövården men är i jämförelse med digitala 
metoder ineffektiva, resurs- och tidskrävande och möjliggör bara 
begränsade bearbetnings- och analysmöjligheter.

Det senaste årtiondet har utvecklingen av så kallade geografiska 
informationssystem (GIS) varit närmast explosionsartad. Från att 
tidigare ha varit ett utpräglat expertverktyg har tekniken utveck
lats till att bli ett allmänt och spritt verktyg för mer eller mindre 
avancerade datorstödda analyser av rumsliga förhållanden mellan 
olika geografiska fenomen. Detta gäller inte minst inom samhälls
planering och miljövård, där i nuläget snart sagt allt underlagsma
terial behandlas digitalt i GIS. Den allmänt spridda användningen 
av GIS hos de sektorer av samhället mot vilka kulturmiljövården 
arbetar, gör det absolut nödvändigt att även kulturmiljövårdens 
underlagsmaterial görs hanterbart i GIS. Detta gäller t.ex. forn- 
minnesinformation, bebyggelseinformation och inte minst histo
risk kartinformation.

För att tillgodose dessa behov har RAÄ under perioden 1999- 
zooi bedrivit projektet Digitala historiska kartor för kulturmiljö-
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vården (DHK). I projektet samverkade RAÄ med Lantmäteriet, 
länsstyrelserna, länsmuseerna och inom ramen för ett EU-finan- 
sierat delprojekt med universitetet i Greifswald, Kort- och Ma
trikelstyrelsen i Danmark och ESRI Sweden. Huvudsyftet med 
projektet var att förbättra tillgängligheten till historisk kartinfor
mation genom att utveckla metoder för presentation och distribu
tion via Internet samt att utveckla och tillhandahålla användar- 
vänliga metoder och arbetssätt för digital bearbetning och analys 
av informationen.

Förstudie, utveckling och implementering
Arbetet bedrevs etappvis och inleddes med en förstudie- och ana
lysfas, följd av en utvecklings- och konstruktionsfas och avslutades 
med en implementeringsfas. Projektet var indelad i två delprojekt 
och arbetet omfattade bl.a. utveckling av metoder för GIS-anpass- 
ning av historiska kartor, utveckling av begreppsmodell för his
toriska kartdata, tillämpningsutveckling, utbildning av externa 
användare i bearbetningsmetodik samt skanning och tillgänglig
görande av historiskt kartmateriel i samarbete med Lantmäteriet. 
Projektets arbete har framför allt resulterat i:

• en metod för rektifiering och anpassning till moderna kartor,
• en enhetlig begreppsmodell för historisk kartdata (grunden 

för en gemensam lagringsstruktur av informationen),
• en inspirationsbok med exempel på tillämpningar,
• en webbtjänst för åtkomst av historisk kartinformation 

(i samverkan med Lantmäteriet), och
• ett omfattande digitalt arkivmaterial (ca 70 000 arkivakter).

no
Användningen idag
Informationen tillhandahålls idag via Lantmäteriets webbtjänst, 
Historiska kartor - Arkivsök. Tjänsten används av 175 handläg
gare inom såväl RAÄ som den regionala kulturmiljövården. Via



RAÄ:s publika Informationstorg i Stockholm har även allmänhe
ten fri tillgång till tjänsten. Lantmäteriet tillhandahåller också en 
enklare publik webbtjänst tillgängliga för alla.

De metoder som RAÄ utvecklade inom ramen för projektet, 
vänder sig framför allt till användare inom myndigheter och olika 
organisationer som arbetar med miljövård och samhällsplane
ring. Idag finns ett stort intresse hos exempelvis Jordbruksverket, 
länsstyrelserna, länsmuseerna, arkeologiska undersökningskon- 
tor, Vägverket och Skogsstyrelsen för användning av de metoder 
som RAÄ tillhandahåller. Förutom ett väl utvecklat supportstöd 
via Internet bedriver RAÄ omfattande utbildningsverksamhet av 
handläggare inom offentlig förvaltning. Hittills har ca 170 per
soner från länsstyrelserna, länsmuseerna, universiteten, kommu
nerna och konsultfirmor utbildats i metoder för digital rektifiering 
och anpassning till moderna kartor. Exempel på verksamheter 
som idag nyttjar historisk kartinformation är:

• Skogsvårdsstyrelserna och skogsbolag - för miljöhänsyn i 
skogsbruket,

• Jordbruksverket och länsstyrelserna - vid arbetet med miljö
stöden, miljöhänsyn i jordbruket,

• myndigheter och andra organisationer - miljömålsarbete och 
miljöövervakning,

• Vägverket och Banverket - miljöhänsyn vid infrastrukturella 
exploateringar,

• länsmuseerna, arkeologiföretagen och RAÄ - 
vid arkeologiska undersökningar,

• länsmuseerna och länsstyrelserna - i arbetet med kulturmiljö
vård och kulturmiljöpedagogik,

• kommunerna - vid översiktsplanering, detaljplanering 
och kulturmiljövårdsprogram,

• privata företag - i MKB-arbetet och förädling av 
informationstjänster,

• universitet och högskolor - i forskning och utbildning,
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• skolor - i undervisning och lärarhandledningar, och
• RAÄ, länsmuseer, länsstyrelser och Skogsvårdsstyrelserna - 

i landskaps-, fornminnes- och byggnadsinventeringar.

Andra projekt
Under 2004-2005 genomförs ett samarbetsprojekt mellan RAÄ 
och Vägverket - VisaVäg - som rör förbättrad visualisering av 
kulturmiljön i samband med infrastrukturplanering, se kapitlet 
VisaVäg i denna bok. Metodutvecklingen innefattar bland annat 
3D-visualisering av historiska kartor i GIS.

Historiska kartor är inte bara något som intresserar kultur- 
arvssektorn. Inte minst inom naturvården kan de äldre kartornas 
rika informationsinnehåll bidra till ett djupare tids- och rumsper
spektiv på frågor om biologisk mångfald. På uppdrag av Natur
vårdsverket - och i samverkan med Naturvårdsverket och RAÄ - 
har Metriä Miljöanalys genomfört en pilotstudie kring historiska 
kartor som underlag för nyanläggning och restaurering av våtmar
ker. I pilotstudien har man bland annat gjort forandringsanalyser 
av landskapets hydrologiska egenskaper över tid samt försökt att 
kvantifiera hur vattnet och de fuktiga markerna i landskapet har 
förändrats från 1800-talets slut fram tills idag.

Under 2004 har RAÄ samarbetat med Kungliga Djurgårds- 
förvaltningen i Stockholm kring en publik webbportal som pre
senterar dj urgårdslandskapets framväxt och kulturhistoriska ut
veckling. Presentationen är till stora delar baserad på de historiska 
kartorna över området och olika typer av teknik har använts för 
att åskådliggöra landskapets karaktär under olika tidsepoker.

112 Positiva effekter
Resultaten av projektets verksamhet har gett en rad positiva ef
fekter. Tillgängligheten och användbarheten har ökat vilket lett 
fram till att de historiska kartorna används effektivare och långt 
mer dynamiskt än tidigare. Tidsåtgången och kostnaderna för be
arbetning, hantering och analys av historiska kartor har också 
minskat. Framför allt har projektets arbete lett fram till att:



• en omfattande kompetens vad gäller digital bearbetning och 
analys av historiska kartor har byggts upp inom kultur- och 
naturmiljöområdet,

• användningen av digitala historiska kartor har ökat markant 
och utgör nu en naturlig del av kulturmiljövårdens arbete,

• användningen av digitala historiska kartor har nått större 
bredd samt nya tillämpningsområden, och

• historiska kartor hanteras i GIS tillsammans med annan digi
tal kulturmiljöinformation, vilket har ökat förståelsen för 
hela landskapets kulturhistoriska värden.

Sammantaget har de digitala metoderna och arbetssätten gett kul
tur- och naturmiljövården möjlighet att anlägga ett brett perspek
tiv på kontinuitet och förändringar i landskapet och därmed göra 
omvandlingen mer gripbar. Användningen av digitala historiska 
kartor förväntas också öka allmänhetens engagemang och förstå
else för landskapets tidsdjup som innehåller generationer av spår 
och strukturer, invävda i varandra.
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Med hjälp av den nya tekniken och de digitala historiska kartorna är det möjligt att skapa 
fotorealistiska tredimensionella visualiseringar av historiska landskap. Bilden till vänster är en 
konstgjord flygbild som illustrerar hur landskapet på Djurgården sannolikt såg ut 1696.
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Bilden till höger är en jämförbar modern flygbild över samma område. Bilderna är gjorda av 
Jerker Moström, RAÄ, 2004.
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Projektet Med trädgården 
som förebild - Alnarp som 
läromönster för skånsk land
skap sidentitet sätter fokus på 
trädgården som såväl inre som 
yttre odling. Med skånska 
Alnarp som studieobjekt 
synliggörs tankemönster och 
företeelser som fördjupar den 
historiska kunskapsbasen för 
både natur- och kulturmiljö
vård.



Med trädgården som förebild 
- Alnarp som läromönster 
för skånsk landskapsidentitet

Åsa Klintborg Ablklo

Trädgårdskulturen gör ett spännande språng i utvecklingen under 
1800-talet. För samhällets bredare skikt förvandlades trädgården 
från de enklare husbehovsodlingar som var vanliga kring sekel
skiftet 1800 till en rik trädgårdskultur för både nytta och nöje, i 
teorin tillgänglig för de allra flesta, kring sekelskiftet 1900.

Alltsedan 1700-talet har Skåne prisats för sitt sköna klimat 
och sina goda förutsättningar för odling. Bakgrundsbetingelser 
som ofta framhävts är att Skånes klimat och jordmån har mer ge
mensamt med kontinenten än med resten av Sverige. De egenska
per som tillmättes Skåne, t.ex. av 1700-talets resenärer, utveckla
des under 1800-talet till den regionala självbild där ett välmående 
jordbruk är själva sinnebilden för landskapet, ”Sveriges kornbod” 
i Selma Lagerlöfs träffande formulering.

Under andra hälften av 1800-talet inrättades i Skåne, liksom 
i många andra län, länsträdgårdsmästartjänster med huvudsyftet 
att stimulera till trädgårdsodling, framför allt hos skånska jord
brukare. En av länsträdgårdsmästarens viktigaste uppgifter var 
att rita och understödja skolträdgårdar. Precis på samma sätt som 
godsen med mönstergilla parker och ekonomiträdgårdar tjänade 
som förebild i mer allmän bemärkelse, skulle arrendatorers och 
lantbrukares trädgårdar tjäna som avläsbara mönster och mätare 
av regionens bildningsgrad. På storgodset Trolleholm, strax ut
anför Eslöv, spelade trädgårdskulturen under hela 1800-talet en 
viktig roll både som förebild för hur väl jordbruket skulle skötas 
och som synligt mått på godsägarens kapacitet på lanthushåll
ningens område. Skolträdgården var det viktiga nav kring vilket 
uppbyggnaden av trädgårdskulturen kretsade. Den utgjorde själv
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ett mönster med tydliga didaktiska och pedagogiska avsikter att 
sprida bildning och kultur genom barnens förmedling till hemmet.

Trädgården som förebild
Mot bakgrund av kunskaperna om trädgårdens roll som förebild 
väcktes tanken på att studera trädgården som ett konkret mönster 
för jordbruket. Detta skulle göras genom ett närstudium av rollen 
som trädgårdskulturen haft i uppbyggnaden av regionens främsta 
institution på jordbruksområdet - Alnarp, i sydvästra Skåne. Al- 
narps lantbruksinstitut byggdes vid mitten av 1800-talet som ett 
praktfullt mönstergods på slätten.

Kring forskargruppens seminariebord ventilerades utifrån för
studierna tankar om att en undersökning av själva trädgårdskul
turen som mönster och förebild kunde studeras med utgångspunkt 
i frågor om konstruerandet av en landskapsidentitet. Undersök
ningen av det ”skånska” bedömdes kunna ge allmän relevans 
genom att rikta forskningen direkt mot uppbyggnaden av Al- 
narpsinstitutets mönsteranläggning. Här kunde trädgården också 
sättas i relation till den landskapsbild som under senare delen av 
1800-talet odlades fram som delar av en större nationell identitet. 
Intressant är också att analysera Alnarpsinstitutets hela fysiska 
bildningsmiljö. Mot bakgrund av etablerad forskning inom det 
bebyggelsehistoriska fältet och mer spirande forskning inom vårt 
eget landskaps- och trädgårdshistoriska fält kändes det angeläget 
att avlocka Alnarps park, trädgård och dess hela domän nyck
lar till det historiedidaktiska och pedagogiska program som vi på 
goda grunder kunde anta rymdes här. Redan lantbruksinstitutets 
huvudbyggnad, ritad på slutet av 1850-talet i historieromantisk 
dräkt, och dess lokalisering till historisk mark antydde ett rikt och 
mångfacetterat innehåll.

För forskargruppen, med en tvärvetenskaplig sammansätt
ning av deltagare från flera regionala universitets- och kulturarvs
institutioner, gavs framför allt möjlighet att utveckla idéer kring 
teoretiska och metodiska redskap för landskapsforskning både i 
forskarmiljöns löpande diskussioner och i anslutning till en land
skapsteoretisk forskarutbildning under uppbyggnad.



Tillämpbara resultat
Framför allt två sidor av arbetet leder till direkt tillämpbara resul
tat. Den första, och kanske mest självklara, är den empiriska kun
skapsuppbyggnaden kring Alnarps lantbruksinstitut som kommer 
att utgöra en faktabas för vården av det byggnadsminnesförklarade 
Campusområdet. Här kommer att finnas utgångspunkter för goda 
diskussioner om vilka delar av den rika bebyggelsemiljön, med 
sina parker, trädgårdar och omgivande jordbrukslandskap, som är 
betydelsebärande långt utöver de enskilda delar som konstituerar 
helheten. Kärnan för förståelse av kulturmiljön Alnarps Campus 
är dess roll som föränderligt pedagogiskt mönster för jordbruket, 
trädgårdsodlingen och allt som hör till god lanthushållning, både 
igår och idag.

Den andra och mest spännande sidan av arbetet rör själva 
trädgården som studieobjekt. Genom att titta på trädgården som 
mönster och förebild kan man höja blicken över den enstaka krus
bärsbusken eller syrenbersån, dvs. själva trädgårdsobjekten, till en 
nivå där trädgårdskulturen belyser företeelser och tankemönster 
i det förflutna som inte lika lätt görs synliga från andra utgångs
punkter. Trädgårdskulturens framskjutna position under fram
för allt andra halvan av 1800-talet kan bara delvis förklaras mot 
bakgrund av de allmänna krav på hygien, ändamålsenlighet och 
prydlighet som är välkända begrepp i den bebyggelse- och arkitek
turhistoriska forskningen kring perioden. Först med kunskap om 
trädgårdens roll som förebild och som en yttre bild av samhällets 
inre odling, eller kultur, blir dess betydelsebärande roll tydlig. I 
ett vidare landskapshistoriskt sammanhang blir synen på till ex
empel den skånska bondens trädgård en annan, om lantbrukets 
trädgårdar betraktas som avläsbara vittnesbörder om det skånska 
jordbrukets framstegsoptimism under 1800-talet. Härifrån kan se
dan resonemanget överföras på andra typer av medvetet anlagda 
trädgårdar, i helt andra natur- och kulturmiljöer än den skånska 
jordbruksbygd som var utgångspunkten för detta projekt.

Den bild som till slut formas ur projektets olika synvinklar 
hämtar näring både från den vunna detaljkunskapen om uppbygg
naden av en utbildningsinstitution som Alnarpsinstitutet under
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i8oo-talet och från inblicken i i8oo-talets tankevärld där män
niskans yttre miljöer tydligt ska kunna deklarera samhällets kul
tur eller bildningsnivå. Här framträder trädgårdskulturen som en 
del av ett större bildningsprogram som kan ställas i relation till 
andra bildningslandskap, gestaltade av andra institutioner. I den 
här riktningen ligger också några av projektområdets mest intres
santa utvecklingsmöjligheter.

Förutom kunskap om själva trädgården, med dess form och 
innehåll, förutsätter diskussionen om trädgårdar i kulturmiljösam
manhang en förståelse av dess betydelse i vid mening, exempelvis 
som en minutiöst välskött förebild för jordbruket eller en del av ett 
större landskapligt bildningsprogram. Studiet av trädgårdar krä
ver ett mångvetenskapligt angreppssätt som kan utgöra ett starkt 
fundament för det brobyggande mellan natur- och kulturminnes
vård som länge efterlysts. Vunna erfarenheter från projektet Med 
trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk 
landskapsidentitet har därför redan konkret omsatts bland annat 
i uppbyggnaden av ett kurspaket kring det gröna kulturarvet vid 
SLU Alnarp med det övergripande syftet att verka för kunskaps
utveckling kring trädgård, park och landskap i kulturmiljösam
manhang.

Trädgårdar och andra gestaltade landskap satta under lupp 
som mönster, förebilder och bildningslandskap kan förväntas ge 
ny kunskap om alla bebyggelsemiljöer, i stad och på landsbygd, 
som väsentligen fördjupar den historiska kunskapsbasen för både 
natur- och kulturmiljövård.

120

Alnarpsinstitutets huvudbyggnad "Slottet". Foto: Åsa Klintborg Ahlklo.
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Mönsterritning till 
trädgård vid mindre 
hemman. Länsträd- 
gårdsmästare Bengt 
Kjellsson 1884. Trol
leholms godsarkiv.
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Är en anstalt ett kulturarv? 
Omhändertagandets historia. 
Om anstalter och institutioner 
som kulturarv är en pågående 
undersökning av berättelser om 
utanförskap, marginalisering 
och normalisering i det moderna 
samhället. Det empiriska stoffet 
utgörs av institutionsmiljöer och 
arkivmaterial från olika anstalter 
i Jämtlands län.



Omhändertagandets historia.
Om anstalter och institutioner 
som kulturarv

Mikael Eivergård

Hur många människor har suttit på anstalt? Det är förstås omöj
ligt att ge något exakt svar. Men vi vet att det moderna samhället 
skapade ett nät av omhändertagande anstalter och sociala insti
tutioner - sinnessjukhus, fängelser, nykterhetsanstalter, fattiggår
dar, sinnesslöanstalter, arbetshem, uppfostringsanstalter och så 
vidare. I varierande grad syftade dessa institutioner till att om
händerta och i någon mening också oskadliggöra människor som 
på ett eller annat vis ansågs störa samhällsordningen samtidigt 
som de också gav ett slags basal vård och omsorg åt dem som inte 
bedömdes att klara sig på egen hand.

Omhändertagandets historia. Om anstalter och institutioner 
som kulturarv är en pågående bebyggelsehistorisk och etnologisk 
undersökning vid Jämtlands läns museum där berättelser om ut- 
anförskap, marginalisering och normalisering i det moderna sam
hället kopplas till fysiska lämningar. Det empiriska stoffet utgörs 
av institutionsmiljöer och arkivmaterial från vad som kan kall- 
las anstaltens landskap i Jämtlands län. I ett första steg har en 
kartläggning över vilka anstalter och institutioner som funnits i 
länet genomförts. Denna kartläggning ligger i sin tur till grund 
för ingående fallstudier av ett urval av anstalter. Här har inspira
tion hämtats från Michel Foucaults tankegångar om disciplinära 
praktiker och tekniker som en del av samhällets sätt att etablera 
gränsdragningar mellan det normala och annorlunda.

Fullt utbyggt, någon gång vid mitten av 1900-talet, var det 
svenska anstaltsväsendet av imponerande volym och för hundratu
sentals människor kom vistelse på institution att vara en av erfa-
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renheterna av att leva i det moderna industrisamhället. Än fler 
kom förstås i kontakt med institutionerna som anhörig till en in
tagen släkting eller familjemedlem. Därtill var det stora arbets
platser.

Anstaltens epok
Man kan således tala om industrisamhället i termer av anstal
tens epok. Tiden från 1800-talets mitt och drygt hundra år framåt 
präglades av en stark tilltro - såväl politisk som vetenskaplig - till 
den slutna anstaltens förmåga att behandla och lösa sociala och 
medicinska problem. Beroende på uppdrag och inriktning gav an
stalterna upphov till mer eller mindre särpräglade miljöer. Stora 
anläggningar som fängelser eller sinnessjukhus, där de vetenskap
liga ambitionerna var höga, gavs inte sällan en monumental ut
formning med tydlig gränsdragning mot det omgivande samhäl
let, medan andra mer anspråkslösa inrättningar som arbetshem 
och fattiggårdar kan vara svåra att urskilja från den vanliga be
byggelsen.

Under 1900-talets andra hälft kom anstaltens grundidé - att 
särskilja och isolera - att ifrågasättas för att efterhand ersättas 
med den vårdideologi som i allt väsentligt förespråkar integrering 
och så kallade öppna vårdformer. Anstalterna och hemmen har 
tömts på människor och innehåll. Nu ställer vi frågor om deras 
ställning som kulturarv. Hur ska vi hantera miljöer som ställdes i 
ordning för tjuvarna, för de oregerliga ungdomarna, för de besvär
liga och för alla dem som inte klarade av det nya industrisamhäl
lets villkor?

Flera av 1900-talets anstaltsmiljöer är i dag rivna eller rivnings- 
hotade, andra är tömda och förfaller så sakteliga. Många av de 
mindre och anspråkslösa anstaltsmiljöerna har fallit i glömska. 
Samtidigt finns också en hel del goda exempel på miljöer som ta
gits tillvara för nya verksamheter. Detta projekt syftar inte primärt 
till att hitta lösningar på hur anstaltsmiljöerna ska bevaras, utan 
snarare till att peka på dessa miljöers potential som fästpunkter 
för alternativa berättelser om det moderna samhället.



Vems berättelser?
Vilka berättelser kan och bör då berättas? Få enskilda individer 
är så väldokumenterade och beskrivna som dem som av olika skäl 
omhändertogs. Bara från sinnessjukhusen kan vi försiktigt upp
skatta antalet journaler till över ioo ooo. Lägg därtill det okända 
men stora antalet personakter som producerades på andra anstal
ter och inom den kommunala socialtjänsten, var och en rymman
de ett livsöde och en berättelse. Gemensamt för akter av detta slag 
är att den intagne är den som är omskriven. I journalen läser vi om 
läkarens eller anstaltsföreståndarens syn på den intagne. Aldrig 
hör man patientens eller klientens egen röst. Om vi hade tillgång 
till deras berättelser skulle vi förmodligen också få tillgång till en 
annan slags berättelser än de som producerades av institutionerna. 
Detta förhållande är av stor vikt när vi med ett kulturarvsperspek
tiv närmar oss anstaltsvärlden.

Det finns flera exempel på hur museer upplåter plats åt perso
nalens och institutionernas versioner av det förflutna. Inte sällan 
skildras en framgångshistoria från det mörka till det ljusa, från 
tvång och förnedring till framsteg och humanitet. Patienten och 
klienten, deras berättelser och perspektiv möter vi däremot säl
lan. När denna typ av verksamheter ges status av kulturarv måste 
vi därför ständigt fråga oss vilka och vems berättelser som ges 
utrymme. Hur ska vi undvika att reproducera de synsätt som möt
te den intagne individen? Hur kan vi undvika ett kulturarv som 
innebär att vi återger de perspektiv som institutionerna anlade på 
de intagna?
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Tomt sedan årtionden. Avdelningskor- 
ridor på Furuhagens sinnesslöanstalt i 
Bräcke. Foto Veronica Olofsson, Jämt
lands läns museum.
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Projektet Att skapa rum för 
liv. En aspekt av arkitekturut
vecklingen 1950-1975 studerar 
hur internationella idéström
ningar togs upp i Sverige i efter
krigstiden och omsattes i arki
tektur och planer. Syftet är att 
skapa ett kunskapsunderlag för 
framtida kulturmiljövård för 
värdering av vardagens miljöer.



Att skapa rum för liv. En aspekt av 
arkitekturutvecklingen 1950-1975

Lisbeth Söderqvist

Bakgrunden till projektet är att jag under 2002 erhöll anslag från 
Vetenskapsrådet för en studie om den så kallade ”skärholmsdebat- 
ten”. Denna debatt pågick under några månader hösten 1968 i 
samband med invigningen av den centrumanläggning som hörde 
till stockholmsförorten Skärholmen. Tidigare forskare och förfat
tare har tillskrivit debatten stor betydelse.

Under arbetet med studien fann jag att skärholmsdebatten hade 
sitt ursprung i en internationell diskussion som förts sedan 1940- 
talet. De idéer som denna diskussion baserades på hade successivt 
vunnit insteg i Sverige under 1950- och 60-talen, de fick inte något 
plötsligt genombrott 1968. Inom ramarna för studien av ”skär
holmsdebatten” fanns inte tid att fördjupa analysen av alla de as
pekter på arkitektur och planering som berördes.

Syftet med föreliggande projekt är att lyfta fram idédebatten 
för att fördjupa studiet av hur de internationella idéströmningarna 
togs upp i Sverige och omsattes i arkitektur och planer samt inver
kade på debatt och kritik.

Tesen för studien är att den internationella debatten, som för
des av de arkitekter som ställde sig kritiska till den internationella 
modernismen decennierna efter andra världskriget, fick ett om
fattande inflytande på svensk arkitekturutveckling. Sammanfatt
ningsvis kan sägas att det i den internationella debatten hävdades 
att det var för ”den vanliga människan” arkitekterna skulle arbeta 
och att det var med omtanke om hennes möjligheter att utveck
las socialt, politiskt och ”själsligt” som miljöerna skulle utformas. 
Det kan formuleras som att det fanns en vilja från arkitekterna 
att bidra till efterkrigstidens reformbygge genom att skapa miljöer 
som bidrog till en ökad livskvalitet för alla. I förlängningen av
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detta kan antas att den aktuella periodens arkitektur uttrycker 
idén om välfärdsstaten, så som den formulerades under 1950- och 
60-talen samt den första delen av 1970-talet.

Vardagens arkitektur
I fokus för studien står i första hand den vardagliga arkitekturen 
- bostäderna, skolorna, centrumanläggningarna - medan kända 
objekt skapade av ryktbara arkitekter ägnas liten uppmärksam
het. Ett sådant perspektiv skapar naturligtvis en annan berättelse 
än den gängse. Det blir en berättelse där betoning ligger på de 
många och representativa exemplen och, i enlighet med ovan sag
da, på det idéinnehåll dessa var och är ett uttryck för. Idéinnehål
let skiftade över tid och det fanns flera, om än likartade idéer, som 
löpte parallellt. Generellt uppstod inte idéerna inom arkitekternas 
profession. Istället omsattes idéer uppkomna inom andra veten
skapsområden till arkitektur och planering.

Att betoningen inom projektet i så hög grad ligger på idéinne
hållet innebär inte att de fysiska miljöerna sätts på undantag. Av
sikten är att konkretisera hur idéerna praktiskt kom att inverka på 
den fysiska utformningen. Syftet är att ge det kunskapsunderlag 
som krävs bland annat inför det värderingsarbete som de kultur
vårdande myndigheterna idag står inför.

Centralt för projektet är att lyfta fram de berättelser som de 
vardagliga miljöerna representerar. Förhoppningsvis kommer 
dessa berättelser om efterkrigstidens byggda miljöer också att 
komma allmänheten till kännedom. Vi är många som dagligen, på 
ett eller annat sätt, kommer i kontakt med den aktuella periodens 
byggnadsbestånd, ett bestånd som ibland väcker frågor. Ambitio
nen är att inom ramen för föreliggande studie besvara åtminstone 
några av dessa.





Projektet Undersökning av vitt- 
ringsprodukter på sjuka glas
initierades utifrån insikten att 
många svenska museer har 
betydelsefulla glassamlingar 
där problemen med s.k. glas
sjuka är avsevärda. Det rör sig i 
stor utsträckning om inhemskt 
glas från 16- och 1700-talen 
och representerar således den 
period då det stolta svenska 
glashantverket var under upp
byggnad. Ambitionen har varit 
att skapa ett bättre kunskaps
underlag för hanteringen av 
dessa glas.



Undersökning av vittrings- 
produkter på sjuka glas

Carola Bohm

Kungholms glasbruk (1676-1815) var en av det svenska glashant
verkets pionjärer. Brukets långa och rika produktion är vida känd 
inte bara för den högtstående konstnärliga kvaliteten utan tyvärr 
också för den undermåliga materiella kvaliteten. Glassjukan är 
idag utbredd på deras produkter. De största samlingarna finns i 
Stockholm på Nordiska museet, Nationalmuseum, Kungliga Hus- 
gerådskammaren och Stockholms stadsmuseum och utanför hu
vudstaden på Skokloster slott, Smålands museum - Sveriges glas
museum samt Kulturen i Lund.

Att fokusera på fenomenet glassjuka är inte något revolutione
rande nytt - det har gjorts från och till under de senaste hundra 
åren. Instabiliteten i dessa glas är inbyggd i glasmassan och orsa
kas av brister i den ursprungliga sammansättningen. Proportio
nerna mellan de sammansmälta råmaterialen sand, pottaska, soda 
och kalk har blivit fel, sett utifrån produktens hållbarhet.

Vid mitten av 1900-talet genomfördes flera vetenskapligt väl 
underbyggda försök att skydda den här typen av glas i svenska 
museisamlingar, dels genom att påföra olika slags skyddande yt
skikt, dels genom att kontrollera den omgivande miljön. Av olika 
skäl har försöken dock alla avbrutits, alternativt inte underhållits. 
Problemet kvarstår således och även om man inte kan räkna med 
att finna någon slutgiltig lösning, måste alltid bättre lösningar på 
förvaring och utställning sökas utifrån nya kunskaper eller för
ändrade förutsättningar. Allt bevarande är en kamp mot tiden och 
behöver ständigt utvecklas.

Aspekter på glassjuka
Projektets ambition var att studera aspekter av glassjuka som inte 
tidigare blivit belysta eftersom nya kunskaper om den fysiska mil-

135

P
rogram

om
råde 3



P
rogram

om
råde 3

136

jön i museibyggnader vunnit mark främst under de senaste två 
decennierna. Luftföroreningar i tätorter och emitterade gaser från 
såväl traditionella som moderna material för förvaring och ut
ställning har visat sig ha skadlig inverkan, inte bara på människor 
utan även på kulturhistoriskt material. Omfattande forskningsin
satser, främst på kontinenten, har ägnats åt luftföroreningars in
verkan på bemålade fönsterglas direkt utsatta för utomhusklimat. 
Men när idén till projektet uppstod var insikten om att även glas i 
museisamlingar påverkas av luftföroreningar relativt ny. Enstaka 
larmrapporter hördes från museer i Storbritannien och Tyskland 
om ättiksyra och myrsyra som nya källor till nedbrytning av glas- 
och emaljföremål. Den yttersta målsättningen med detta projekt 
var att skapa ett bättre kunskapsunderlag för att kunna utföra det 
uppdrag som åligger RAÄ:s Antikvarisk-tekniska avdelning, att 
ge råd och rekommendationer i bevarandefrågor.

Den i museikretsar allmänt accepterade rekommendationen för 
förvaring av sjuka glas är 43 % relativ luftfuktighet (RF) vid 18 °C, 
den s.k. jämviktsfuktigheten för kaliumkarbonat. Kalium är det 
ämne som utsöndras på ytan av ett instabilt pottaskeglas, först 
som kaliumhydroxid (lut) vilken sedan omvandlas till just kalium
karbonat. I förorenad luft kan även andra saltföreningar bildas. 
Även sodaglas drabbas av glassjuka och utsöndrar då natrium. Det 
fanns alltså flera skäl att närmare granska denna inarbetade (om 
än sällan efterlevda) rekommendation. Huvudlinjerna i den pro
jektplan som sammanställdes innefattade:

• kartläggning av ytliga vittringsprodukter på ”sjuka” glas,
• identifikation av saltbeläggningar,
• identifikation av glassammansättningar, och
• accelererade nedbrytningsförsök i laboratoriemiljö.

Avsikten var att identifiera saltföreningar som avsatts på glas i ett 
antal olika museimiljöer i syfte att söka sambanden mellan miljö 
och nedbrytning. Sambanden skulle också kunna verifieras eller



stödjas genom accelererade nedbry tn i ngsförsök på modellglas av 
den sammansättning som man fann i de sjuka historiska glasen. 
Genom att kalkylera de funna föreningarnas jämviktsfuktigheter, 
skulle man kunna bedöma den etablerade rekommendationens re
levans och vid behov modifiera den.

Vittringsprodukter och salta föreningar
Sammanlagt 70 vittringsprover analyserades med svepelektron- 
mikroskop med en LINK-enhet för mikroröntgenanalys (SEM- 
EDS). Resultaten har samlats i en databas. Förutom analysdata 
över ingående element i ytskikt och salter har glasens ursprung, 
datering, förvaring och eventuella tidigare konserveringsåtgärder 
registrerats, dvs. all dokumentation som funnits tillgänglig och 
som bedömdes kunna ha inflytande på glasets nuvarande tillstånd. 
Ett digitalt bildregister upprättades. Kartläggningen representerar 
ett urval nedbrutna glas från Nordiska museet, Skokloster slott, 
Stockholms stadsmuseum, Hallwylska museet samt Smålands 
museum - Sveriges glasmuseum i Växjö. Tyvärr var flera andra 
större samlingar inte tillgängliga för provtagning under den aktu
ella perioden.

EDS-analysen är användbar för små provmängder - och här 
var det fråga om flarn på högst någon millimeter - men den ger 
sällan information om vilka föreningar som ingår, endast om när
varande grundämnen. Informationen är ändå vägledande efter
som grundämnen inte förenar sig urskillningslöst. Vi kunde åt
minstone i ett avseende konstatera en klar skillnad mellan olika 
museer. Glasproverna från samlingarna i Stockholm hade en av
sevärt högre halt av svavel som komponent i vittringsskikten än 
vad proverna från samlingar i mindre tättbebyggda områden som 
Skokloster och Växjö uppvisade. För att säkra en identifikation av 
saltföreningarna konsulterades kemisk analysteknisk expertis vid 
Chalmers tekniska högskola, Arrheniuslaboratoriet i Stockholm, 
Ångströmlaboratoriet i Uppsala, Daltek i Borlänge och Link 
Nordiska. Trots hjältemodiga insatser och många arbetstimmar
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nedlagda vid avancerade analysinstrument har identifikationen av 
saltbeläggningarna inte kunnat bestämmas i samtliga produkter. 
Svårigheterna kan sammanfattas med att de prover som är möjliga 
att samla in är för små och för inhomogena (orena) samt att den 
då tillgängliga tekniken inte räckte till.

Det ursprungliga glaset
Smålands museum - Sveriges glasmuseum, Skokloster slott och 
Nationalmuseum bidrog generöst med glasfragment som vi kunde 
göra förstörande analys på. Detta var nödvändigt för att komma 
åt glasets inre och identifiera sammansättningen på det ovittrade 
glaset. Resultaten gav en otvetydig förklaring till glasens insta
bilitet i det att kalkhalten i samtliga fall var extremt låg, mindre 
än z %. De fyra prover som härstammade från Kungsholmsglas 
var för övrigt påtagligt lika, till synes tillverkade efter noggrant 
uppmätta recept. Glasforskningsinstitutet i Växjö utförde flera av 
analyserna och tillverkade även modellglasen som användes i de 
accelererade nedbrytningsförsöken.

Accelererade nedbrytningsförsök
Laboratorieförsök utfördes med två något olika typer av modell
glas (rektangulära glasplattor), dels en vars sammansättning efter
liknade de analyserade Kungsholmsglasen, dels en som utarbetats 
vid det tyska Fraunhofer Institut für Silicatforschung speciellt för 
nedbrytningsförsök. Under en månad utsattes glasen för emissio
ner från myrsyra, ättiksyra, svavel- och salpetersyra, enskilt och i 
kombination samt i två olika luftfuktighetsnivåer. Utvärderingarna 
av dessa försök är inte helt klara, men de förefaller tyda på att 
myrsyra är den enskilt mest korrosiva och att närvaron av de två 
organiska syrorna katalyserar reaktionen med svavelsyra. Högre 
luftfuktighet medförde ökad vittring i samtliga försök.



Fördjupade insikter
En fördjupad insikt om problematiken har infunnit sig under arbe
tets gång. Att identifiera de salter som avsätts på glasen är viktigt 
främst för att identifiera skadekällan, inte i första hand för att an
passa glasens miljö till föroreningarna. Ambitionen måste i stället 
vara att vidta åtgärder för att eliminera skadliga föroreningarna, 
dels genom effektiv luftfiltrering, dels genom att ersätta olämpliga 
material i utställningar och magasin.

Projektet har fått stor spridning. Resultat och utvalda avsnitt 
av projektarbetet har presenterats vid tre internationella konfe
renser i Helsingfors, Lyon och Stockholm. En temadag om glas
sjuka arrangerades i Stockholm hösten zooo med ett trettiotal 
deltagande konservatorer, antikvarier och glasexperter från hela 
landet. Information om projektet och problematiken har också 
spritts vid seminarier för grupper inom RAÄ och SHMM, via un
dervisning på Konservatorprogrammet vid Göteborgs universitet, 
Föremålsantikvariska linjen vid Högskolan på Gotland, vår vidare
utbildningskurs Tidens Tand samt ett inslag i radioserien ”Tek
nik nu och då” år zooi. Arbetsmetoden med nedbrytningsförsök 
av modellglas har kommit till vidare användning i ett pågående 
FoU-projekt om Återdeponering av arkeologiska fynd - analys av 
fyndmaterial (se text i denna bok) samt i ett fristående skolprojekt 
”Bevarandets kemi”. Ett par studentarbeten inriktade på temat 
har genomförts inom ramen för Konservatorprogrammet vid Gö
teborgs universitet. Problemet med glassjuka har på det stora hela 
fått en förnyad uppmärksamhet.
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Vinglas från början av 1700-talet med Karl Xll:s monogram. Glaset har utvecklad glassjuka. 
Glaset finns på Glasmuseet i Växjö (M21410) och är tillverkat vid Kungsholms glasbruk i 
Stockholm. Foto Carola Bohm, RAÄ.
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Bägare från början av 1700-talet. Karl Xlh.s monogram är knappt synligt längre på grund av 
den långt framskridna glassjukan. Glaset finns på Glasmuseet i Växjö (Ml 0829) och är tillver
kat vid Kungsholms glasbruk i Stockholm. Foto Carola Bohm, RAÄ.





Utgrävningar av fornlämningar 
under och i vatten ger ofta ett 
mycket stort fyndmaterial. Hur 
dessa fynd kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt ska konserveras 
är dock en olöst fråga. Projektet 
Aterdeponering av arkeologiska 
fynd - analys av fyndmaterial 
arbetar med att hitta metoder för 
att återdeponera marint fyndma
terial i den miljö det påträffades i



Återdeponering av arkeologiska 
fynd - analys av fyndmaterial

Thomas Bergstrand & Inger Nyström Godfrey

Fornlämningar under vatten eller i vattenmättade miljöer har 
många gånger en betydande arkeologisk potential. Detta beror 
på miljöns bevarande inverkan. Eller ska vi istället kanske säga 
vattenmiljöns i regel mycket långsammare nedbrytningshastighet 
i jämförelse med hur fynd bryts ned i rent terrestriska miljöer. Nå
got beroende på om fynd och anläggningar är avsatta i färskvat
ten eller i havet medför arkeologiska undersökningar av fornläm
ningar i marina sediment allt som oftast att en stor mängd fynd 
påträffas. Detta oberoende av om det rör sig om mesolitiska sub
marina boplatser, fartygslämningar eller historiska utkastlager. 
Baksidan av myntet är givetvis att samma materiella kultur varpå 
arkeologen bygger sina teser samtidigt är ett mycket kostsamt aber 
att bevara. Det faller givetvis på sin egen orimlighet att samtliga 
fynd ska konserveras, åtminstone inte inom exploateringsarkeolo- 
gin där det går en skarp gräns mellan samhällsnytta å ena sidan 
och vad denna får kosta å andra sidan.

Problemet med denna typ av fyndhantering har många gånger 
tidigare lösts antingen genom att kassera många av fynden eller att 
låta fyndet gå in i magasinet utan eller i bästa fall efter bristfällig 
konservering och varefter man har hoppats på det bästa. Inget av 
dessa alternativ kan sägas ligga i linje med god kulturmiljövård, 
varför andra alternativ måste tillämpas. Problemet aktualiserades 
på nytt i samband med flera arkeologiska undersökningar som Bo
husläns museum genomförde under 1997 och 1998 i Marstrands 
hamn på västkusten. På initiativ av projektledaren Andreas Olsson 
och konservatorn Inger Nyström Godfrey lät man, som alternativ 
till kassering, återdeponera cirka 90 % av fynden efter dokumen
tation, med syfte att säkerställa ett fortsatt bevarande. Aterdepo-
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nering i denna mening är att sätta ned fynden i ett för ändamålet 
grävt schakt i botten och täcka över med marina sediment för att 
därmed efterlikna den bevarandefrämjande miljö varifrån fyndet 
först grävdes fram. Under förutsättning att en sådan deponering 
karteras kan den i det närmaste räknas som ett museimagasin, om 
än med vissa förbehåll.

Ingen beprövad metod
Aterdeponering som metod för bevarande av vattendränkta fynd 
är emellertid ingen väl utprövad metod. Det finns internationellt 
sett ett antal exempel där man mer eller mindre samvetsgrant har 
lagt tillbaka fynd, främst fartygskonstruktionstimmer, i en vat- 
tendränkt miljö. Utvärderingarna är få och i förekommande fall 
svåra att översätta till förhållanden för svenska västkusten. Med 
anledning av detta formades en tvärvetenskaplig projektgrupp 
med ändamålet att dels pröva den aktuella metoden, dels utvär
dera utsikterna för det som tidigare blivit återdeponerat i Mar
strands hamn.

• Vilka fyndmaterial är möjliga respektive inte möjliga att 
återdeponera?

• Vilka krav bör ställas på återdeponeringsmiljön i fysisk 
mening?

• Vilka faktorer är avgörande för att uppnå bästa resultat?

Projektet är tvärvetenskapligt och omfattar sex delprojekt vilka 
studerar dels nedbrytning av de mest förekommande fyndmate
rialen, dels den omgivande miljön. Prover för respektive material
kategori sattes i september zooz ned i Marstrands hamn, i direkt 
anslutning till återdeponeringen från 1997-98. Dessa tas nu upp 
i ett förutbestämt tidsintervall fram till september Z005 varefter 
proverna successivt analyseras med avseende på grad av nedbryt
ning. Projektet leds av Bohusläns museum och Studio Västsvensk



Konservering och kommer att slutföras zoo6 då rapporten beräk
nas vara färdig. Prover har dock planterats för en andra och tredje 
fas vilket möjliggör en mätserie över som mest 50 år.

Delprojekt Co-ordinator Institution

Silkater BSc. Carola Bohm &
BSc. Eva Christensson

Riksantikvarieämbetet, Sverige

Metall Mphil. Vicki Richards & 
Dr. lan MacLeod

Western Australian Museum, 
Australien

Trä Dr. Charlotte Björdal & 
Prof Thomas Nilsson

Sveriges Lantbruksuniversitet,
Sverige

Övrigt organiskt material Dr. Elizabeth Peacock
Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet, Vitenskapsmuseet,
Norge

Märknings- och 
förpackningsmaterial

BSc. Inger Nyström 
Godfrey

Studio Västsvensk Konservering, 
Sverige

Miljöanalys Dr. David Gregory Nationalmuseum, Danmark

Preventivt bevarande
Eftersom projektet fokuserar på problemen med kostnadskrävande 
hantering, konservering och förvaring av stora volymer våtfynd, 
bedöms metoden vara viktig för möjligheterna att i framtiden 
upprätthålla en god och långsiktig kulturmiljövård och samtidigt 
finna praktiska och acceptabelt ekonomiska lösningar för under
sökningar av fornlämningar under vatten. En av metodens stora 
förtjänster är att man i princip inte ska behöva ställas i valet mel
lan konservering eller kassering av fynd. Preventivt bevarande, där 
fynden förvaras i kontrollerade miljöer, kan dessutom i somliga 
fall långsiktigt tänkas vara en bättre metod för bevarande än kon
servering. I till exempel skenet av problematiken med skeppet Va
sas bevarandestatus framstår metoden tillsvidare som överlägsen 
under förutsättning att arbetet utförs under kontrollerade former. 
Vetenskapligt väl utprövade underlag avseende återdeponering 
bör dessutom även ses som ett viktigt instrument i beslutsproces
sen avseende bevarande och hantering av fornfynd.
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I delprojektet som analyserar deponeringsmiljöns påverkan på metaller exponeras olika typer 
av järn- och kopparlegeringar på tre olika nivåer, 50 cm ned i bottensedimenten, strax ovan 
botten samt ca 50 cm ovan botten. Bilden visar några prover av järn (Fe) som varit expo
nerade strax ovan botten under ett och ett halvt år. Foto: Thomas Bergstrand, Bohusläns 
museum.
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Delprojektet som behandlar miljöanalysen av den aktuella återdeponeringsmiljön i Mar
strands hamn använder sig bland annat av en så kallad datalogger. Instrumentets sensorer 
är applicerade ned i sedimenten och mäter halter av pH, syre och redoxpotential. I bildens 
förgrund syns de tre rör i vilka sensorerna är nedförda, och i bakgrunden själva dataloggern 
som lagrar all data. Foto: Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.

Program
om

råde 3



Vilka mekanismer påverkar 
det fysiska bevarandet av ma
terial i museerna? Projektet 
Neutrala material i museimiljö 
undersöker luftföroreningars 
inverkan på fynd och föremål 
i samlingar. Ambitionen är att 
hitta metoder för att långsik
tigt förbättra luftkvalitén 
i museimiljöer.



Neutrala material i museimiljö
Monika Fjaestad

I vår miljö finns många nya kemiska ämnen och produkter. Dessa 
påverkar människan och de material som finns i vår omgivning. 
Allergier uppstår hos människor. Men även det materiella kultur
arvet tar upp de nya ämnena. Skador kan påvisas på interiörer, 
föremål och forskningsmaterial.

Vissa ämnen kallas luftföroreningar och kommer från förbrän
ning av främst petroleumprodukter. Dessa avgaser finns till största 
delen utomhus. Från material i inomhusmiljö emitteras (utstrålas) 
vad som kallas flyktiga organiska föreningar, på engelska förkor
tat till VOC, och andra ämnen. Verkan av skadeämnen på kom
plexa nedbrutna föremål är till viss del känd men sambandet mel
lan vilka nya material som emitterar vad och hur de förekommer i 
museerna är inte tidigare undersökt på ett tydligt sätt.

Ett av RAÄ:s uppdrag är att undersöka nedbrytande faktorer 
och finna motåtgärder för att bättre bevara våra museisamlingar. 
Under 1990-talet var RAÄ återkommande involverat i magasins- 
förbättringar och kurser i förebyggande konservering för musei
personal. Kunskapen om emissioner från inredningsmaterial och 
dess påverkan på museiföremål var bristfällig. Det är viktigt att 
fördjupa kunskapen inom detta tvärvetenskapliga område för kul- 
turarvssektorns bruk.

Minska luftföroreningar
Främsta målen för projektet var att undersöka och förstå de me
kanismer som påverkar det fysiska bevarandet av materialen. 
Projektet ska ge konservatorer och museianställda verktyg för att 
upptäcka och minska luftföroreningar i museimiljön. De luftföro-
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reningar som är minst undersökta är emitterade organiska sy
ror. Projektet har främst fokuserat på dessa. Korrosiviteten, dvs. 
belastningen av nedbrytande ämnen, i luften har samband med 
dessa syror. Under många år har RAÄ givit råd om monter- och 
förvaringsmaterial. Utan en kontinuerlig undersökning, uppdate
ring och testning av material kan vårt kunskapsläge inte hållas 
å jour. Vi har valt att ställa frågor och söka kunskap från flera 
perspektiv.

Frågor Studier
Hur ser verkligheten ut? En mätstudie i museimiljöer
Hur mycket emitteras av vad? En emissionsstudie under

standardiserade förhållanden
Är detta ett neutralt material? Utveckling av en enkel "gör-det-själv" test
Vilka objektmaterial påverkas och hur? Kartläggning av skadebilder och processer
Hur hejdas och hindras processerna? Identifiera motåtgärder

Arbetet startade i svallvågorna efter sammanställningen av bo
ken Tidens tand år 1999. Vår utgångspunkt var att i en förstudie 
själva testa gängse byggmaterial, packmaterial och färger som an
vänds i museiarbetet genom s.k. ”British Museum Standard test”. 
Genom litteraturstudier fann vi att många konserveringscentra 
publicerat liknande studier. En jämförande studie av resultaten 
från dessa tester visade på stora skillnader. Studien visade också 
att metoden uppfattas som subjektiv och icke kvantitativ. Vi pre
senterade våra (något naiva) planer på ett nätverksmöte för Indoor 
Air Pollution i Amsterdam. De främsta forskarna inom luftkvali
tet i museimiljön var representerade på mötet och de senaste rönen 
inom området presenterades. Därmed fick vi nya impulser. Det 
betonades särskilt vikten av att göra kvantitativa mätningar i mu
seimiljön och av emissioner från montermaterial.

Under hösten 1999 etablerades kontakt med Dr Martin Ferm på 
Institutet för vatten och luftforskning (IVL), fil.lic. Eva Johansson



på Svenska Korrosionsinstitutet (SCI) och Dr Finn Englund på 
Trätek AB. Litteratur studerades och vi planerade för ett längre 
projekt. Samtidigt fick vi kontakt med olika internationella fors
kare och en EU-projektansökan lämnades in året därpå. Vi fick 
avslag men försöket gav goda kontakter. Vi fick däremot anslag 
från RAÄ att driva projektet vidare. Under år zooo samlade vi 
en referensgrupp av experter för att få goda råd inför projektupp
läggningen. Detta var en ovärderlig hjälp. En kemist och en textil
konservator kom in i projektgruppen. Vi valde att genomföra en 
museistudie parallellt med en mätstudie av emissioner från olika 
inredningsmaterial. I vårt eget laboratorium utförde vi enklare 
korrelationsmätningar.

Mätningar i miljön
Museistudien utfördes under två år på 24 platser i 12 museer i 
stads- och lantmiljö. Metallindikatorer av järn, koppar, silver, zink 
och bly tillverkades och analyserades av SCI enligt standardiserad 
metod. Dessa exponerades för museimiljön under 6 månader. På 
samma plats exponerades under 28 dagar passiva provsamlare för 
ättiksyra, myrsyra och formaldehyd. Dessa tillverkades och ana
lyserades av IVL. Luftfuktighet och temperatur mättes samtidigt 
med dataloggar. Ett protokoll för varje plats beskrev omgivningen.

Mätningar på laboratorium
Mätstudien av emissioner från inredningsmaterial utfördes enligt 
Flec-metoden på Trätek AB. För att mäta även de enklaste syrorna 
användes en absorbent som utvecklats av IVL. Träbranschen gör 
egna mätningar men inte med den noggrannhet vi krävde för de 
lägre organiska syrorna som ättiksyra och myrsyra. Vi valde ut I5I
material efter att ha kontaktat producenter i Sverige. Första mätse- 
rien utfördes på träskivor, andra årets mätserier fokuserade på so
lida träslag och tredje årets mätningar utfördes på olika lack- och 
färgbaser. När det gäller plastmaterialen gjorde vi endast en litte
raturstudie. Flec-metoden är tillförlitlig men kostsam. En enkel
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mätmetod för emissioner som kan brukas i konserveringslabora
toriet har också tagits fram.

Påverkan på objekten
Vi beställde en studie av professor emeritus Einar Mattsson om at- 
mosfärisk korrosion på metaller i museimiljö. En litteratursökning 
har utförts av IFP Research AB som speglar olika föroreningars 
påverkan på textilfibrer. Egna litteraturstudier har givit kunskap 
om påverkan av luftföroreningar på andra material som papper, 
fotomaterial, läder och pigment.

Vi startade med en något översiktlig kunskap inom området. 
Tidigare kända rekommendationer av material och metoder har 
under projektets gång omkullkastats genom litteraturstudier och 
analyser av våra mätningar. Under åren har många arkitekter, 
hantverkare och konservatorer kontaktat oss för råd vid inred
ningar av magasin, utställningar och förvaringsmöbler i kyrkor
na. Projektet har presenterats såväl nationellt som internationellt. 
Genom forskningsprojektet har nya världar öppnat sig mellan his
nande bråddjup. Broar har byggts och fundament för nya eröv
ringar har skapats.
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Tidig idéskiss över komprimerat experiment. Teckning Monika Fjaestad, RAÄ.
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Projektet Historiska oljefärger 
i arkitektur och restaurering
syftar till att kartlägga recept 
och sammansättningar hos 
oljefärger som använts i bygg- 
nadsmåleriet. Projektresultaten 
visar att komponenterna i lin
oljefärg för utvändig målning 
förändrats markant mellan 
1920 och 1950. Arbetet har 
gett en djupare förståelse av 
oljefärger som historiska 
material och dess materiella 
förutsättningar, en viktig 
kunskap för framtida kultur
miljövård och restaurering.



Historiska oljefärger 
i arkitektur och restaurering

Kerstin Karlsdotter Lyckman

Begreppet linoljefärg har blivit centralt under de senaste två de
cenniernas svenska restaureringar. Linoljefärg används vid vård 
och underhåll av kulturhistoriska byggnader som tidigare haft 
denna behandling eftersom den samverkar med sina traditionella 
underlag.

Användningen av traditionell linoljefärg är också menat att 
förmedla en historiskt riktig och materialautentisk upplevelse. En 
upplevelse av autenticitet som erhålls av materialets ursprungliga 
egenskaper. Detta innebär att materialets egenskaper är viktiga 
även under nedbrytning, dvs. under materialets åldrande.

Men när äldre originalytor jämförs med de ytor som relativt 
nyligen målats med linoljefärg visar det sig att äldre färgskikt åld
ras på ett annorlunda sätt. Den moderna linoljefärgen ger ökad 
grad av kritning, sprickbildning och flagning. Färgskikten har i 
allmänhet också fått en kortare livslängd än beräknat. Förkortad 
livslängd hos linoljefärgen medför kortare intervaller mellan un- 
derhållsinsatserna, vilket innebär både ett ökat slitage på histo
riska byggnader och en ökad miljöbelastning.

Historiska oljefärger är komplicerade sammansatta material. 
Det är allmänt känt att svårigheterna att tillämpa användningen 
av traditionella material och metoder i restaureringar av byggna
der ofta beror på att material och teknik försvunnit i samma takt 
som byggtekniken utvecklats inom nyproduktion av byggnader. 
Kunskapen hålls inte vid liv genom ett upprätthållande av mate
rial och hantverk. Man talar om hur det saknas en kontinuitet.

I det svenska restaureringsmåleriet finns dock en viss typ av 
kontinuitet. Ett äldre målerihantverk som senast användes i ny
produktion under 1950-talet har tagits upp och ett antal målare
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från denna tid har engagerats i restaureringsmåleriet. Trots detta 
är det tydligt att något saknas.

De äldre målarna har bidragit med en viktig kunskapsöverfö
ring och en viss typ av kontinuitet. Men förutsättningen för denna 
kunskapsöverföring är att målarna har tillgång till det traditio
nella måleriets komponenter med bibehållna egenskaper. Här har 
kontinuiteten dock brutits.

Linoljefärgens komponenter och egenskaper
Linoljefärgens komponenter och dess egenskaper har förändrats 
och bytts ut. Och ibland har detta även skett utan att kompo
nenternas handelsnamn förnyats. Detta är ett förrädiskt faktum 
som ofta ger sig till känna först i efterhand, då färgens egenskaper 
förändras på oväntade sätt. Den uppenbara skillnaden mellan res- 
taureringsmåleriets intentioner och dess faktiska resultat visar på 
behovet av en djupare materialkunskap.

Forskningsprojektet Historiska oljefärger i arkitektur och res
taurering syftar till att kartlägga recept och sammansättningar 
hos oljefärger som använts i byggnadsmåleriet. Den övergripande 
frågeställningen är hur oljefärger för målning av byggnader kan 
ha varit sammansatta och hur oljefärgernas komponenter och 
egenskaper har förändrats genom historien. Det är således inte 
bara viktigt att veta vilka olika komponenter som kan ha före
kommit, utan också hur dessa i sin tur förändrats, eftersom detta 
också kan ha påverkat oljefärgens egenskaper.

Projektet började i samband med en intervjustudie med äld
re målarmästare som varit verksamma under 1900-talets första 
hälft. Det visade sig att målarna upplevt hur en mängd olika kom
ponenter som använts i deras hantverksmässiga tillverkning av lin
oljefärg successivt ändrat egenskaper och karaktär.

Det ursprungliga syftet med intervjuerna var att omfatta det 
traditionella byggnadsmåleriets hela verksamhetsområde. Inrikt
ningen på oljefärgens material och metoder i detta projekt är vald



utifrån den diskrepans som visade sig mellan intervjusvaren och 
linoljefärgens material och metoder som de använts i svensk restau- 
reringsverksamhet under de senaste decennierna.

Inför delstudien Linoljefärg förr och nu sammanställdes må
larnas svar på hur vit oljefärg för utvändig målning på trä varit 
sammansatt vid tidpunkten för deras introduktion som lärlingar. 
Samtliga målare hänvisade till kokt linolja som huvudsakligt bin
demedel i linoljefärg. Målarna menade dock att den kokta linoljan 
hade en annan karaktär än kokt linolja har idag. Användningen 
av vita pigment var dock mer varierad. De flesta hänvisade till 
kokt linolja och enbart zinkvitt som vitt pigment, medan några 
målare även hade använt sig av titanvitt, blyvitt och litophon.

I delstudien Provning av traditionellt kokt linolja i vita linol
jefärger provades målarnas sammansättningar av vita pigment 
tillsammans med en tidigindustriellt kokt linolja som bindemedel. 
Denna framställdes enligt en äldre processteknik som exempelvis 
innebar att linoljan lagrades under ett år före kokningsprocessen. 
Kokningsprocessen genomfördes i ett öppet kärl med en upphett- 
ningstemperatur på omkring 250 °C och med en tillsats av 0,5 % 
bly(II)oxid. Därefter lagrades den kokta linoljan under ytterligare 
ett år. Provningen utfördes på träpaneler i kustklimat, inlandskli- 
mat och i industriell miljö och utgick från internationell standard.

Oväntat resultat
Resultatet blev oväntat. Rekonstruktionerna av de pigmentbland
ningar som målarna använt under 1920 till 1950 visade ganska 
snabbt sprickbildning och kritning och så småningom hade fär
gerna, som huvudsakligen var pigmenterade med blyvitt och zink
vitt, eroderat kraftigt. Endast en av provserierna blev riktigt bra, 
färgen med en mindre andel zinkvitt (ca 1/4 av pigmenthalten) 
och en större del titandioxid (ca 3/4 av pigmenthalten). Denna 
pigmentblandning kan dock inte relateras längre tillbaka än till 
1900-talets senaste hälft.

157

P
rogram

om
råde 3



P
rogram

om
råde 3

158

Det var förbryllande att exempelvis den färgblandning som 
innehöll blyvitt och zinkvitt enligt en av målarmästarnas recept 
fick ett så dåligt resultat jämfört med blandningen av titandioxid 
och zinkoxid. En dominerande uppfattning är nämligen att det vita 
pigmentet blyvitt generellt borde bidra till färgens tekniska pre
standa och långa livslängd.

Men ett fortsatt studium av blyvitt i de svenska källorna från 
1800-talets slut och fram till 1940-talet antydde något annat. Un
der 1900-talets början ändrades den medeltida framställningsme
toden, stackprocessen, till förmån för en modernare, snabbare och 
mindre hälsofarlig process, den s.k. kammarmetoden. Dessa olika 
metoder resulterade i relativt små förändringar som dock fick stor 
betydelse för färgens tekniska prestanda. Ungefär samma händel
seförlopp kan följas med en mängd olika komponenter i linoljefärg. 
Samma handelsnamn som förr, men ändrade framställningsmeto
der och därmed något ändrade egenskaper, vilket väsentligt påver
kar färgmaterialets slutliga egenskaper.

Detta innebär att vi kan utföra ett oändligt antal försök och ex
periment med de komponenter vi har att tillgå idag, utan att egent
ligen förstå mer om hur den traditionella färgen fungerade förr.

Äldre tiders oljefärger
Därför är det viktigt att först och främst kartlägga hur färgen kan 
ha varit sammansatt under olika perioder. Med en djupare kun
skap om enskilda komponenter och deras historiska utveckling, 
är det möjligt att ta ställning till regelrätta rekonstruktioner och 
åtföljande eventuella provningar. En grundläggande förutsättning 
för att komma vidare i dessa frågor är att studera vad äldre tiders 
oljefärger egentligen innehöll, oavsett om dess rekonstruktion är 
möjlig att utföra eller ej.

Resultaten visar att kokt linolja i de allra flesta fall har varit det 
dominerande bindemedlet i historiska oljefärger för byggnadsmå- 
leriet, men inte alltid. Begreppet linoljefärg, i betydelsen att inga 
andra bindemedel förekommer än linolja, täcker således in en del 
men sannolikt inte samtliga av de oljefärger och oljefärgsbehand- 
lingar som förekommit i byggnadsmåleriet.



Den linoljefärg och de målningsbehandlingar med linoljefärg 
som används inom det nutida restaureringsmåleriet stämmer rela
tivt väl in på den linoljefärg som användes under 1940 och 1950- 
talet utvändigt. I övrigt motsvarar dock inte dagens linoljefärg den 
oljefärg som använts under tidigare perioder.

Komponenterna i linoljefärg för utvändig målning förändrades 
markant mellan ipzo-talet och 1950-talet. Dels har den äldre fram
ställningsmetoden av linoljefernissa ersatts med en moderniserad 
form av kokt linolja, dels har man sedan 1940-talet infört spädning 
av linoljefärgen med organiska lösningsmedel, vilket inte förekom 
tidigare.

Att det vita pigmentet blyvitt inte längre används framförs ofta 
som en nackdel ur hållbarhetssynpunkt. Historien har dock visat sig 
vara mer besvärlig. Blyvitt fasades sannolikt inte enbart ut på grund 
av dess hälsofarliga egenskaper, utan även på grund av tekniska 
misslyckanden. En moderniserad framställningsmetod för blyvitt, 
den så kallade kammarmetoden, gjorde att pigmentet trots ett ke
miskt näst intill identiskt innehåll ändå fick nya egenskaper. Enligt 
den moderniserade framställningsmetoden fick pigmentet en mer 
homogent formade partikelform och mindre partikelstorlek, vilket 
medförde sämre hållbarhet och ökad kritning av linoljefärgerna.

Vid en jämförelse mellan 1950-talsrecepten av linoljefärg och 
den linoljefärg som finns att tillgå kommersiellt idag framkommer 
att det är just 1950-talsrecepten som används i dagens restaure- 
ringsmåleri. En närmare betraktelse av de resultat som linoljefärg 
uppvisade under 1950-talet visar att samma typ av problem som 
rapporteras om linoljefärg idag, också förekom under 1950-talet.

Målsättningen med detta arbete har varit att erhålla en dju
pare förståelse av oljefärger som historiska material och dess ma
teriella förutsättningar. En sådan kunskap kan förhoppningsvis 
utgöra ett viktigt verktyg och bilda en konstruktiv plattform för 
framtida utveckling av och ställningstaganden i konserverings- 
och restaureringsprocesser.
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Plast är lätt att bearbeta och 
forma men svårt att bevara. 
Föremålen blir sköra, miss
färgas och kan avge skadliga 
gaser eller klibbiga ämnen. 
Detta är ett problem för museer 
som ska bevara plastföremål. 
Morgondagens kulturobjekt — 
pilotprojekt för bevarande av 
plastföremål är ett nyss påbör
jat projekt som arbetar med att 
finna metoder för att bevara så 
många föremål av plast som 
möjligt.



Morgondagens kulturobjekt 
- pilotprojekt för bevarande 
av plastföremål

Anders G. Nord

Före 1850 tillverkades alla bruksföremål hantverksmässigt. Efter 
industrialismens genombrott blev de i stället maskintillverkade, of
tast i metall. Numera tillverkas emellertid allt fler bruksföremål av 
syntetiska material - plaster. Redan för ca 100 år sedan framställ
des bakelit samt flera halvsyntetiska polymerer, s.k. halvfabrikat, 
främst cellulosaderivat såsom cellulosanitrat (celluloid), ”konst
si lke” m.fl. Under andra världskriget utvecklades produkter för 
militära ändamål (t.ex. polyamid) och även med plast besläktade 
s.k. elaster (konstgummi) som ersättning för det svåröverkom
liga rågummit. Efter 1950 har plasttillverkningen ökat avsevärt. 
Tack vare att egenskaperna kan skräddarsys för en viss produkt är 
mångfalden mycket stor. Redan under mitten av 1950-talet tillver
kades bruksföremål av polyeten, styrenplast, polyamid (där nylon 
ingår), polyester, akryl (t.ex. ”plexiglas”), melamin med flera.

Problem med bevarandet
Plast är förhållandevis lätt att bearbeta och forma genom gjutning, 
pressning, sprutning eller valsning. Däremot är beständigheten 
sämre. Plastföremålen blir sköra, spricker, krackeleras, missfärgas 
och kan avge skadliga gaser eller klibbiga ämnen. Detta medför 
stora problem för museer som vill bevara dessa föremål. Fabri
kanterna har av förklarliga skäl inte varit inriktade på ett musealt 
bevarande i sekler. Av miljöhänsyn vill man i många fall ha en 
produkt som bryts ned inom några år om den slängs i naturen. 
Man använder helt enkelt den lämpligaste och billigaste plasten 
för varje produkt.
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Tyvärr kan vi förvänta oss ännu större problem i framtiden, 
med nya plaster och nya produkter. På Nordiska museet har man 
redan stora problem med plastföremål, särskilt de som innehåller 
cellulosaderivat, skumplast, skumgummi, polyuretan eller PVC. 
Nya problem har uppstått i samband med syntetiska fibrer i kläder 
och möbler. Ofta förekommer plast tillsammans med andra mate
rial, vilket medför särskilda krav på ett framtida bevarande. Allt 
detta kräver avancerade forskningsinsatser.

Morgondagens kulturobjekt - pilotprojekt för bevarande av 
plastföremål syftar till att finna metoder för att bevara så många 
föremål av plast som möjligt. Det säger sig självt att det inte går att 
lösa bevarandeproblematiken på ett år. Det är vår önskan att kun
na fortsätta forskningsarbetet i ytterligare två år (zooö-zooy), så 
att vi under våren zoo8 kan presentera slutsatser och resultat i en 
sammanställning på svenska och en vetenskaplig uppsats för en 
internationell läsekrets.

Sammansättning och analys av plaster
Förutom själva polymeren innehåller den färdiga plastprodukten 
tillsatser som kan påverka bevarandet, som exempelvis rester efter 
initiator och katalysator, stabilisator, antioxidanter, mjukgörare, 
släppmedel, smörjmedel, antistatämne, färgämne och fyllmedel. 
Detta komplicerar naturligtvis den kemiska analysen och försvå
rar bedömning av en framtida nedbrytning. Många plaster avger 
giftiga ämnen vid nedbrytningen. Vid polymerisations-processen 
användes katalysatorer som kan kvarlämna en giftig metall, t.ex. 
kadmium. Även färgämnena kan vara giftiga.

Vid analys av museiobjekt är det angeläget att så små ingrepp 
som möjligt genomförs vid provtagning. Färg, lukt, ytskikt, den
sitet, böjlighet och hårdhet ger viss vägledning. Värmetest och 
påverkan av syror, alkalier eller organiska lösningsmedel ger yt
terligare information, dock med risk att föremålet tar skada. För 
en noggrann analys erfordras avancerade instrument. Med ett mo
dernt svepelektronmikroskop (LEO-1455VP/EDS) och en FTIR-



Spektrometer för analys med infrarödspektroskopi har vi börjat 
bygga upp ett referensbibliotek för olika polymerers IR-spektra.

Litteraturstudier kan ge svar på flera frågor. Forskningen inom 
polymerteknologin är oerhört omfattande, men de flesta publika
tionerna behandlar en enda specifik teknisk fråga rörande en viss 
katalysator, ett släppmedel, plastproduktens elasticitetsmodul, osv. 
Ett fåtal rapporter behandlar plasternas bevarande, exempelvis då 
det erfordras lång hållbarhet för elkablar e.d. Under de senaste 
decennierna har forskare inom konservators- och museivärlden 
börjat intressera sig för bevarandeproblematiken. Men antalet pu
blicerade artiklar relevanta för museipersonal och konservatorer 
är fortfarande mycket begränsat. Hittills erhållna resultat tyder på 
att de främsta faktorerna som bryter ned plasterna är syre, fukt, 
temperatur och ljus.

Kartläggning och observation
Vi avser att kartlägga plastföremålens bevarandegrad i några 
större centralmuseer och försöka förklara den observerade ned
brytningen. Det är angeläget att genom kemisk analys undersöka 
emitterade ämnen och kunna ge preliminära rekommendationer 
för ett säkrare framtida bevarande. Parallellt med praktiskt ar
bete genomförs litteraturstudier. Huvudsyftet med projektet är att 
försöka bevara föremål av plast så länge som möjligt i våra mu
seisamlingar. Vi koncentrerar oss under detta första år (2005) på 
följande delmål:

• genom skadeinventering undersöka hur stort problemet är 
med plastföremål som bryts ned i museer och samlingar,

• utröna vilka plaster som tycks vara känsligast,
• analysera vilka plaster som avger skadliga ämnen,
• formulera preliminära rekommendationer för förvaring, och
• föreslå fortsatta studier som komplement till detta ettåriga 

pilotprojekt.
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Nedan listas exempel på frågor som torde kunna besvaras efter 
ytterligare några års forskningsinsatser.

• Vilka polymerer bryts lättast ned?
• Medför vissa s.k. funktionella grupper i polymeren 

större benägenhet för nedbrytning?
• Hur inverkar olika tillsatser i plasten?
• Hur snabbt går nedbrytningen?
• Kan den fördröjas?
• Kan någon eller några tillsatser användas som indikatorer 

på risken för nedbrytning?
• Hur ska föremålen bevaras?
• Är det möjligt att applicera ett skyddande ytskikt?
• På vilket sätt kan emitterade gaser påverka närliggande 

objekt i en museisamling?
• Kan adsorbatorer för emitterade gaser användas i magasinen?

Projektet har nyligen påbörjats. Vi har undersökt och analyserat 
cirka 200 objekt från Nordiska museet, Göteborgs Stadsmuseum, 
Kulturen i Lund och platsföremål från egna och bekantas hushåll. 
Bland de äldsta föremålen tycks cellulosanitrat och ”kaseinplas
ter” vara vanligast. Objekten av cellulosanitrat tillhör helt klart 
de mest nedbrutna föremålen, och de är ofta i ett bedrövligt skick 
med skador i form av sprickor, krackelering, fragmentering, miss- 
färgning och emission av illaluktande ämnen som påverkat andra 
föremål i den närmaste omgivningen.

Projektet förväntas ge en översikt över vilka plastsorter som 
är mest utsatta för nedbrytning, och möjligen kunna bedöma hur 
tillsatserna påverkar nedbrytningen. Dessutom vill vi ta fram re
kommendationer för hur känsliga plastföremål ska förvaras. Sist 
men inte minst är det viktigt att föreslå fortsatta forskningsupp
gifter för att så långt det är möjligt lösa de komplexa bevarande
problemen inom detta angelägna, och inom museivärlden försum
made, område.



Schollsandaler från 1960. Huvudmaterialet (ej syn
ligt) är polyuretan, som har missfärgats, spruckit och 
delvis fragmenterats. Den svarta ovandelen är tillver
kad av PVC (polyvinylklorid) som förlorat mjukgörare 
och nu blivit hård och fått stora sprickor. Mässings
spännet är korroderat på grund av att klorväte emit- 
terats från sönderfallande PVC. Den ljusgrå insidan 
av remmen (läder) och skosulan (konstgummi) har 
klarat sig bättre och uppvisar endast slitskador. Foto: 
Inga Ullén, Statens historiska museum.

Regnrock tillverkad år 1948 av PVC-plast. Bland ska
dorna märks missfärgning, sprickor, bucklor, styvnad 
och vita utfällningar av mjukgörare. (Nordiska Muse
ets samlingar, NM 283.022.) Foto: Kerstin Jonsson, 
Nordiska Museet.



Kulturmiljövårdens behov av 
byggkompetens är stort. Men de 
traditionella hantverk och arbets
metoder som efterfrågas finns 
inte alltid att tillgå. Projektet 
Teknikhistoria för byggare och 
hantverksmässigt utvecklingsar
bete initierades för att genomföra 
forskning och utveckling inom 
hantverkets ämne. Projektet har 
lett till att hantverksutbildningen 
erhållit högskolestatus.



Teknikhistoria för byggare 
och hantverksmässigt 
utvecklingsarbete

Peter Sjömar

Hantverksskolan Dacapo i Mariestad startade 1997 som en kva
lificerad yrkesutbildning inom bygghantverk, dvs. timmermans
arbete, snickeri och murarbete. Ett år senare inrättades en ut
bildningslinje i trädgårdsarbete och ytterligare en tid därefter en i 
landskapsvård. Utbildningsformen var 1997 ny och bedrevs som 
en försöksverksamhet direkt under utbildningsdepartementet. Det 
visade sig emellertid att utbildningsformen inte var anpassad till 
Hantverlcsskolans ämnen och yrken. Ambitionen och tanken med 
skolan låg betydligt närmare det vedertagna högre kunskapsarbe
tet, det vill säga högskolan. Relativt snabbt togs därför frågan upp 
om en övergång till högskolan, men för att kunna bli del av denna 
ska verksamheten vara högskolemässig vilket bland annat innebär 
forskning och utvecklingsarbete.

Syftet med projektet Teknikhistoria för byggare och hant
verksmässigt utvecklingsarbete var dels att pröva forskning och 
utvecklingsarbete inom hantverksskolans ämnesområden, dels 
skapa underlag för att vid en högskolegranskning visa att de hant
verksmässiga kunskaperna och färdigheterna är så ämnesmässigt 
självständiga att de omfattar eget och till de traditionella kultur
historiska ämnena kompletterande innehåll.

Kunskap som medel och kunskap som mål
Inom byggnadsverksamheten, liksom inom andra delar av närings
livet, upprätthålls endast de kunskaper och färdigheter som behövs 
för det aktuella utövandet. Anledningen är att inom näringslivet är 
kunskap ett medel för att nå bestämda mål - att med förtjänst pro
ducera ting och tjänster av olika slag. De historiska arbetsmetoder,
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tekniker och material som inte alls eller endast i liten utsträckning 
används hamnar därmed inte inom ramarna för åtgärder som sva
rar för att kunskaper och kompetens upprätthålls, utvecklas och 
förmedlas.

Högskolan har andra möjligheter än näringslivet. Inom hög
skolan är kunskap ett mål i sig. Arbetsmetoder och resurser är 
anpassade till att utveckla och förmedla kunskap utan hänsyn 
till dess omedelbara nytta. Kunskapens användning som produk
tionsmedel är underordnat dess funktion att ge förklaringar och 
förståelse. Den akademiska världen omfattar emellertid inte alla 
kunskapsområden och inte heller alla yrkesgrupper. Till exempel 
är murarbete och timmermansarbete inte högskoleämnen. Den 
hantverksrelaterade kulturarvskunskapen upprätthålls och utveck
las alltså inte heller inom högskolan.

Eftersom kulturminnes- och kulturmiljövårdens behov av bygg- 
kompetens varken tillhandahålls av näringslivet eller högskolan 
har den ibland varit svår att tillgodose. Tillfälliga utbildningsin
satser har genomförts, men för att långsiktigt lösa sektorns behov 
av hantverkskompetens behövs fortlöpande utbildning, kunskaps
utveckling och tillämpning.

En av de slutsatser vi på Hantverksskolan drog av ”diagnosen” 
ovan var att om ”behandlingen” ska vara verksam måste det högre 
utbildnings- och kunskapssystemet vidgas genom att det tillförs 
erfarenheter från de grupper som utför byggnads-, trädgårds- och 
anläggningsarbeten. Genom att komplettera högskolan med nya 
ämnen kan den fånga upp vad näringslivet lämnar efter sig. Att 
vara en sådan institution är ett av målen med Hantverksskolan.

Genom projektet Teknikhistoria för byggare och hantverks
mässigt utvecklingsarbete fick vi möjlighet till konkretisering och 
metodutveckling av hantverksforskning genom programskrivning 
och två pilotstudier.



Hantverklig kunskap om kalkbruk - en förstudie
Kalkbruk, i synnerhet som utvändig puts, är ett svårt material 
för byggnadsvården. Osäkerheten om hur putsarbete med kalk
bruk bör utföras är stor. Resultatet blir inte alltid det beställare 
och myndigheter önskar sig. Syftet med förstudien var att pröva 
vad hantverkaren skulle kunna tillföra kunskapen om detta bygg
nadsmaterial. Utgångspunkten var den iakttagelse många murare 
gjort att kalkbruk från samma bruksbalja kan få helt olika härd- 
ningsförlopp beroende på hur putsarbetet utförs. Vid en viss typ 
av behandling kan det nämligen bildas ett kalkskal på ytan som 
hindrar härdning i putsens inre lager. Studien bestod av två delar, 
en litteraturstudie och ett metodutvecklingsarbete.

Litteraturstudien visade att det under 1940-talet genomfördes 
ett framgångsrikt utvecklingsarbete om puts. Detta bestod i att ta 
fram metoder för att använda bruk med cementinblandning. Den
na nya arbetsmetod kom att kallas ”modern putsteknik”. Men an
visningarna för hur modern putsteknik skulle utföras visade sig i 
stort sett vara de samma som fortfarande står på brukssäckar och 
i putsleverantörernas arbetsbeskrivningar. Detta oavsett om det 
rör sig om luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk eller kalkcement- 
bruk. Idag behandlas alltså lufthårdnande bruk ofta med metoder 
som är framtagna för hydrauliska bruk, trots att de olika binde
medlens härdningsbetingelser är olika.

Den andra delen av förstudien var en metodutveckling som 
handlade om härdningsprocessen. Utgångspunkten var att ef
tersom kalkbrukets hårdnande är beroende av fukthalten skulle 
denna kunna användas för att styra härdningsförloppet. Karbo- 
natiseringen avstannar nämligen när fukthalten blir för låg och 
likaså när den blir för hög. Tanken var att om muraren kan styra 
fukthalten till att ligga inom ett visst fuktspann får bruket gynn
samma möjligheter att hårdna. Ett antal experiment genomfördes 
som visade att fukthalten går att kontrollera. Däremot var det 
svårt att klargöra inom vilka värden fukthalten bör ligga.

Utvecklingsarbete har därför efter projektets rapportering förts
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vidare utifrån två linjer. Den första är att i samarbete med den 
materialvetenskapliga forskningen inom Institutionen för miljöve
tenskap och kulturvård vid Göteborgs Universitet försöka kart
lägga kalkbrukets härdningsförlopp, det vill säga den grundkun
skap som behövs för att förklara de processer som ger kalkbruket 
dess egenskaper och förutsättningar. Den andra linjen består i att 
utifrån djupstudier i äldre byggnader försök rekonstruera arbets
processer, från brytning av kalksten till brukspåslag.

Källardörr i Nynäs slott 
- en "hantverksarkeologisk" undersökning
Den andra studien handlade om hur dörrar tillverkades före snick
eriarbetets mekanisering. En dörr består av en del som är fäst i 
stommen, karmen och en öppningsbar del, bladet. Anslutningen 
mellan dessa delar sker i falsen som ger det svängbara dörrbladet 
dess anliggningsyta mot den stombundna karmen. De hantverks
mässiga huvudmomenten är alltså tre: tillverkning av en karm, 
tillverkning av falsar och tillverkning av en skiva, dvs. bladet, som 
är formstabilt trots att det är sammansatt av flera virken.

Att göra en ramverksdörr kräver ganska stor färdighet men de 
flesta kan snickra en dörr om de får tillräckligt lång tid på sig. Sett 
från ett yrkesperspektiv, och det är från detta perspektiv som det 
historiska byggnadsarbetet måste betraktas, räckte det dock inte 
med exakta sammanfogningar. Arbetstiden var en minst lika vik
tig aspekt. Konsten bestod i att på kort tid producera acceptabel 
kvalitet. Hur gick då detta till?

En skriven handledning från 1880-talet gav några anvisningar 
om en möjlig tillverkningsprocess. Anvisningarna var dock inte 
tillräckligt detaljerade. De berättade inte hur en snickare verkligen 
arbetat. Det kan däremot gamla dörrar göra. I källaren på Nynäs 
slott hittade vi en enkel ramverksdörr som inte var målad. På den 
var det möjligt att leta efter de ritsar och märken som snickaren 
gjort när dörren tillverkades. Genom att studera spåren på dörren 
kunde vi göra en processanalys av hur den tillverkats. Nästa steg



i undersökningen var att utifrån denna analys experimentellt till
verka ett antal dörrar. Resultatet visar att källardörren tillverkats 
med en rationell och genomtänkt metod. Principen var att mått- 
sättningen gjordes inifrån och ut med hjälp av några få huvud- 
mått. Alla övriga mått fanns i verktygen, t.ex. lockbetei, nothyvel 
och profilhyvel. Därmed kunde snickaren arbeta del för del, dvs. 
om flera dörrar skulle snickras kunde alla sidostycken göras i ett 
moment, alla mellanstycken i nästa osv.

Många uppfattar hantverk som känsligt och skickligt men icke 
intellektuellt. Därav begrepp som handens kunskap eller handens 
intelligens. Och visst, det finns många intuitiva och sinnliga mo
ment i hantverksarbete. En metod av det slag som källardörren är 
ett bevis för, är emellertid i allt väsentligt en intellektuell konstruk
tion. Det krävs intellektuell ansträngning att omfatta den även 
om det handlar om att lära sig metoden efter en beskrivning eller 
muntlig anvisning. Hantverkets intellektuella aspekter är viktiga 
att framhålla, dels därför att tankegodset visar att hantverkskun- 
skap inte skiljer sig från annan handlingsinriktade kunskap, dels 
därför att det är just det tankemässiga innehållet som är svårast att 
återskapa när inlärnings- och förmedlingskedjan en gång brutits.

Utfall
När den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet 
granskade Hantverksskolan användes undersökningarna ovan för 
att redovisa form och innehåll i hantverklig forskning. Hantverks
skolan befanns vara högskolemässig. I budgeten för 2.005 besluta
de regeringen att tilldela Göteborgs Universitet 100 nya studeran
deplatser för hantverksutbildning i Mariestad. Sedan vårterminen 
2005 ger Institutionen för miljövetenskap och kulturvård under
visningen som treåriga program inom bygghantverk och trädgår
dens hantverk och design. Från och med 2006 uppgår Dacapo or
ganisatoriskt i universitetet och Kulturvård och Hantverksskolan 
bildar gemensam institution. Planeringsarbete pågår för att även 
inrätta en treårig landskapsvårdsutbildning.
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Kalkugn på Hantverksskolans byggård. Ugnen byggdes för att 
fördjupa det påbörjade utvecklingsarbetet genom att pröva 
olika slags kalksten. En bränning ger efter släckning tiotalet 
tunnor kalk. Vid senaste bränningen användes sten från sex 
olika platser i samma brott vilka som putsade provytor fick 
olika egenskaper i form av hårdhet och härdningstid.
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Kapitel 3 Reflektierter och
blickar mot framtiden
Det strategiska arbetet med FoU-anslaget

Birgitta Johansen

FoU-programmet 2001-2005 syftade till forskning som skapar 
reflektion, vilja och förmåga att närma sig de stora frågorna om 
människan och livet som är humanioras kännetecken. Detta gäll
de inte minst för programområde 1.

För Riksantikvarieämbetet har detta inneburit några saker. Det 
är viktigt att våga pröva det okända och osäkra och våga riskera 
att inte lyckas. Att bara satsa på säkra kort flyttar inte gränser. 
Det som satsas på måste vara provokativt. Konsekvensen blir att 
det till en början intresserar ett begränsat antal aktörer. Andra 
känner sig inte delaktiga. Det är då det gäller att trots allt våga 
fortsätta satsa och tro på projekt som först efterhand kan omsät
tas i resultat begripliga och intressanta för en majoritet. Det är 
dessutom viktigt att tänka långsiktigt och våga vara ”altruistisk”. 
Att sprida resultaten och få dem accepterade tar nästan alltid så 
pass lång tid att när det sker har kopplingen till den som tagit ini
tiativ och finansierat projektet bleknat bort.

Utmaningen i RAÄ:s FoU-arbete har i hög grad handlat om 
att styra utförarnas intresse mot de verksamheter som RAÄ har i 
uppdrag att arbeta med och utveckla. Vi har hittills inte alltid lyck
ats fä forskarna att förstå och genomföra den beställda uppgiften.

174 Någon gång har det blivit ett helt annat men likafullt intressant
resultat. I några fall har man inte klarat att genomföra uppgiften, 
men man kan i andra sammanhang ändå spåra att projekttiden 
kanske inte använts helt fel. I något fall har vår beställning omfor
mulerats till ett projektresultat, som sedan riktats som en kritik 
mot RAÄ och vad vi borde göra. I ytterligare något fall utvecklades



projektet av oss själva efterhand till något annat, och senare har 
vi återkommit och kunnat genomföra den ursprungliga idén - vår 
beställning var initialt för avancerad för att kunna genomföras, 
kunskap behövde utvecklas och mogna på annat håll.

FoU-arbetet kräver uthållighet. Mer än en gång har vi efter 
halva projekttiden misstänkt att projektet knappast kommer att 
gå i mål, eller i vart fall inte producera några användbara resultat. 
Men så börjar bitarna successivt falla på plats, bilda ett begrip
ligt sammanhang och projektet presenterar resultat. Uthållighet 
handlar också om att se när vi lyckats plantera idéer som omsätts 
i andra sammanhang, t.ex. i avhandlingsarbeten. Eller när pro
jektresultaten spridits genom kompetensutvecklingsinsatser, som 
leder till att man kan utföra nya arbetsuppgifter eller gamla ar
betsuppgifter på ett nytt sätt. Ibland har vi dock fått acceptera att 
omfattande projekt med intressanta och användbara resultat inte 
fått någon fortsättning. Andra parter har inte varit tillräckligt in
tresserade för att vilja satsa av sina egna medel, eller så har projek
tet framställts som ifrågasättande av kompetensen inom sektorn.

Styrkor och svagheter - att lyckas och misslyckas
De relativt små medel vi förfogat över har krävt att de utnyttjats 
strategiskt i samverkan med andras medel, men även med egna 
medel från andra anslag. Vi har systematiskt arbetat för att kopp
la ihop olika verksamheter och anslagsmöjligheter. Vi har t.ex. ar
betat för samfinansiering av doktorandtjänster med universiteten. 
Fortsättningen av de så kallade koordinatorerna för uppdragsar- 
keologin samfinansierades med dåvarande Humanistisk-samhälls- 
vetenskapliga forskningsrådet och Riksbankens jubileumsfond. 
Professuren vid Avdelningen för kulturvård i Göteborg var ett ge
mensamt åtagande. Vår strategi har också varit att inte ge medel 
till forskning som vi ansett vara grundforskning. Inte därför att 
grundforskningen inte är intressant för kulturmiljöorganisationen 
utan därför att den är ett ansvar för universiteten att finansiera. 
Undantag har dock gjorts när det handlat om nya fornlämnings-
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typer eller för kulturmiljöorganisationen viktiga men av universi
teten inte beaktade perspektiv. Vi har kopplat samman projekt av 
kunskapsuppbyggande och informerande karaktär över anslaget 
2.8:26 bidrag till kulturmiljövård med FoU-verksamheter. Stor
stads- och industriminnesarbetet kan nämnas som bra exempel 
på hur forskning och stora projekt med andra utgångspunkter än 
forskningsmässiga kopplats samman. Vi har använt vårt förvalt
ningsanslag för att finansiera de tjänster som lett projekt placerade 
vid RAÄ och med extern medverkan i övrigt. Vi har haft projekt 
som finansierats i samverkan med EU-medel.

Vi har arbetat med att såväl informera om vad vi gjort som 
att förankra under tiden vi arbetat med frågan. Information har 
handlat om höstmöten, hemsidor, trycksaker av olika slag, semi
narier, konferenser, utställningar och naturligtvis den personliga 
kontakten med FoU-personalen. När vi kopplat samman verk
samheter finansierade över såväl bidrags- som förvaltningsanslag 
har syftet varit att förankra men också att ge forskningen nytt 
material och nya insikter i den praktiska pågående verksamhe
ten runt om i landet. Förankring handlar också om att satsa på 
verksamheter som har replipunkter inom RAÄ och sektorn. Det 
betyder att medel inte getts till projekt som inte haft någon pågå
ende kulturmiljöverksamhet att förhålla sig till, även om projektet 
i sig varit kvalitativt bra. Forskningen har handlat om att utveckla 
och begripliggöra (genom att konkretisera) perspektiv, för att där
igenom påverka tänkandet hos dem som arbetar i sektorn. Detta 
kräver konkret delaktighet i projekten från början. Seminarier och 
liknande är bra och ger insikt och delaktighet, men ännu bättre är 
att kunna delta i delstudier eller andra till forskningen relaterade 
projekt.

En särskild svårighet har handlat om att RAÄ är anonym som 
FoU-aktör. Projektanställning av externa forskare, vare sig de an
ställs vid myndigheten eller vid annan institution, leder inte till att 
de tydligt förknippas med FoU-verksamheten vid RAÄ. Myndig
heten får inte en tydlig identitet. Personal anställda vid RAÄ som



arbetar med FoU har en viktig roll som ambassadörer. Men då 
det handlat om tre deltidstjänster har de haft begränsade möjlig
heter att fungera som detta. Den debatt RAÄ tillsammans med 
Historiska museet skapat kring ett kulturarvsvetenskapligt forsk
ningsinstitut har handlat om att profilera och synliggöra oss men 
framför allt det kulturarvsvetenskapliga fältet.

Det finns vissa avgörande rollskillnader mellan RAÄ och ett 
forskningsråd. RAÄ:s FoU-verksamhet handlar om att kombinera 
kvalitet och relevans. Detta innebär att kvaliteten är ett nödvän
digt men inte tillräckligt kriterium. Finansierade projekt måste 
också vara relevanta för den antikvariska praktiken. Kvalitetsbe
dömningen i sig skiljer sig dock inte från den som görs i forsk
ningsråd eller vid universiteten. Ambitionen från myndighetens 
sida har varit att bli en brygga, en översättare mellan praktik och 
forskning - att både besitta kunskap om den aktuella forsknings
fronten och om praktikens behov och att skapa kontakter och 
projekt över dessa gränser. Utveckling handlar om nya metoder 
och arbetssätt, inte minst i anslutning till forskningsinsatser. Det 
har därvid dels handlat om att få en god och aktiv bemanning i 
styr- och referensgrupper, dels om att tillhandahålla frekventa och 
kvalitativa utbildningar.

Vi har blivit bättre beställare, samtidigt har detta krävt mer re
surser än vi haft möjlighet att sätta av. Det finns en relation mellan 
anslagets storlek och kostnaden för nödvändig och effektiv admi
nistration av det. Anslaget måste vara tillräckligt stort för att det 
ska vara effektivt att sätta in andra resurser för dess strategiska 
användning. Vi har varit bättre på att sätta igång än på att fånga 
upp, införa och omvandla. En viktig uppgift som nu ligger framför 
oss är att förmedla och följa upp resultaten av FoU-satsningarna 
från programperioden 2001-2.005.

Vi har också försökt arbeta med att utveckla stabila strukturer 
och strategiska allianser. Vi har stöttat ny grundforskning, univer
sitetsstrukturer, utredningsarbete kring idén om ett kulturarvsin
stitut och förarbeten till nya kurser. Det har inneburit att anslaget
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har kunnat få stor effekt för kulturmiljöområdets förankring i 
universitetsmiljöer. Samverkan med gamla och nya partners kom
mer att fortsätta utvecklas. De senaste åren har FoU-medlen sta
digt minskat. Denna trend bröts dock år 2006 då anslaget ökade 
med cirka 2 miljoner kronor.

Utvärderingar har under hela perioden diskuterats och plane
rats för men vi har inte orkat fram dit. De interna processerna, 
ansökningsförfarandet och administration har slukat den tid och 
de medel som varit avsatta för utvärdering.

Pengarnas användning
Pengarna har använts för samverkan med den regionala kultur
miljöorganisationen i några särskilda satsningar. Storstadsprojek- 
tet var ett samverkansprojekt mellan RAÄ och storstadslänen och 
i anslutning till kunskapsuppbyggnaden om storstadsområdenas 
kulturmiljövärden, genomfördes också FoU-projekt.

Vi har försökt effektivisera användningen av medlen bland an
nat genom att kräva och prioritera projekt som samfinansierats. 
Det har inneburit att satsade FoU-medel har kunnat få en dub
bel effekt och lett fram till intressanta nya samarbeten. Genom 
att ibland för tidsbegränsade perioder anställa forskare direkt på 
myndigheten, har kunskapsuppbyggnad kunnat ske i en direkt dia
log. Det har varit värdefulla och stimulerande tillskott i myndig- 
hetsarbetet. Anslaget har skapat förutsättningar för kulturmiljö
området att vara med i och ligga i forskningens framkant.

Krafter för och emot - vad andra tyckt
Många har haft synpunkter på anslaget och vad det använts till un
der årens lopp, inom såväl kulturmiljöorganisationen och museivärl
den som universiteten. Inte minst har de som saknat egna anslag 
varit kritiska. Påståendet att vi finansierar vår egen grundverk
samhet med FoU-medel har ständigt återkommit, även om en helt 
annan bild redovisats i exempelvis RAÄ:s årsredovisningar.



Kritiken har varit mer riktad mot det vi inte gjort, än mot det 
vi gjort. Ofta har det handlat om att man hellre velat se andra 
projekt, som i sig varit värdefulla men inte tillräckligt sökande 
och nyskapande. Länsstyrelserna har mer önskat sig projekt som 
legat närmare den pågående kulturarvspraktiken; en högst rimlig 
önskan att bli bättre på det man redan gör. Men RAÄ har i högre 
grad prioriterat att utveckla nya perspektiv och problem. Univer
siteten har ofta önskat att myndigheten ska fortsätta producera 
kunskapsunderlag som är användbara för forskningen. De har 
dessutom ibland varit förvånansvärt njuggt inställda till projekt 
av mer sökande karaktär.

Samtidsorienteringen har varit en nagel i ögat på vissa, den har 
uppfattats som ett hot mot de traditionella ämnesområdena. Att 
inte ge anslag till grundforskning inom t.ex. det arkeologiska om
rådet har setts som att RAÄ därmed inte är intresserad av grund
forskningens resultat. Det är ett retoriskt grepp som faller på sin 
egen orimlighet. Kulturmiljöområdet är beroende av att villkoren 
för utbildning och grundforskning är goda. Men det är inte vår 
uppgift att stötta den med FoU-anslaget, annat än i vissa specifika 
fall (se ovan).

Resultat och effekter - vad pengarna åstadkommit
Det är svårt, för att inte säga nära nog omöjligt, att peka ut ef
fekter och påstå att de uppstått genom RAÄ:s FoU-verksamhet. I 
FoU-programmet 2001-2005 presenterades en vision för år 2020. 
Med den som utgångspunkt kan man ändå våga sig på att reso
nera kring vad som har hänt sedan början av 2000-talet. Men 
först visionen:

1 visionen har samhället av år 2020 rört sig från det teknisk-natur
vetenskapliga mot det mer humanistisk-emotionella. Upplevelsen är 
viktig och konst och kultur centrala. De fysiska behoven är tillfreds
ställda och ersatta av självförverkligande. Människans behov av histo
ria anses betydelsefullt. Kulturarv och kulturmiljö är viktiga källor för
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perspektiv på tillvaron, historisk förankring och upplevelser. Kulturmil
jöarbetet har förskjutits mot bruket och berikandet från bevarandet. 
Detta dels därför att bevarandet i sig blivit mer självklart, dels därför 
att bl.a. miljö- och resurshushållningshänsyn lett till att förändrings- 
trycket minskat och förändrats till sin karaktär.

År 2020 är kulturmiljön en angelägenhet för alla. Människor frå
gar sig - vad kan jag göra för kulturarvet och vad kan det göra för 
mig? De är vana användare både av det materiella och det immate
riella kulturarvet. De har ett aktivt och medvetet förhållningssätt till 
sin kulturmiljö. Det enskilda engagemanget hittar nya vägar men kan 
också kanaliseras till gemensamma insatser. Kulturarvets betydelse 
hör fortsatt samman med identitetsskapandet. Nu är det dock mer 
av en motkraft till den slentrianmässiga kategoriseringen, och därmed 
anonymiseringen, av "de andra", de som tillhör en annan grupp. Kul
turarvet ägs inte av några utan delas av alla. Kulturarvet används inte 
för att befästa den egna gruppen på bekostnad av andra. Kulturarvet 
ger mer än trygghet och identitet, det ger möjlighet att kritiskt reflek
tera och därigenom förstå och förändra.

Kulturarvsinstitutionerna har nya instrument för att bevara, bruka 
och berika. Metoderna för att fånga och analysera konsekvenserna av 
att kulturarv försvinner, dvs. något mer än hur vi dokumenterar och tar 
till vara på bästa sätt, har utvecklats och har en given plats i beslutspro
cessen. En ny grund för ökad förståelse och ett fördjupat samarbete 
med andra sektorer, inte minst den naturvetenskapliga, har lagts. Lag
stiftningens roll i kulturmiljöarbetet har tonats ned till förmån för nya 
och direkta samarbetsformer med allmänhet, näringsliv och samhälls
organ av olika typer. Institutionerna har hittat vägar för att enklare och 
snabbare förändras i takt med samhället. Kunskapen om kulturarvet 
är tillgänglig för alla genom ett konsekvent och genomtänkt använ
dande av IT; man kan både få hjälp med och själv göra de samman
ställningar och analyser som man har bruk av. Institutionerna tillhan
dahåller kunskaperna och redskapen för att sortera och använda dem 
men har inget absolut tolkningsföreträde.



Det hävdas ofta att humaniora befinner sig i kris. Problemet dis
kuteras på tidningarnas kultursidor och avspeglar sig i anslagen 
till humanistisk forskning. Historia efterfrågas i hög grad, men 
ofta som lättköpt underhållning och eskapism. Kulturmiljöarbe
tet har börjat ändra förtecken; fler tycker nog att det är vettigt 
att bevara, samtidigt har knappast ett hushållningsperspektiv fått 
genomslag även om myndigheterna under perioden utvecklat sina 
arbetssätt och samarbeten.

Delaktighet och deltagande har fått en större plats i kulturmiljö
arbetet. Människor söker nya sätt att samverka och kulturarv är i 
högre grad en av de frågor man vill arbeta med. Kulturarvsinstitu- 
tionerna har på allvar börjat arbeta med dessa frågor och nya per
spektiv och metoder har utvecklats. Det handlar i dag mer om att 
ha kunskap om vad andra gör än om att själva göra allt. Däre
mot utgår kulturmiljöverksamheterna i begränsad omfattning 
från medborgarnas egna prioriteringar.

Kulturarv är dock knappast en fråga för alla, t.ex. är de män
niskor som flyttat till Sverige under senare delen av 1900-talet lite 
involverade. En kritisk diskussion om historieskrivning och kul- 
turarvsbruk har kommit igång på allvar. Många fler professionella 
är bekväma med att diskutera denna typ av frågor. Samtidigt har 
den inte fått fullt genomslag hos allmänhet, media och politiker. 
Föråldrade stereotyper dominerar fortfarande föreställningen om 
kulturmiljöarbetet och dess inriktning och möjligheter.

Kulturarv är i högre grad accepterat i andra samhällsområden 
och beslutsprocesser. Nya verktyg och synsätt har börjat få genom
slag. En diskussion inom sektorn om lagstiftningens funktion och 
roll har inletts. Missförstånden är dock många, präglade av oro 
för att backa från vunna positioner. En sådan diskussion måste 
dock få ta tid, samtidigt som vi riskerar att förlora initiativet om 
vi tar för lång tid på oss.

Mångfaldsarbetet förutsätter en diskussion om vad som för
enklat kan kallas ”ägande” av kulturarv. De flesta professionella 
är idag medvetna om detta, men det sätter ändå bara spridda spår i



verksamheten. Svårigheten tycks ligga i att kunna analysera kon
sekvenser av handlanden i förväg och se att det finns ett ansvar att 
ta. De professionella lyckas bäst på de områden som inte ses som 
ideologiska och konfliktfyllda. Tillängligheten till kulturarvet 
ökar. Idéerna är många. Samtidigt tenderar frågan att fortfarande 
vara ett separat spår skiljt från vård och lagstiftning.

Kulturmiljöarbetet har slagit in på vägen mot visionen, men 
det går delvis ganska långsamt. Vi professionella är försiktiga och 
tvekar inför vad det innebär att dela tolkningsföreträdet med an
dra aktörer.
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FoU-program för kulturmiljöområdet 2006-2010 
- perspektiv för de kommande åren

Karin Arvastson & Anders Gustafsson

FoU-programmet för åren 2006-2010 tar sin utgångspunkt i en 
insikt om att arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling inne
bär en förändring av kulturmiljöorganisationens roll i samhället. 
Fram till ganska nyligen har arbetet primärt syftat till att skydda 
de främsta uttrycken för det fysiska kulturarvet från att påverkas 
negativt av samhällsutvecklingen. Detta bevarandeuppdrag kvar
står också i det fortsatta kulturmiljöarbetet, men måste nu vävas 
in i en större helhet och kompletteras med forskning kring nya 
frågeställningar om kulturarvet.

För kulturmiljöarbetet är exempelvis målen kring hållbar ut
veckling en stimulerande möjlighet att integrera kulturarvsfrå
gorna i samhällsplaneringen på olika nivåer. Det innebär att kul
turmiljösektorn måste vidareutveckla kompetensen att medverka 
i samhällsbygget och kompetensen att placera in kulturarvet som 
en väsentlig del i planeringsprocesserna. Kulturarvssektorn behö
ver därför på ett kraftfullt sätt kunna delta i det offentliga samta
let om samhällsbygget. Den behöver också analysera och utveckla 
möjligheterna att direkt delta i och påverka samhällsplaneringen. 
Genom detta kan kulturarvssektorn bidra till att skapa såväl en 
materiell som historisk mångfald och en kulturmiljö med skiftan
de tidsdjup.

Programmet för perioden 2006-2010 tar utgångspunkt i ett 
antal forskningsperspektiv som vi betraktar som viktiga för för
ståelsen och utvecklingen av kulturmiljöarbetet.

• Flistorieskrivning
• Flistoriebruk
• Material och teknik



• Delaktighet
• Mångfald
• Hållbar utveckling
• Styrmedel och beslutsprocesser

Sammantaget fångar dessa forskningsperspektiv upp olika aspek
ter kring förståelsen och användningen av det förflutna och mer 
praktiskt inriktade frågor kring vård och bevarande. Genom att 
syn liggöra kulturarvsfrågorna och skapa förutsättningar för del
aktighet i arbetet ökar möjligheten för medborgarna att utveckla 
egna förhållningssätt till kulturarvet. Delaktigheten i kultur- 
arvsarbetet uppfattas här som en inkluderande process som kan 
fungera som en motkraft till exkluderande och marginaliserande 
processer. Att arbeta med perspektiv kring mångfald innebär att 
öppna för breda synsätt och ett analytiskt förhållningssätt till den 
historieskrivning som kulturarvssektorn svarar för. Mångfald 
handlar om etnicitet, klass, genus och generation som kulturella 
dimensioner. Kulturmiljöarbetet bidrar till att främja kulturell 
mångfald genom att bruka, bevara och utveckla platser, miljöer 
och objekt som vittnar om olika identiteter eller representerar 
olika kulturarv.

Riksdagens mål att skapa en hållbar samhällsutveckling har 
öppnat för kulturmiljön som en resurs som ska brukas och för
valtas. Kulturarvet ska bli en viktig dimension i den hållbara ut
vecklingen genom att betraktas som en resurs ur miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Även i det här sammanhanget 
är människors delaktighet en av förutsättningarna för att åstad
komma en hållbar utveckling. Ett angeläget forskningsperspektiv 
utgörs slutligen av hur kulturarvsperspektivet och de frågor som 
är knutna till detta hanteras i samhällets planerings- och besluts
processer.

Valda delar av ovanstående forskningsperspektiv ska aktiveras 
genom att fokusera forskningen till tre tematiska områden.



• Plats och tradition
• Landskap med historia
• Moderna kulturarv

Det tematiska området plats och tradition har som utgångspunkt 
det faktum att det i Sverige finns många platser, byggnader och 
fornlämningsmiljöer som lockar ett stort antal besökare varje år. 
Besöksmålen är oftast byggnader, platser eller miljöer med omfat
tande historiska djup. I anslutning till dessa besöksmål utvecklas 
kulturarvsturism och pedagogisk verksamhet vilket är en växande 
verksamhet inom kulturmiljöarbetet. Kulturmiljöorganisationen 
har länge satsat tid och pengar på vård och underhåll av miljöerna 
samt att göra dem kända och tillgängliga.

Möjliga forskningsingångar inom detta tematiska område kan 
vara forskning kring material och tekniker, vård och underhåll 
samt forskning om kulturarvets och besöksmålens betydelse i den 
regionala utvecklingen. Här behövs forskning kring de processer 
som ligger till grund för hur en region lyckas lyfta fram kulturvär
den som attraktioner s.k. place marketing. I anslutning till kul
turmiljöorganisationens verksamhet kring besöksmålen behövs 
vidare forskning om mötet mellan människor och miljöer och om 
vilka historier som återges och hur dessa uppfattas av besökare. 
Det behövs också forskning kring hur miljöer iscensätts och blir 
intressanta för besökarna.

Om det tidigare beskrivna temat tar sin utgångspunkt i enskilda 
objekt och miljöer, omfattar temaområdet landskap med historia 
de större och kanske mer svåravgränsade aspekterna av markut
nyttjande. I landskapet blandas gammalt och nytt. Det är både be
byggt och öppet. Ett landskap samlar många olika aktörer som 
använder olika arbetssätt och arenor, ofta tillsammans med andra 
aktörer och ibland i konflikt. Samsyn, långsiktighet och helhets
syn är viktiga nyckelord för ett fungerande historiskt och modernt 
samhälle. Historiska minnen uppstår genom att människan har
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brukat naturens resurser genom tiderna. Men landskapen kan 
inte bli monument över svunna tider utan är till för att på ett håll
bart sätt bruka de resurser som landskapet kan erbjuda: Hur fung
erar ett historiskt landskap? Vilka nyckelfaktorer finns för att både 
bruka och bevara ett historiskt landskap? Hur samspelar kulturarv 
och biologisk mångfald och vilka framgångsfaktorer finns det för 
en god samverkan? Här återfinns också frågor kring hur samspel 
och konflikt mellan natur-, kultur- och näringslivsintressen kan 
förstås. Här behövs också forskning om hur klimatförändringar 
kan påverka det historiska landskapet på längre sikt.

När det gäller temaområdet moderna kulturarv kan det konsta
teras att de moderna kulturmiljöerna för många människor ofta 
kan vara en ingång till kulturarvsfrågorna. Den dagliga miljön, 
med dess bebyggelse och landskap, tas många gånger för given 
men även dessa bär på kulturmiljövärden. Forskning som lyfter 
fram och synliggör de moderna bebyggelsemiljöernas och land
skapens kulturmiljövärden ger en betydelsefull fördjupning och 
breddning av kulturarvsfrågorna och gör dem angelägna för fler 
och i nya sammanhang i samhället. Moderna kulturarv kan också 
utgöra startpunkten för en problematisering av kulturarvet utifrån 
samhällets minne och glömska. Synen på det moderna samhällets 
kulturarv kan förstås som vår tids förhållningssätt till historien 
och till kulturarv. Vems historia lyfts fram i de urval och bevaran
deinsatser som gjorts inom kulturmiljöorganisationen? Sektorn 
behöver forskning om hur kulturarv är kontroversiella.

En primär utgångspunkt för den grundläggande konstruktio
nen av FoU-programmet 2006-2010 har varit att ett mång- och 
tvärvetenskapligt samarbete över disciplingränserna ska utvecklas 
i större omfattning än hittills. Tvärsektoriellt samarbete där flera 
myndigheter med ansvar för olika delar i samhället samverkar 
inryms också i denna målsättning. I skrivande stund har vi sjö
satt de första projekten inom ramen för det nya FoU-programmet 
och vi kan konstatera att de ovan angivna ramarna för mång- 
och tvärvetenskapligt arbete i högsta grad har omsatts i praktisk 
forskning.



Förteckning över FoU-projekt 
2001-2005, anslagsperiod 2002-2006

Programområde 1 - Kulturarvet i samhället

Projekt: Kulturarvsdialog, IT-stöd för reflexioner 
om samtid och framtid
Projektägare: Riksantikvarieämbetet. Projektet finansieras 
huvudsakligen av Stiftelsen framtidens kultur och bedrivs i 
samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Innovativ Design 
vid Chalmers tekniska högskola.
Projektledare: Rolf Källman.
Projektperiod: zooz.
Syfte: Att med digitala verktyg för kommunikation och 
visualisering utveckla och bredda samtalet om kulturarvets 
innehåll, användning och betydelser.

Projekt: Kulturmiljöportal 
- kunskapsinnehåll och användningsområde
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Sven Rentzhog.
Projektperiod: zooz.
Syfte: Att utreda förutsättningarna för att bygga upp en 
kulturmiljöportal genom att precisera informationsinnehåll 
med utgångspunkt i befintlig information inom RAÄ samt nya 
verksamheter som miljömålsarbete och kulturmiljöövervakning.

Kapitel 4
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Projekt: Kulturarv som samhällsdialog
Projektägare: Bohusläns museum.
Projektledare: Anders Gustafsson &c Håkan Karlsson. 
Projektperiod: 2002-2004.
Syfte: Att genomföra en både historisk och framtidsorienterad 
analys av hur den antikvariska kunskapen uppkommer och 
kommuniceras till medborgarna, att diskutera hur alternativa 
kunskapsmål, arbetssätt och kommunikationsformer kan komma 
att gestalta sig i framtiden.

Projekt: Det genomtänkta kulturarvet?
Projektägare: Linköpings universitet, Tema Q. Doktorandprojekt. 
Projektledare: Peter Aronsson.
Projektperiod: 2002-2005.
Syfte: Att skapa ny kunskap om kulturarvsproduktionens och 
kulturarvsbrukets praktik som bas för fortsatt utveckling av 
kulturarvet i samspel med näringsliv, skola och föreningsliv.

Projekt: Människa, samhälle, kulturarv
Projektägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Projektledare: Mats Herklint.
Projektperiod: 2001—2003.
Syfte: Ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län 
och SOM-institutet vid Göteborgs universitet och syftar till att 
prova nya metoder för en konstruktiv medborgardialog genom 
att undersöka och analysera kulturarvens betydelser och olika 
uppfattningar om kulturmiljövårdens verksamhet i Västra 
Götalands län.
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Projekt: Utvärdering av kampanjen 
Svenska folkets egen K-märkning
Projektägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
Projektledare: Ylva Blank.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Att studera hur det ”folkliga intresset” för bebyggelse 
eller byggnadsvård uttrycktes genom kampanjen som 
genomfördes 1998.

Projekt: Bilden av industrin i kulturmiljövården
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Helena Westin.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Att genom en granskning av ett 10-tal genomförda 
restaureringar av industriminnen analysera vilka dimensioner 
av de industriella produktionsanläggningarna som lyfts fram 
respektive inte uttrycks.

Projekt: Människors platser
Projektägare: Malmö Kulturmiljö.
Projektledare: Anders Högberg.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Att i samhällsbyggnadsprocessen bredda och fördjupa 
förmedlingen av arkeologins kunskaper och resultat, med 
fokus på integrationsarbete och med ambitionen att skapa 
förutsättningar för en dialog med medborgarna om bruket 
av kulturarvet.
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Projekt: Arkeologins publika relation
Projektägare: Göteborgs Universitet, Institutionen för arkeologi 
och antikens historia.
Projektledare: Kristian Kristiansen.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Att anordna en temadag vid arkeologiska institutionen 
vid Göteborgs universitet i syfte att bidra till en ökad reflektion 
inom den svenska arkeologin/kulturarvsförvaltningen rörande 
den publika relationen och vikten av dialog med medborgarna.

Projekt: Södra Råda - Minnet av en kyrka
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Birgitta Elfström.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Att dokumentera och analysera processen med 
återuppbyggnaden av Södra Råda gamla kyrka.

Projekt: Det nya kulturarvslandskapet
Projektägare: Linköpings universitet, Tema Q.
Projektledare: Svante Beckman.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Projektet utförs vid Tema Q, Linköpings universitet och 
utgörs av planering av ett brett upplagt forskningsprojekt inriktat 
mot att belysa kulturarvspraktikernas och kulturmiljövårdens 
ställning och förändrade utvecklingsvillkor i Sverige.
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Projekt: "Landsbygdsperspektivet" - Rådslag med landsbygdens 
intressenter inom den storstadsnära landsbygde
Projektägare: SLU - Sveriges lantbruksuniversitet.
Projektledare: Oie Reiter.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Projektet bedrivs vid SLU Alnarp och samfinansieras 
med berörda kommuner, län och myndigheter och avser att, 
genom rådslag med såväl berörda myndigheter som enskilda, 
öka medvetenheten om behov och förutsättningar att med 
hänsyn till ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska 
aspekter utveckla ”mångfunktionella” lantbruksområden 
och landsbygder.

Projekt: Kulturarvets betydelse för en god 
bebyggd miljö - forskarnätverk
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Ann-Mari Westerlind.
Projektperiod: 2003-2005.
Syfte: Riksantikvarieämbetet avser att etablera ett forskar- 
och expertnätverk för att få en bättre överblick över 
kunskapsläge och kunskapsbehov när det gäller kulturarvets 
betydelse för goda livsmiljöer och hållbara städer.

Projekt: Säkerställande av kulturmiljöer i historiska 
stadskärnor - utveckling av planeringen i några kommuner
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Leif Johannesson & Ann-Mari Westerlind. 
Projektperiod: 2003.
Syfte: Projektet bedrivs av Riksantikvarieämbetet och sam
finansieras av berörda städer och avser att testa hur program 
och strategier för olika typer av planer kan se ut samt hur 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse långsiktigt kan skyddas.
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Projekt: Arkeologi i skolan
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Anne Carlie.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att utveckla formerna för kommunikation 
och förmedling av arkeologi i grundskolan.

Projekt: Bildkonst med tid som tanke
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Katherine Hauptman Wahlgren.
Projektperiod: 2003.
Syfte: En studie av bildbrukets möjligheter i skapandet av kultur
historisk kunskap. Studien avser att utforska gränslandet mellan 
vetenskap och konst genom att sammanföra konstnärliga uttryck 
och tolkningar av problemområden med relevans för kulturmiljö
vården med den kulturhistoriska akademiska forskningen.

Projekt: Åter till kulturarvsbrukarna
Projektägare: Riksantikvarieämbetet. Projektet bedrivs i 
samarbete och samfinansiering mellan Tjänsteforum Söderhamn 
vid Högskolan i Gävle och Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Birgitta Elfström.
Projektperiod: 2002-2003.
Syfte: Att etablera en kontakt mellan den professionella kulturarvs
organisationens företrädare och de mer eller mindre idellt verk
samma samt skapa förutsättningar för en pågående, hållbar dialog.
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Projekt: Från dokument till upplevelse
Projektägare: Umeå universitet, Institutionen för historiska 
studier. Samfinansieras av det av Riksbanken finansierade 
projektet Landskapet som arena.
Projektledare: Richard Pettersson.
Projektperiod: 2.002.
Syfte: Forskningsprojektet är en idéhistorisk studie om 
argumentationen kring kulturhistoriskt värde och kulturarv 
inom den officiella kulturminnesvården under andra delen 
av 1900-talet.

Projekt: Möllevångsmodellen
Projektägare: Malmö Kulturmiljö.
Projektledare: Jens Olsson.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Att pröva en ny arbetsmetod för kulturmiljövården 
på områdesnivå och utgå från de resultat som erhållits inom 
ramen för projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö.

Projekt: MKB med kulturvärde
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Mikael Jakobsson.
Projektperiod: 2001-2003.
Syfte: Att bland annat erbjuda en utbildning som ska 
förmedla och utveckla inspirerande arbetssätt och underlag 
för hur kulturvärden kan och bör hanteras i MKB-sammanhang.

Projekt: Hur samhällskraven säkerställs inom byggandet
Projektägare: KTH, BOOM-gruppen. Projektet är ett 
samarbete mellan BOOM-gruppen vid KTH Arkitektur och 
Byggutbildarna AB.
Projektledare: Ingela Blomberg.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Att kartlägga hur tillsyn och kontroll enligt PBL 
(plan- och bygglagen) har fungerat i skilda typer av byggnads- 
ärenden i olika kommuner.
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Projekt: Planering av projektidé
Projektägare: Länsstyrelsen Halland.
Projektledare: Mats Folkesson.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Projektet bedrivs i samarbete mellan Länsstyrelsen Halland, 
Stiftelsen Hallands museer, Avdelningen för kulturvård vid 
Göteborgs universitet och Kungsbacka kommun och syftar till att 
undersöka möjligheterna att genomföra ett integrerat forsknings- 
och utvecklingsprojekt med inriktning på lokal delaktighet och 
kulturvårdande kunskapsunderlag i kommunal planering.

Projekt: Nedbrytning av urbana kulturlager
Projektägare: Kulturen i Lund.
Projektledare: Torvald Nilsson.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Studien avser att kartlägga länsstyrelsernas 
arbetssätt med urbana kulturlager.

Projekt: Kulturarvet som resurs för regional utveckling
Projektägare: CERUM (Centrum för regionalvetenskap) 
vid Umeå universitet och Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Martin Paju.
Projektperiod: 2001-2003.
Syfte: Att studera kulturarvets betydelse för regional utveckling 
och tillväxt, att utveckla adekvata instrument och metoder för 
utvärdering och analys.

Projekt: Arkeologi mellan konst och vetenskap
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Att utforska gränslandet mellan vetenskap och konst 
genom att sammanföra konstnärliga uttryck och tolkningar 
av problemområden med relevans för kulturmiljövården med 
den kulturhistoriska akademiska forskningen.



Projekt: Delaktighetsmålet i 
ärendehandläggningen - en fallstudie
Projektägare: Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Projektledare: Ylva Blank.
Projektperiod: zooz.
Syfte: Att studera hur den övergripande målsättningen om allas 
förståelse, delaktighet och ansvarstagande för kulturmiljön präglar 
ärendehandläggningen vid länsstyrelsen.

Projekt: Bilden som betydelseskapare
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Power Ekroth.
Projektperiod: zooz.
Syfte: Att genomföra en föredragsserie som Riksantikvarie
ämbetet kommer att anordna. Denna kommer att innefatta 
teoretiska och eventuellt praktiska komponenter för att väcka, 
inspirera och därmed åskådliggöra intresset för bildens 
kommunikativa aspekter och hur bilden påverkar synen på 
vårt kulturella arv, ur historiskt såväl som samtida hänseende.

Projekt: Arkeologi i massmedia
Projektägare: Mitthögskolan.
Projektledare: Stig Welinder.
Projektperiod: Z004-Z005.

Syfte: Projektet ska studera hur arkeologisk forskning, 
antikvariskt arbete, kulturmiljövården och massmedia 
samspelar i skapandet av allmänbildning och attityder.
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Projekt: Agenda kulturarv på tyska: hur långt kan 
decentralisering av kulturmiljövård drivas?
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Cornelius Holtorf.
Projektperiod: 2004.
Syfte: Projektet avser att titta på senare års debatt om kultur
miljövård i Tyskland och diskutera kärnfrågorna i relation till den 
svenska debatten och arbetet med bland annat Agenda kulturarv.

Projekt: En etisk kulturarvsforskning?
- Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Mikael Vallström.
Projektperiod: 2004-2006.
Syfte: Projektet avser att utveckla och diskutera ett etiskt 
hållbart perspektiv, att bidra till utformandet av en i grunden 
etisk kulturarvsforskning.

Projekt: VisaVäg - visualisering av kulturmiljön i vägplanering
Projektägare: Riksantikvarieämbetet och Vägverket. 
Projektledare: Jerker Moström.
Projektperiod: 2004-2005.
Syfte: Projektet bedrivs av Riksantikvarieämbetet i samverkan 
med Vägverket och syftar till att pröva och utvärdera den 
digitala visualiseringsteknikens möjligheter för att förbättra 
underlag, argumentation och förståelse för landskapets 
kulturmiljöer i samband med planering av infrastruktur.

Projekt: Stad - upplevelse - historia
Projektägare: Malmö Stadsbyggnadskontor.
Projektledare: Tyke Tykesson.
Projektperiod: 2004.
Syfte: Att pröva en metod för kunskapsuppbyggnad om 
kulturmiljöer i städer med utgångspunkt i att det finns en 
mångfald relevanta sätt att betrakta staden och de värden 
som finns där.



Projekt: Det demokratiska kulturarvet?
Projektägare: Linköpings universitet, Tema Q.
Projektledare: Annika Alzén.
Projektperiod: 2004-2.005.
Syfte: Att synliggöra olika aktörers intressen och avsikter 
med skapandet respektive brukandet av det kulturella arvet.

Projekt: Kan man äga arkeologin? Diskursen makt 
- legitimitet - arkeologi i kritisk belysning
Projektägare: Lunds universitet, Institutionen 
för arkeologi och antikens historia.
Projektledare: Thomas Wallerström.
Projektperiod: 2004-2005.
Syfte: Att kritiskt granska premisserna för anspråk på tolknings
företräden i frågor rörande makt, legitimitet och arkeologi i Sverige. 
Finns det verkligen stöd för det exkluderande bruket av arkeologi 
i det arkeologiska och historiska källmaterialet?

Projekt: Arkeologi i förorten
Projektägare: Södertörns högskola.
Projektledare: Mats Burström.
Projektperiod: 2004-2006.
Syfte: Projektet studerar de sociala skeenden som en arkeologisk 
utgrävning genererar - eller skulle kunna generera - i det 
grannskap den äger rum. Avsikten är att utveckla nya former 
för hur utgrävningar kan brukas som en lokal resurs som kommer 
medborgarna till del.
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Projekt: Ett världsarvs lokala verklighet: maktstrukturer 
och identitetsprocesser kring förvaltningen av 
det samiska kulturarvet inom Laponia
Projektägare: Uppsala universitet.
Projektledare: Hugh Beach.
Projektperiod: 2005-2006.
Syfte: Projektet studerar världsarvet Laponia som glokal arena 
och analyserar arbetet att ta fram en forvaltningsplan, den 
turistiska verksamhetens utveckling samt hur och i vilken mån 
urbefolkningsfrågan med sitt symboliska och faktiska värde är 
viktigt för processen kring Laponia.

Projekt: Makten över monumenten 
- restaurering av vasaslotten 1850-2000
Projektägare: Kungliga Tekniska högskolan.
Projektledare: Viktor Edman.
Projektperiod: 2005-2006.
Syfte: Projektet belyser sambanden mellan de restaurerings
insatser som utförts vid vasaslotten från 1800-talets mitt fram 
till nutid och hur samhällets historiesyn, kulturarvsbruk, 
värderingsfrågor, restaureringsdebatt och restaureringsideologier 
har förändrats under perioden.

Projekt: Det dokumenterade kulturarvet
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Johan Hegardt.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att beskriva och analysera föreställningar och 
förutsättningar som formar den arkeologiska berättelsen.



Projekt: Förstudie: Kulturarv, 
mångfald och marknadsföringspraktiker
Projektägare: Lunds universitet, Campus Helsingborg. 
Projektledare: Elisabeth Högdahl.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att undersöka hur mångfaldsfrågor hanteras inom 
kulturarvsturismen, med speciellt fokus på marknadsföring, 
place marketing och kulturmiljövård.

Projekt: Landskapens värden - från konkurrens 
om knappa resurser till kollektivt ansvarstagande
Projektägare: Stockholms universitet.
Projektledare: Anders Wästfelt.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att ta fram förslag på hur landskapets kulturhistoriska 
och ekologiska värden i framtiden ska kunna förvaltas på ett 
långsiktigt, lokalt uthålligt och demokratiskt sätt.

Projekt: Integration och mångfald
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Elisabeth Högdahl.
Projektperiod: 2004.
Syfte: Att fördjupa frågeställningarna kring kulturarv och 
mångfald och skapa förutsättningar för breddad 
historieskrivning.
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Insatser för stöd av forskarmiljöer
• Adjungerad professur i kulturvård vid Göteborgs universitet. 

Innehavaren ska bistå med grund- och forskarutbildning 
samt bedriva forskning och forskarhandledning inom ämnet 
kulturvård.

• Kulturarvsseminarium vid Stockholms universitet.
• Utvecklingsarbete av en arkeologisk kulturmiljökurs vid 

Göteborgs universitet.
• Utvecklingsarbete av en internationell mastersutbildning 

inom området bebyggelsens vård och hållbar utveckling. 
Samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers 
tekniska högskola.

Programområde 2 - Kulturhistorisk kunskap

Projekt: Nutida landskap med historia
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Mats Burström.
Projektperiod: 1999-2001.
Syfte: Att ur ett brett mångvetenskapligt perspektiv synliggöra 
landskapets kulturvärden samt att ta fram ett program för hur 
dessa värden på bästa sätt kan tas till vara i den antikvariska 
praktiken.

Projekt: Digitala historiska kartor för kulturmiljövården
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.

2.00 Projektledare: Sven Rentzhog.
Projektperiod: 1999-2002.
Syfte: Projektet utvecklar en för kulturmiljövården gemensam 
metod och modell för bearbetning och strukturering av digital 
kartinformation så att den blir hanterbar i geografiska 
informationssystem (GIS) samt utvecklar en metod för 
spridning och presentation av historiska kartor på Internet.



Projekt: Det medeltida Sverige, utveckling av prototyp till html- 
märkning och utveckling av alternativa presentationsmodeller
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Roger Axelsson.
Projektperiod: 2000-2001.
Syfte: Att göra DMS-materialet tillgängligt och anpassat till 
beslutsfattares och handläggares varierade behov inom kultur
miljövården, i såväl fysisk planering som ärendehantering, liksom 
till lokalhistorikers och den intresserade allmänhetens önskemål.

Projekt: Rätten och rummet
Projektägare: Avdelningen för kulturvård, Göteborgs universitet. 
Projektledare: Eva Löfgren.
Projektperiod: 2001-2005.
Syfte: Att undersöka de svenska tingshusens framväxt och 
betydelse i avsikt att tydliggöra de respektive aktörernas 
inflytande samt belysa de fysiska avtrycken i byggnaden som 
maktrelationerna föranledde.

Projekt: Atlas över förhistoriska hamnar 
och handelsplatser på Gotland
Projektägare: Högskolan på Gotland. Projektet bedrivs vid 
Centrum för Östersjöstudier, Högskolan på Gotland i samarbete 
med Länsstyrelsen Gotlands län och Länsmuseet på Gotland. 
Projektledare: Dan Carlsson.
Projektperiod: 2001-2003.
Syfte: Projektet avser att i bokform utifrån gotländska erfaren
heter beskriva metoder, källor och tillvägagångssätt att upptäcka, 
identifiera och registrera kustanknutna fornlämningar, särskilt 
förhistoriska hamnar.



Projekt: Swedish Archaeologists on Ethics
Projektägare: Svenska Arkeologiska Samfundet. 
Projektledare: Håkan Karlsson.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Färdigställande och tryckning av en antologi 
som utges av Svenska Arkeologiska Samfundet.

Projekt: Det hotade minnet - gravmonumentens 
vetenskapliga och kulturella värde
Projektägare: Lunds universitet, Institutionen 
för arkeologi och antikens historia.
Projektledare: Jörn Staecker.
Projektperiod: 2002-2004.
Syfte: Att undersöka det antikvariska, vetenskapliga 
och kulturella värdet hos gravstenar, särskilt 1800-talets.

Projekt: Medeltidskyrkan under 1900-talet
Projektägare: KTH, Arkitekturhistoria.
Projektledare: Johan Mårtelius.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Projektet bedrivs vid KTH Arkitekturhistoria och 
finansieras huvudsakligen av Formas. Forskningsprojektet 
avser att studera förändringar i kyrkorummen orsakade av 
restaureringar och underhåll under 1900-talet.

Projekt: Religiösa rum för islam. Metodutveckling 
genom institutionell samverkan inom kulturarvsområdet
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Eva Vikström.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Projektet är en fristående fortsättning på förstudien 
”Religiösa rum i det mångkulturella Sverige”. Projektet 
genomförs i samverkan med Nordiska museet och syftar till 
metodutveckling genom institutionell samverkan och dialog 
med islamiska församlingar.



Projekt: Folkets Hus och Folkparkernas framväxt 
- demokratins mötesplatser
Projektägare: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
Arbetarnas bildningsförbund, Arbetarnas Kulturhistoriska 
sällskap, Folkets Hus och Parkers riksorganisation samt 
Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Karin Englund & Klaus Misgeld.
Projektperiod: zooz.
Syfte: Att med byggnaderna och anläggningarna som 
utgångspunkt undersöka demokratiprocessens framväxt i landet.

Projekt: Analysmetoder och inventeringsmodeller 
för modern bebyggelse i kulturmiljövård och planering
Projektägare: Samarbete mellan KTH Arkitektur och 
Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Jonna Stewenius.
Projektperiod: zooz.
Syfte: Förstudie för att utveckla kulturmiljövårdens 
begreppsliga och praktiska redskap för registrering och analys 
av modern bebyggelse.

Projekt: Betong i arkitektur och byggande 1945-1980
Projektägare: Arkitektursektionen, Chalmers tekniska högskola. 
Projektledare: Solveig Schulz.
Projektperiod: Z00Z-Z003.

Syfte: Att studera betongens användning inom husbyggandet under 
tidsperioden, kopplingen mellan byggnadsteknik och arkitektur, 
samt samtida attityder till betong som ytmaterial.
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Projekt: Ortnamnen - en del av kulturmiljön
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Staffan Nyström.
Projektperiod: 2001-2003.
Syfte: Att utveckla metoder och strategier för att bättre 
integrera ortnamnen i kulturmiljövården.

Projekt: Landskapet inom kulturvården
Projektägare: Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet.
Projektledare: Anders Wästfelt.
Projektperiod: 1999- 2002.
Syfte: Att ta fram en analysmodell för beskrivning av 
landskapets innehåll och förändring.

Projekt: Uppdragsarkeologi
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Lena Flodin.
Projektperiod: 2001—2002.
Syfte: Att utveckla uppdragsarkeologins vetenskapliga arbetssätt, 
att synliggöra uppdragsarkeologins resultat och därigenom säkra 
dess roll inom kulturarvsområdet, att stärka Riksantikvarieäm
betets positiva och ledande roll inom utvecklingen av uppdrags- 
arkeologin.

Projekt: Arkiv och arkeologi
Projektägare: Göteborgs universitet,
Institutionen för arkeologi och antikens historia.
Projektledare: Jarl Nordbladh.
Projektperiod: 2002-2004.
Syfte: Att inventera, sammanställa och utvärdera arkeologiska 
dokument i olika svenska arkiv. Ingår i en motsvarande 
analys i AREA (Archives of European Archaeology), 
ett EU-baserat projekt.



Projekt: Sidendamastmönster - katalog över svenska mönster 
- vävda i Venedig under 1900-talet
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Margareta Ridderstedt.
Projektperiod: 2001-2002.
Syfte: Att sammanställa en katalog med alla mönster som 
skall kunna fungera som uppslagsbok för både forskare 
och Svenska kyrkan.

Projekt: Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1960
Projektägare: Riksantikvarieämbetet i samarbete med 
KTH Arkitektur och Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola. 
Projektledare: Héléne Svahn.
Projektperiod: 2001-2005.
Syfte: Att klargöra hur målerikonserveringen av framför allt 
muralmåleri genomfördes i teori och praktik under första hälften 
av 1900-talet.

Projekt: Högar som konstruktioner, 
arkeologiska förväntningar genom 200 år
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Terje Gansum.
Projektperiod: 2002- 2004.
Syfte: Att problematisera kring högar som konstruktioner, 
vad för kunskap som produceras och vilka val som ligger 
bakom dagens utgrävningspraxis.

Projekt: Alternativ arkeologi
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Pia Andersson.
Projektperiod: 2002-2003.
Syfte: Att undersöka hur alternativ arkeologi ser ut 
i Sverige i dag, var och hur den kommer till uttryck samt 
dess relation till akademisk arkeologi.
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Projekt: Gravstenarnas kulturvärde
Projektägare: Lunds universitet, Institutionen för arkeologi 
och antikens historia.
Projektledare: Jörn Staecker.
Projektperiod: 2.003.
Syfte: Att formulera ett program för hur kulturvärdet 
i kyrkogårdarnas gravstenar kan tydliggöras och komma 
människor till del.

Projekt: Dokumentation av dokumentationen
Projektägare: Filmprojektet samfinansieras av 
Malmö Kulturmiljö och Riksantikvarieämbetet. 
Projektledare: Ingmar Billberg &C Per Sarnäs.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Filmen avser att dokumentera det reflexiva arbetssätt 
som bedrivits inom Citytunnelprojektet och är tänkt att visa 
hur de arkeologiska resultaten ”produceras”, framför allt 
under utgrävningsfasen.

Projekt: Kvartsavslag i landskapet
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Roger Edenmo.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Att skapa en nationell överblick över de mesoltiska 
kvartslokalerna i mellersta och norra Sverige samt diskutera 
lämplig dokumentationsstrategi.

Projekt: Delstudier kring fornlämningsbegreppet
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Att skapa underlag för en större utredning om det nu
varande fornlämningsbegreppet och hur det i framtiden kan 
komma och förändras.



Projekt: Programskrivning för det biologiska kulturarvet
Projektägare: SLU i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
Projektperiod: zooz.
Syfte: Att formulera ett program för hur man ska kunna 
identifiera och ta tillvara det biologiska kulturarvet, utveckla 
dess kunskapspotential och betydelse för omställningen till 
ett hållbart samhälle.

Projekt: Hotade kustlämningar
Projektägare: Centrum för Östersjöstudier, Högskolan 
på Gotland i samarbete med Länsstyrelsen Gotlands län 
och Länsmuseet på Gotland.
Projektledare: Dan Carlsson.
Projektperiod: Z00Z-Z003.

Syfte: Att i bokform utifrån gotländska erfarenheter beskriva 
metoder, källor och tillvägagångssätt att upptäcka, identifiera 
och registrera kustanknutna fornlämningar, särskilt förhistoriska 
hamnar. Ingår i Atlas över förhistoriska hamnar.

Projekt: Nya perspektiv på landsbygdens bebyggelse
Projektägare: Avdelningen för kulturvård, Göteborgs universitet. 
Projektperiod: zooi-zooz.
Syfte: Ett ramprojekt som utifrån ett problematiserande perspek
tiv syftar till att främja en fördjupad och aktualiserad kunskaps
uppbyggnad kring landsbygdens bebyggelse.

Projekt: Att skapa rum för liv.
En aspekt av svensk arkitekturutveckling 1950-1975
Projektägare: Stockholms universitet, Kulturgeografiska 
institutionen.
Projektledare: Lisbeth Söderqvist.
Projektperiod: Z004-Z005.

Syfte: Att analysera hur de idéströmningar som var centrala 
i den internationella idédebatten inverkade på svensk 
arkitektur och planering.
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Projekt: Med trädgården som förebild - Alnarp som 
läromönster för skånsk landskapsidentitet
Projektägare: SLU - Sveriges lantbruksuniversitet. 
Projektledare: Kenneth Olwig.
Projektperiod: 2004-2005.
Syfte: Att fördjupa förståelsen för förebildens, mönstrets, 
betydelse för utvecklingen av en trädgårdskultur som 
innefattar hela landskapsbilden.

Projekt: Från folkhem till bostadsakut.
Aspekter på välfärdssamhällets kulturarv
Projektägare: Jämtlands läns museum.
Projektledare: Mikael Eivergård.
Projektperiod: 2004-2005.
Syfte: Att dokumentera ett urval rivningsobjekt inom ramen 
för bostadsdelegationens verksamhet, beskriva och analysera 
de bebyggelse- och socialhistoriska värden de representerar.

Projekt: Histories of Archaeology
Projektägare: Göteborgs universitet, Institutionen 
för arkeologi och antikens historia.
Projektledare: Jarl Nordbladh.
Projektperiod: 2004.
Syfte: En internationell konferens av arkeologihistorisk 
karaktär organiserad av arkeologiska institutionen vid 
Göteborgs universitet i samarbete med EU-projektet AREA 
- The Archives of European Archaeology.

Z08



Projekt: Dokumentationsprocesser och metoder 
inom kalkmålerikonservering
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Anna Henningsson.
Projektperiod: 2004.
Syfte: Att omdefiniera och vidga rådande dokumentations- 
begrepp inom svensk kalkmålerikonservering samt visa på vikten 
av att kartlägga de enskilda objektens måleri- och materialtekniska 
aspekter.

Projekt: Omhändertagandets historia.
Om anstalter och institutioner som kulturarv
Projektägare: Jämtlands läns museum.
Projektledare: Mikael Eivegård.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att identifiera och analysera miljöer i Jämtlands län 
som i vid mening kan kopplas till det moderna anstaltsväsendet.

Projekt: Introduktion av slagfältsarkeologi i Skåne, steg II
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Bo Knarrström.
Projektperiod: 2003-2005.
Syfte: Att slutföra analysmetoder och fältmetodik samt 
bidra till den nationella kunskapsutvecklingen om 
slagfältsarkeologi.

Projekt: Luckor att fylla
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Caroline Arcini.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Projektet utvecklar jämförande osteologiska analyser.
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Projekt: Nya stadsarkeologiska horisonter
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Johan Anund.
Projektperiod: 2003-2006.
Syfte: Projektet syftar till att utveckla vetenskapliga 
stadsarkeologiska strategier tillämpbara inom arkeologin 
och kulturmiljövården.

Projekt: Religiösa rum i det mångkulturella Sverige
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Eva Vikström.
Projektperiod: 2003-2004.
Syfte: Att genomföra en förstudie av kulturarvsarbete kring 
religiösa rum för religioner som är eller har varit representerade 
i Sverige, i huvudsak med undantag för lutherdomen företrädd 
av Svenska kyrkan.

Projekt: Dokumentation utan gränser
Projektägare: Lunds universitet.
Projektperiod: 2003-2004.
Syfte: Att vidga byggnadsarkeologins perspektiv och 
metodologiska angreppssätt genom att skapa en mångvetenskaplig 
arena, där den historiska byggnaden belyses från olika perspektiv.



Programområde 3 - Vård och konservering

Projekt: RockCare - Tanums kulturarvslaboratorium
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Ulf Bertilsson.
Projektperiod: 1998-2001.
Syfte: Att utveckla och tillämpa innovativa koncept och 
metoder för dokumentation, vård och presentation av 
Tanums hällristningar.

Projekt: Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behov
Projektägare: Projektet bedrivs vid orgelcentret GOart, Göteborgs 
universitet i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
Projektledare: Kathrin Hinrichs Degerblad.
Projektperiod: 2001-2006.
Syfte: Att genom bland annat en inventering skapa en samlad bild 
av den kunskap och de behov som finns i dag.

Projekt: Gammal kunskap för nutida byggande 
- sydsvensk timring
Projektägare: Byggnadsvård Qvarnarp.
Projektledare: Ruben Albertsson & Robert Carlsson. 
Projektperiod: 2001-2002.
Syfte: Att dokumentera äldre hantverkares kunskaper om skog, 
virke och byggnadshantverk i södra Sverige.

Projekt: Byggnadsmåleri och restaurering.
Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering
Projektägare: KTH, Arkitekturhistoria.
Projektledare: Kerstin Karlsdotter Lyckman 8c Johan Mårtelius. 
Projektperiod: 2000-2005.
Syfte: Att prova och utvärdera skillnaden mellan linolja tillverkad 
på traditionellt respektive modernt vis. Projektet utgörs av 
provning av så kallad ”tidigindustriellt” kokt linolja.



Projekt: Provning av tillgängliga rostskyddssystem
Projektägare: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. 
Projektledare: Bo Carlsson & Magnus Palm.
Projektperiod: 2001-2013.
Syfte: Att finna fullvärdiga alternativ till rostskyddsbehandling 
av blymönja genom jämförande provning av moderna så kallade 
miljövänliga färgsystem och traditionella rostskyddssystem 
under realistiska betingelser.

Projekt: Kulturminnesundersökning av gården Örnanäs 
- en metodstudie
Projektägare: Göteborgs universitet.
Projektledare: Ola Wetterberg.
Projektperiod: 2003.
Syfte: Projektet bedrivs vid avdelningen för kulturvård vid 
Göteborgs universitet och samfinansieras av bland annat 
Länsstyrelsen i Skåne län och EU Mål 2-medel. Projektet 
behandlar metoder och teoribildning för att genom kultur
historiskt kunskapsbygge hantera vård och bevarande av 
ett kulturminne.

Projekt: Teknikhistoria för byggare och 
hantverksmässigt utvecklingsarbete
Projektägare: Dacapo Hantverksskola.
Projektledare: Gunnar Almevik & Peter Sjömar.
Projektperiod: 2001-2002.
Syfte: Att beskriva och analysera byggnadshistoria, byggnads- 
tekniska och hantverksmässiga aspekter samt att utveckla 
material och metoder. Delprojekt Murarkunskap om kalkbruk.ZIZ



Projekt: Undersökning av vittringsprodukter på sjuka glas
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Carola Bohm.
Projektperiod: 1999-Z003.

Syfte: Att få förbättrad kunskap om sjuka glas, vilka ned
brytningsprocesser som sjuka glas utsätts för och hur glasen 
bäst ska kunna bevaras.

Projekt: Ersättningsmedel för konserveringsmedlet Acronal
Projektägare: Riksantikvarieämbetet. Projektet drivs i 
samarbete med firman Lascaux, Zürich och KTH. 
Projektledare: Hans Peter Hedlund.
Projektperiod: zooi-zooz.
Syfte: Att skapa ett bindemedel för fästande av flagande färg 
och förgyllning på konstföremål.

Projekt: Neutrala material i museimiljö
Projektägare: Riksantikvarieämbetet i samarbete med 
specialister från bland andra SCI, IVL, IFP och Trätek. 
Projektledare: Monika Fjaestad.
Projektperiod: 1999-Z003.

Syfte: Projektet utreder moderna materials påverkan på musei- 
föremål och syftar till att fastställa kriterier för vilka material 
som kan användas, och vilka som helst bör undvikas, när musei- 
föremålen förpackas, transporteras, ställs ut och magasineras.



Projekt: Undersökning av unik färgprovsamling
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Kate I. M. Tronner.
Projektperiod: 2003-2005.
Syfte: Projektet bedrivs på Konsthögskolan och utförs av 
Riksantikvarieämbetet och syftar till att dokumentera den unika 
samlingen och införliva analysresultaten i RAÄ:s referensdatabas.

Projekt: Förebyggande konservering med syrefria mikroklimat
Projektägare: Tekniska museet i samarbete 
med flera svenska museer och institutioner.
Projektledare: David Pettersson.
Projektperiod: 2001-2002.
Syfte: Projektet undersöker om förpackning i en syrefri miljö 
med bruk av syreabsorbenter är ett bra sätt att bekämpa insekter 
i samling och att långtidsförvara museiföremål. En mobil 
utrustningsenhet för syrefri inpackning byggs upp som andra 
kan hyra för självkostnadspris.

Projekt: Korrosion samt restaurering och konservering 
av bronsstatyer - informationsspridning
Projektägare: Korrosionsinstitutet.
Projektledare: Vladimir Kucera & Björn Linder.
Projektperiod: 2002.
Syfte: Att bearbeta och sammanställa resultaten av ett 
omfattande forskningsprogram i form av en lättillgänglig 
rapport och bildserie som kan tjäna som underlag för 
rekommendationer avseende underhåll av bronsskulpturer.
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Projekt: Inhibitorer för omålat järn
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Åsa Norlander.
Projektperiod: 2002-2005.
Syfte: Att finna bra rostskyddsmedel som uppfyller kraven för 
bevarande av arkeologiskt omålat etnologiskt järn och att förmedla 
denna kunskap till konservatorer, museer, hembygdsgårdar och 
övriga som ansvarar för bevarandet av järn.

Projekt: Bevarande av industriellt tillverkade 
bruksföremål av metall
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Anders G. Nord.
Projektperiod: 2002—2004.
Syfte: Att genom noggranna materialundersökningar av metalliska 
bruksföremål från perioden 1850-1950 öka kunskapen om dessa 
material. Detta i syfte att kunna förklara uppkomna skador, 
bedöma risken för fortsatt nedbrytning och för att utforma 
lämpliga rengöringsmetoder och klarlägga vilka miljöer som 
är skadliga.

Projekt: Rengöring av arkeologiska metallföremål 
med hjälp av pulsad laser
Projektägare: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna i samverkan 
med Luleå tekniska universitet.
Projektledare: Yangsook Koh.
Projektperiod: 2000-2005.
Syfte: Att utveckla en skonsam teknik för rengöring av 
arkeologiska metallföremål och effektivisera bevarandet. 215
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Projekt: Neutral montermiljö
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Emma Wikstad.
Projektperiod: 2003-2004.
Syfte: Att i fullskaleförsök studera museimontrar och kartlägga 
emissioner från utställningsmaterial i denna slutna miljö för att 
förutsäga ackumulation, luftombyte och kemisk påverkan.

Projekt: Behov av och metoder för omkonservering 
av arkeologiskt alunbehandlat trä
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Karin Lindahl.
Projektperiod: 2003-pågående.
Syfte: Projektet syftar till att utveckla metoder för att rädda 
arkeologiska alunbehandlade träföremål stadda i kraftig och 
aktiv nedbrytning.

Projekt: Utveckling av ideologier och riktlinjer för vård 
av fornminnen och kulturlandskap
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Robert Danielsson.
Projektperiod: 2003-2006.
Syfte: Projektet syftar till att formulera riktlinjer för god 
fornvård i samverkan med yrkesverksamma över hela landet.

Projekt: Återdeponering av arkeologiska fynd 
- analys av fyndmaterial
Projektägare: Bohusläns museum i samarbete med ett 
flertal institutioner.
Projektledare: Thomas Bergstrand & Inger Nyström. 
Projektperiod: 2001-2005.
Syfte: Projektet har som mål att skapa vetenskapligt väl 
utprovade underlag och redskap för kulturmiljövården i 
beslutsprocessen avseende bevarande och hantering av fornfynd.



Projekt: Bevarande av arkeologiskt benmaterial i Sverige. 
Identifiering av utsatta regioner och fornlämningstyper
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Anders G. Nord & Monika Fjaestad. 
Projektperiod: 2002-2003.
Syfte: Att få kunskap om de för svenska förhållanden 
viktigaste nedbrytningsfaktorerna för arkeologiskt 
benmaterial, att kunna göra prognoser om nedbrytningen 
i olika fornlämningstyper, jordarter och regioner i Sverige, 
samt att sätta in resultaten i ett större sammanhang 
avseende nedbrytning av olika arkeologiska material.

Projekt: Från tanke till handling:
Användaranpassad antikvarisk bygghandling
Projektägare: Stockholms Byggnadsantikvarier AB.
Projektledare: Stephan Fickler, Jörgen Renström,
Staffan Flansing & Sofia Bruto.
Projektperiod: 2001-2004.
Syfte: Att tydliggöra och lyfta fram bra antikvariska arbetsinstru
ment och utveckla den antikvariska projekteringen i byggprocessen.

Projekt: Fynd och miljö
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Anders G. Nord.
Projektperiod: 2000-2002.
Syfte: Att undersöka vilka områden i landet som är utsatta för 
stora miljöföroreningar som i sin tur skadar fornlämningar. Bland 
annat kartläggning av hur antropogena föroreningar och andra 
faktorer påverkar nedbrytningen av arkeologiska föremål i jord. Zły



Projekt: Undersökning av metalldekorationer i kyrkliga textilier
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Margareta Bergstrand & Kate I.M. Tronner. 
Projektperiod: 2001-2002.
Syfte: Tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som syftar till att 
fördjupa kunskapen om metalldekorationer i de unika textilier 
som finns i svenska kyrkor. Därmed ska konserveringen kunna 
effektiviseras och rådgivningen för vård och förvaring förbättras.

Projekt: Bilden av arkeologi inom samtidens populärkultur 
- möjlighet eller hinder för främjandet av kulturarvet?
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Cornelius Holtorf.
Projektperiod: 2002-2004.
Syfte: Att undersöka hur arkeologi framställs inom bland annat 
turistnäringen, film, dokumentärer, dagspress och reklamvärld, 
men även i litteratur och modern konst. Projektet kommer att 
gå in på om, och i så fall hur, den populära bilden av arkeologi 
främjar kulturmiljövårdens arbete med kulturarvet eller inte. 
Jämförande studier och fältarbete kommer att utföras i 
Storbritannien och i Tyskland.

Projekt: Levande industriarv. Industrivärdens ideologi och praktik
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Fredrik Linder.
Projektperiod: 2004-2006.
Syfte: Projektet vill bidra till att säkra den framtida 
kunskapsförsörjningen inom industrivården genom en kunskaps
översikt.



Projekt: Ickeförstörande utvärderingsmetoder i fält 
för stenkonservering
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Héléne Svahn.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att skapa underlag för en fungerande utvärdering av sten- 
konserveringar. Målet är att upprätta en handlingsmanual för icke
förstörande utvärdering.

Projekt: Morgondagens kulturobjekt.
Pilotprojekt för bevarande av plastföremål
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Anders Nord.
Projektperiod: 2005 pågående.
Syfte: Att kartlägga och studera olika plastföremåls 
bevarandegrad och analysera nedbrytningsfaktorer för att 
kunna ge rekommendationer om framtida bevarandeinsatser.

Projekt: Museala torkmedel
Projektägare: Riksantikvarieämbetet.
Projektledare: Emma Wikstad.
Projektperiod: 2005.
Syfte: Att testa fyra av de på marknaden vanligaste medlen 
för passiv kontroll av den relativa luftfuktigheten, framförallt 
i montrar.

ZI9



Seminarier

Inom ramen för FoU-verksamheten strävar vi mot att anordna 
ett antal seminarier varje år. Detta för att dels undersöka kun
skapsläget innan nya projekt inom angelägna forskningsfält 
initieras, dels för att bilda nya nätverk. Likaså kan seminarier 
anordnas för att följa upp större projekt och olika projekt inom 
samma forskningsfält som ska avslutas för att sprida och för
ankra resultaten och ge möjlighet till diskussion om dessa 
inom sektorn.

2004

Arkeologi - splittring eller mångfald?
Seminariet arrangerades med syftet att diskutera och analysera 
de olika inriktningar och ambitioner som arkeologer arbetar med 
idag. Man kan antingen uppfatta dagens svenska arkeologi såsom 
att den rymmer ett spektrum av mångfald eller som att den är 
splittrad.

2003

Fjärranalys i kulturmiljövården
På seminariet diskuterades behovet av satellitbildsbaserad fjärr
analys för att följa och utvärdera förändringarna i kulturmiljön.
I seminariet deltog representanter från Riksantikvarieämbetet, 
Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, Kung- 

zzo liga Tekniska högskolan, Naturvårdsverket, Metriä Miljöanalys,
Rymdstyrelsen, Länsstyrelsen i Dalarna och Swedpower.

Riktlinjer för god fornvård
Seminarieserie med det övergripande målet att utveckla en gemen
sam ideologi kring fornvården. Delseminarium om fornvårdens 
ideologi och värdering.



2002

Reflexiv fältarkeologi?
Seminariet organiserades i syfte att utbyta erfarenheter och dis
kutera den fortsatta utvecklingen av fältarkeologin. Hur skapar 
man på bästa sätt en lyhördhet för det oväntade? Hur undviker 
man att endast bekräfta det redan kända för att istället nå fram 
till ny kunskap? Hur skapar man ett arbetsklimat som stimulerar 
till reflektion och diskussion?

Bygga på kulturlager
Syftet med seminariet var att aktualisera problembilden kring 
bevarandesituationen när det gäller att bygga på kulturlager och 
presentera pågående forsknings- och utvecklingsprojekt samt att 
aktualisera de framtida behoven av insatser inom området. Ut
gångspunkter var bland annat projektet Medeltidsstaden samt 
kulturmiljövårdens och byggbranschens erfarenheter av under- 
sökningsärenden som rört medeltida kulturlager.

Byggnädens berättelser
Utgångspunkterna för seminariet var dels den utveckling som 
pågår inom arkeologin och de möjligheter och problem som man 
där vill lyfta fram, dels de möjligheter som ligger i ett mångveten- 
skapligt forskningssamarbete när det gäller att utveckla både 
forskningsfrågorna och relationen mellan byggnadsdokumen- 
tation och forskning.

Medborgardialog - processer och nya arbetsformer
Riksantikvarieämbetet har de senaste åren i form av projekt och 221
riktade insatser arbetat med kommunikativa strategier, hållbar 
utveckling och det moderna samhällets kulturmiljöer. Nya frågor 
och uppgifter skapar behov av nya arbetssätt och av kunskaps
uppbyggnad om processer och metoder. Konferensens syfte var 
att samla myndigheter och organisationer kring metoder och 
framkomliga vägar för det framtida kulturmiljöarbetet.



Arkeologi och kommunikation
Kommunikation, delaktighet och mångfald betonas allt mer 
i kulturmiljövården och i måldokument som gäller samhället 
i stort. Konferensens syfte var att diskutera vilka grupper som 
kommer i kontakt med arkeologi, hur de känner sig delaktiga 
samt vilka vi inte når och varför. Frågor om vilken kunskap vi 
har, alternativt saknar, samt hur kunskapen kan kommuniceras 
togs upp. Fokus låg på innehåll, ”kommunikatörerna” och mål
grupper, ej på formen.









Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag syftar till att 
utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning om 
kulturarvet och kulturmiljön. Anslaget används för att stödja 
forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpoli
tiken, kulturmiljöorganisationens kunskapsuppbyggnad och de 
vetenskapliga disciplinerna.

Den här boken handlar om Riksantikvarieämbetets forsk
nings- och utvecklingsverksamhet under åren 2001-2005.

I fyra kapitel beskrivs bakgrund, verksamheter och resultat 
där flera av FoU-programmets projekt presenteras i artiklar av 
de verksamma forskarna. Boken speglar de många möjligheter 
och utmaningar som periodens mångfacetterade verksamheter 
representerar.

För en kritisk och konstruktiv kulturmiljöforskning vänder 
sig till alla med intresse för kulturarvs- och kulturmiljöfrågor.
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