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Den 7 december 2011 arrangerade Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet ett 
heldagsseminarium om kunskapsunderlag i kulturmiljövården. Seminariet ägde rum i 
Göteborgs universitets huvudbyggnad samt Konferenscentrum Wallenberg och moderator för 
dagen var Ingrid Martins Holmberg. 

Dagens första sju föredrag var inriktade mot moderna synsätt och moderna 
kunskapsunderlag och efter dessa genomfördes en workshop. Därpå följde tre föredrag med 
inriktning mot moderna kulturmiljöer innan dagen avrundades med en avslutande diskussion.

I följande text redovisas de föreläsningar, frågeställningar och diskussioner som framfördes, 
dock utan att göra anspråk på fullständighet. 

Seminariet inleddes med en introduktion, dels av temasatsningen Moderna Västra Götaland 
och dels av ämnet för dagen: modernare kunskapsunderlag. Ingrid Martins Holmberg, Mats 
Herklint och Tomas Brandt presenterade seminariet som ett tillfälle till reflektion kring 
kunskapsunderlag. Hur kan de utvecklas? Var finns möjligheterna? Vilka är de centrala 
frågorna? Vad behöver diskuteras och beaktas? Bakgrunden till frågeställningarna beskrevs 
utifrån en diskrepans mellan befintliga verktyg och nya sätt att ta sig an kulturarvet.  

-Det är upp till oss i branschen att leverera kulturmiljöunderlag som fungerar, fastslog Tomas 
Brandt.

OM LANDSKAPSKONVENTIONEN OCH KULTURMILJÖVÅRDEN
Jan-Gunnar Lindgren (tidigare Länsstyrelsen Västra Götalands län) talade om den 

europeiska landskapskonventionen och beskrev den som en överenskommelse mellan stater som 
uttrycker ambitioner för arbetet med att ta hand om, använda och utveckla landskap. Den stora 
uppgiften är att översätta konventionens luftiga formuleringar till den praktiska verkligheten. 

En motstridighet som lyftes fram var att betydelsen av en helhetssyn på landskapet betonas 
allt mer samtidigt som arbetet blir mer och mer uppdelat mellan olika sakdepartement där var 
och en svarar för sitt sektorsområde. Men i arbetet med att bevara, använda och utveckla 
landskapet krävs sektorsöverskridande arbetssätt. Frågan är vad för sorts kunskapsunderlag som 
behövs för att hantera konventionen, där landskap ska karaktäriseras och särdrag analyseras. Ett 
område som pekades ut som intressant var att utarbeta målbilder för landskapet. 

I ett resonemang kring begreppen helhetssyn och sammanvägd bedömning ställdes frågan om 
vad det är och hur det går till: när är den goda avvägningen klar? 

Ratificeringen av både den europeiska landskapskonventionen och den nya PBL trädde i 
kraft samma dag, båda betonar delaktighet. Lindgren menade att det är här diskussionen ska äga 
rum. Men något som efterfrågades var ett forum för landskapsdiskussioner. Vem tar initiativ till 
detta? Ett spännande och lättillgängligt sätt har gjorts i Skåne: 
http://www.landskapsobservatorium.se/ 

Lindgren avslutade med att berätta att år 2012 är ett analysår och att det inte är osannolikt 
att det kommer ett Rb-uppdrag till statliga myndigheter 2013. 

***
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OM SYNEN PÅ LANDSKAP
Katarina Saltzman (Kulturvård, Göteborgs universitet) talade om landskap och beskrev 

begreppet som mångtydigt. I engelskspråkiga sammanhang används det nästan synonymt med 
landskapsbild/det visuella men landskap ska förstås som större än så: det är något vi uppfattar 
med alla sinnen, beröringsyta mellan människa och natur. Många miljöer som uppfattas som 
natur är ofta präglat av mänsklig historia. Därför kan sambanden i landskapen – snarare än 
objekt – vara bra sätt att ifrågasätta den traditionella gränsdragningen mellan natur och kultur.

I synen på landskap finns en skillnad mellan urbana och rurala landskap. Saltzman menade 
att utgångspunkten för den nostalgiskt präglade synen på bondesamhället är att landskapet varit 
mer naturligt förr. Riktas istället blicken mot stadens radikalt människopåverkade miljöer är 
förändring mer accepterat. 

Några punkter som Saltzman manade till att fundera över var bl.a. risken att landskap 
uppfattas som i första hand något visuellt, liksom den inbyggda problematiken i att bevara 
landskap samtidigt som insikten om landskaps föränderlighet gör bevarandet till en omöjlighet.

Med hänvisning till sin doktorsavhandling Inget landskap är en ö (2001) förklarades hur 
landskap inte kan betraktas som något avgränsat. Landskap ingår i en komplex väv där lokalt 
och globalt, människa och natur, ekonomi och ekologi, ideologi och praktik hänger samman 
och varje detalj kan påverka helheten. Avslutningsvis refererades till de centrala argumenten i 
avhandlingen: inget landskap är en ö i rummet: i landskapet finns en dialog mellan olika 
landskap och inga gränser kan stänga in det. Inget landskap är en ö i tiden: landskap är flöden av 
processer och aktiviteter och är ständigt föränderliga. Inget landskap är en ö i naturen eller i  
kulturen: landskapet formas i en ständigt pågående dialog. Landskap är ett viktigt tankeredskap 
för att överbrygga dikotomin natur-kultur. Inget landskap är en ö i vetenskapen: då det varken 
kan eller bör avgränsas till en särskild enklav i forskningen utan är samtidigt samhällsvetenskap, 
naturvetenskap, humaniora m.m.. Inget landskap är en ö i samhället: eftersom landskapet är en 
del i samhället och inte kan betraktas som fristående från andra sociala frågor. Detta har fått 
förnyad aktualitet i och med den europeiska landskapskonventionen.

***

OM BARNKONSEKVENSANALYSER OCH KULTURMILJÖN
Ulrika  Lundquist (Göteborgs  stadsbyggnadskontor)  berättade  om  arbetet  med 

barnkonsekvensanalyser och skriften  [BKA] Barnkonsekvensanalys – barn och unga i fokus 1.0, 
som  finns  på  Göteborgs  stads  hemsida  under  Bygga  &  Bo,  Stadsplanering: 
http://www.goteborg.se/wps/wcm/connect/3792520048bf153e880bdaca05890c65/BKA.pdf?
MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=URL&amp;CACHEID=3792520048bf153e880bd
aca05890c65.  Utgångspunkten  för  arbetet  beskrevs  vara  barnkonventionen  samt  Göteborgs 
Stads budgets uppmärksammande av barnperspektivet.

I arbetet med barnperspektiv har barn och kulturmiljö inte sammankopplats tidigare, vilket 
förklarades med att det inte finns mycket forskning kring detta utan har tidigare mest handlat 
om avstånd till lekplatser. Men när det gäller att göra en barnkonsekvensanalys (BKA) behöver 
hela livet finnas med och därför har en matris för BKA tagits fram.
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BKA-matrisen som från årsskiftet 2011-2012 ska användas för alla nya planer som startas. 

Grunden i matrisen är en Y- och en X-axel. Y-axeln representerar olika aspekter på det sociala 
livet medan X-axeln utgörs av olika skalnivåer. Lundquist beskrev hur det, åtminstone när man 
gör detaljplaner, är lätt att säga ”nä, det ligger utanför planområdet” men allt man gör i den lilla 
rutan påverkar helheten i staden och vice versa.

För att förklara aspekterna på Y-axeln gavs några exempel: aspekten Samspel, lek och lärande  
utgår från att platser för samspel är viktiga. Ett exempel var Apslätten där Vi på Filten varje år 
ordnar picknickfestival för mångfald och integration. Aspekten Vardagsliv handlade om tillgång 
och tillgänglighet, t.ex. skolor och lekplatser som är gratis och tillgängliga för barn och unga 
utan vuxet sällskap. En annan del var kollektivtrafiken som beskrevs som A och O för många 
unga. Aspekten Identitet handlar om boende och bebyggelsemiljö, kulturarv och kulturmiljö, 
variation, medskapande och trygghet, både att förmedla det som redan är utpekat som kulturarv 
men också ifall det finns andra platser som är viktiga för barn. 

För  att  väcka  funderingar  kring  barns  
möjligheter  att  röra  sig  i  olika  stadsmiljöer  
visade  Lundqvist  stadsbyggnadsideal  från  olika  
tidsperioder.  Bilden  uppe  till  vänster  är  från  
Vasastaden, vilka möjligheter barn har att röra  
sig  där?  Bilden i  mitten är  1960-talets  Flatås  
som  byggdes  trafikseparerat/SCAFT-planerat  
med en stor park i mitten, där vi nu ger oss in  
och  förtätar,  vad  innebär  det  för  t.ex.  barns  
möjligheter att leka?

Föredraget avslutades med betonandet av hur det krävs samverkan för att nå ett 
barnperspektiv. 

***
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KULTURMILJÖUNDERLAG I ETT LÄNGRE TIDSPERSPEKTIV

Ivar Eklöf (tidigare Riksantikvarieämbetet) 
berättade om kulturmiljöunderlag och ställde 
bl.a. förhållandena för Sten Nordin och 
Nikodemus Tessin mot varandra för att 
illustrera hur kunskapsunderlag kan göras på 
olika sätt men att det är makten och systemen 
som avgör resultatet. Det kan vara lite 
desillusionerande, påpekade Eklöf men 
framhöll att detta är något man ska veta när 
man funderar på hur man jobbar med underlag 
för att påverka makten och systemen. 

Vad gäller kulturmiljöunderlagens framväxt beskrevs de först som områdesbeskrivningar med 
en ring runt ett område och en några sidor lång historisk betraktelse. Dessa underlag fungerade 
inte så väl, särskilt då verktygen för säkerställandet var mycket begränsade. Senare blev en 
lösning i plansystemet att lägga nybyggnadsförbud och sedan jobba med dispenser, följt av PBL- 
och NRL-reformen. Först när MKB kom och man bl.a. kunde visa jämförbarhet började 
diskussionerna ledas in i framåtsyftande processer. Eklöf beskrev det som en fråga om att hitta 
den positiva syntesen, snarare än att hitta vad man inte får göra. 

Egentligen är underlagen till för fyra saker: 
Att nå ut - så man fångar det hela.
Att gå in - mentalt hos de som inte är kulturhistoriker och ska förstå vad det handlar om. 
Att gå hem - så att de engagerar de människor som har makten att fatta beslut.
Att ta skruv - så man kommer till ett verkställande beslut. 
Att visa på möjligheter har tagit emot inom kulturarvssektorn. Ett exempel från en analys av 

ett kvarter i en norsk stad, där man pekat ut var man kan tänka sig att komplettera bebyggelsen, 
visade en diskussion som är svår att föra över professionsgränserna men Eklöf framhöll att det är 
lika bra att träna på det för det är den vägen man måste gå: att hitta dialogen som leder till 
syntes. 

Föredraget avslutades med en uppmaning att fundera över vad som är kärnan i de system 
som vi jobbar i. Den Fysiska riksplaneringen och Bygglagen på 70-talet var en centraliserad 
maktstruktur med samhälleligt beslutsmonopol. På 80-talet decentraliserade PBL och NRL 
makt till kommunerna samtidigt som ägare gavs starkare rättigheter. På 90-talet kom 
Miljöbalken och PBU och gav en nivåförskjutning med betoning på det sektoriella och 
individuella ansvaret samt ett egenansvar för exploatören. Hur ser denna analys ut om man 
fortsätter till 2000- och 2010-talet?

***
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KULTURMILJÖUNDERLAGSARBETET PÅ RAÄ
Krister Olsson (Riksantikvarieämbetet) berättade att samtidigt som befintliga underlag inte 

sällan beskrivs som föråldrade och inte anpassade till aktuella frågeställningar så pågår en mängd 
aktiviteter och utvecklingsarbeten. Bl.a. nämndes Riksantikvarieämbetets (RAÄ) strategiska 
utvecklingsprojekt Värdering och urval, som utgår från att processerna kring värdering och urval 
ofta är otydliga och inte transparenta för aktörer utanför sektorn, ibland även otydlig för 
sektorn själv.

  

  I lagstiftningen används tre olika 
underlagsbegrepp: beslutsunderlag, 
planeringsunderlag och kunskapsunderlag, vars 
betydelser behöver klargöras, liksom vilka 
underlag som behövs när. Olsson presenterade 
RAÄs definitioner:

- Kunskapsunderlag innehåller kunskaper om 
historiska egenskaper.

- Planeringsunderlag innehåller kunskaper 
om värderingar och nytta. 
Kvarstår gör dock frågan om beslutsunderlag.

Att underlag formuleras och inriktas olika 
beskrevs bero både på synsättet på kulturmiljö 
och på föreställningen om planering och 
beslutsfattande. Traditionella synsätt på dels 
kulturmiljö är att det ska skyddas från 
förändring, som en restriktion i planeringen, 
och dels på kulturmiljöverksamheten och att 
den är baserad på expertkunskap som ger ett 
rationellt beslutsfattande. En analys av 
kulturmiljöns historiska egenskaper har då setts

som ett tillräckligt underlag men samhällets förändringar ger nya förutsättningar för planering, 
vilket påverkar underlagsmaterialet. När kulturmiljö ses som en resurs i utvecklingsplanering 
och samhällsbyggande skapas också behovet av att samordna olika intressen. En ny inriktning i 
underlagen kan istället handla mer om olika gruppers nytta, användning och värdering av 
kulturmiljön.

Att göra underlag som fokuserar på historiska egenskaper beskrevs som ett produktorienterat 
synsätt där kulturmiljövården definierar produkten: kulturmiljön. För denna letar man efter en 
marknad och ägnar sig åt försäljning eller opinionsbildning. Men om kulturmiljön ska vara en 
resurs måste man vända på det och istället fråga: vad efterfrågar marknaden? Marknaden är inte 
bara en utan det finns flera marknader, olika målgrupper. Det ansluter även till 
landskapskonventionen: att medborgaren ska vara med och definiera landskapet. 

Olsson avslutade med att betona att kulturmiljöns historiska egenskaper är viktig kunskap 
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men det räcker inte om man ska ge sig in i en planeringsprocess där man möter andra intressen 
och andra aktörer med andra sätt att tänka, då krävs underlag som kan möta även dem.

Efter föredraget ställdes frågor från publiken som bl.a. rörde ifall RAÄ arbetat fram en typ av 
underlag som kan användas i fler än enbart planeringssituationer? Krister Olsson svarade att det 
är lätt att enbart tänka på den fysiska planeringen men det finns fler dimensioner, även det 
immateriella kulturarvet, identitetsfrågor m.m. och allt beslutsfattande har betydelse för 
kulturmiljön.

En reflektion ur publiken rörde språkbruket och begreppen marknad och produkt. Kan man 
istället tänka sig att prata om medborgaren? Vart för oss tanken när vi pratar om marknaden och 
om vi sätter det i relation till kunskap, värdering och nytta? Olsson förklarade att det kan låta 
värre än vad det är, marknaden avser inte samma sak som på A-ekonomi utan att även 
medborgarna är en marknad. Marknadsföringsteori är en teoribildning man kan använda sig av, 
framförallt då kulturvården gör anspråk på marknaden med t.ex. turism, för att se det från ett 
annat håll än vårt traditionella. 

***

KULTURMILJÖUNDERLAG I FÖRVALTNING OCH I BESLUT OM 
FÖRÄNDRINGAR ENLIGT PBL

Cecilia Lindqvist (Länsstyrelsen Östergötland) berättade om resultatet av en undersökning 
kring hur kulturmiljöunderlag sett ut i praxis de senaste 10 åren. I undersökningen ingick 
intervjuer liksom att, tillsammans med Kalmar läns museum, titta på kulturmiljöprogram, 
landskapsanalyser m.fl.. Resultatet beskrevs som nedslående då underlagen inte motsvarar 
planeringens behov. Det historieberättande underlaget finns kvar, där kanske en antikvarie 
förstår men som inte fungerar bra i praktiken. Dessutom visade det sig att antikvarier gärna vill 
byggnadsinventera, helst hela kommunen, medan kommunen vill ha något helt annat. 

Något Lindqvist lyfte fram som viktigt var hur antikvarier i intervjuerna beskrivit att i skarpa 
lägen, när något ska rivas eller ändras, känner många att de inte kan motivera sina 
ställningstaganden utan backar för att slippa gå igenom den processen. Men ska man skapa en 
helhetsbedömning så krävs att antikvarier är med. Lindqvist hänvisade till begreppet 
marknadsföring och illustrerade med ett självupplevt exempel hur en 80 sidor lång skriftlig 
rapport om ett landskap skulle presenteras muntligt. Att då gå in i en ”säljarroll” och sälja in 
landskapet till den aktuella presentationens åhörare gav goda resultat som bl.a. utmynnade i 
ändrade översiktsplaner.
 

Som ett exempel på ett bra underlag framhöll Lindqvist  
Ängelholms kommuns Hus på landet – Att bygga nytt i  
kulturlandskapet  
(www.regionmuseet.m.se/pdf/Byggnadsvard_HusPaLan
det_webb.pdf ). Fördelarna med detta underlag  
beskrevs vara att det är konkret, har tydliga  
rekommendationer på olika nivåer och tar hänsyn till  
vad olika aktörer behöver. 
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Lindqvist menade att det finns många exempel på dessa nyare varianter av underlag men ingen 
riktigt tydlig trend. Några exempel på typer av underlag är bl.a. stilguider och arkitektur- och  
gestaltningsprogram. Skillnaden mellan kunskapsunderlag och planeringsunderlag beskrevs 
genom att kunskapsunderlag inte tar ställning för eller till något medan planeringsunderlag 
däremot gör det. Det betyder att kulturmiljöprogram ibland är planeringsunderlag och ibland 
kunskapsunderlag. 

Lindqvist avslutade med att framhålla att vi måste samla ihop informationen vi har om 
planeringsunderlag och försöka nå ut med den. Vi måste även ha konkreta exempel, tydliggöra 
vilka framgångsfaktorerna är och peka på de goda erfarenheterna. 

***

BARNKULTUR, KULTURMILJÖ OCH BARNPERSPEKTIV
Jessica Lindmark (student Masterprogrammet Kulturvård) redovisade resultatet av en kurs 

kring barnkultur, kulturmiljö och barnperspektiv. Inledningsvis uppmärksammades begreppet 
metod och beskrevs handla bl.a. om att förmedla det redan utvecklade kulturarvet till barn och 
unga. Lindmark inflikade att det är intressant att fundera på är den pedagogiska poängen med 
att låta barn och unga ta del av kulturarvet på ett fysiskt sätt, så som barn lär och upptäcker sin 
miljö. Det handlar även om när vi ska berätta om t.ex. Göteborgs hamns historia; genom att 
berätta om hur hamnarbetarnas barn hade det skapas en anknytning till historien på ett sätt 
som blir förståeligt från ett barnperspektiv. 

En annan aspekt som lyftes fram var fördelarna med att få in kulturmiljövården och 
kulturarvet i grundskolan. Vårt uppdrag att spegla samhällets utveckling kan infogas i alla 
ämnen: geografi, historia, samhällskunskap m.m. och det finns mycket att vinna på att göra det.

Ett nyckelbegrepp som Lindmark framhöll var att se barndom som en del av samhället och inte 
bara som en föregångare till det. Om vi lyckas med detta kan barn och unga få en starkare 
identifikationsförmåga med sin stad och sin närmiljö, se sin plats i historien och få en tidslig 
tillhörighet vilket gör att de på sikt även kan känna att de har en plats i dagens samhälle. 
Avslutningsvis konstaterades att genom att stärka barn och ungas platskänsla kan 
kulturmiljövården och kulturarvet bli en del i arbetet för en socialt hållbar stad, då håller vi oss 
ständigt aktuella. 

***

WORKSHOP 

Workshopen handlade om hur en barnkonsekvensanalys för kulturmiljöarbetet kan utformas.

 Seminariedeltagarna arbetade i  
mindre grupper utspridda i  
Wallenbergs Konferenscentrum och  
redovisade därefter arbetet vid  
respektive poster. Som underlag  
användes BKA-matrisen (se s. 3). 
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    Diskussionerna varierade mellan de olika grupperna men flera aspekter var återkommande. 
Nedan följer en sammanfattning av de frågor, diskussioner, synpunkter och reflektioner som lät 
höras. 

Synpunkter på matrisens olika skalnivåer var bl.a. att nivåerna kan vara berättigade i en stad 
som Göteborg men att den fysiska miljön på många orter är mindre vilket gör vissa av nivåerna 
irrelevanta. Vidare beskrevs en stor skillnad mellan yngre och äldre barn, vilket väckte frågan 
om ifall det även borde finnas en skalnivå såsom Region, för att möta de äldre barnen.

Från flera grupper hördes resonemang angående matrisens sociala aspekter med en kritik mot 
att kulturmiljön ska vara lokaliserat till identitetskategorin när det egentligen är en angelägenhet 
för alla kategorier. 

Angående skalnivåerna Byggnad & Plats och Närmiljö påpekades att gränsen mellan de båda 
kan vara otydlig att urskilja. Diskussionerna här rörde bl.a. hur barn upplever sina byggnader 
och närmiljöer, liksom gränser mellan olika platser. Här lyftes även fram lågskalighet och 
orienteringsbarhet för barn i dess nära miljö. Men frågan som många diskuterade var hur man 
får in denna kunskap. Hur undersöker man barns upplevelser? Ett förslag var att ställa konkreta 
frågor kring de olika skalnivåerna: var känner man sig hemma? Var kan man leka? Vad är fint 
och fult?

Skolan lyftes av flera grupper fram som viktig när det gäller att arbeta med kulturmiljö 
liksom att kulturarv är ett gränsöverskridande ämne som även kan fungera som en bindande 
faktor mellan olika skolklasser. Historien runt husknuten, som har använts i delar av länet 
nämndes som förslag på arbetsmetod. Även berättelsens roll och det muntliga överlämnandet 
betonades genom förslag som att låta barn och vuxna jobba tillsammans, t.ex. 
hembygdsförening och skola. Klassmormor/morfar var ett annat uppslag motiverat med att 
människor idag är rörliga och inte alltid bor i närheten av äldre släktingar.  

I grupperna fördes flera diskussioner kring verktyg för att intressera barn för kulturmiljö och 
bl.a. framfördes att det är viktigt att börja tidigt och använda moderna verktyg. I 
sammanhanget nämndes bloggar och facebook, med kiosken Lyktans facebooksida som ett 
exempel. En invändning var att det inte går att komma undan att behöva träffa barnen, sociala 
medier i all ära. På motfrågan om utbildningen då måste kompletteras med pedagogik föreslogs 
att man istället bara skippar arkitekturtermerna och pratar med barnen om den miljö som 
samtalet äger rum i. 

Några menade att när man jobbar med barn får man ut andra saker än annars. Men om vi är 
inriktade på att få svar i en viss riktning, när vi frågar barn, är det inte säkert att de svarar som vi 
vill. Någon beskrev ett exempel med Emil i Lönneberga och Spindelmannen, där barn beskrivit 
att de upplevde Emil som overklig för de kände inte igen sig i hans miljö medan 
Spindelmannen, som befinner sig i en stadsmiljö, beskrevs som realistisk.

Ett uttryck som nämndes var ”third horizon” vilket förklarades genom att vuxenvärlden, som 
vill lära barn något, bara är en bifigur i barnens verklighet. Barn och ungdomar har en drivkraft 
att rikta uppmärksamhet mot olika saker men vi har en tendens att mota bort det, t.ex. ska 
mobiler läggas undan i skolan samtidigt som det är en del i barnens kultur som de använder för 
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att skaffa sig kunskap. Om vi vill ha något från barnen måste vi vara beredda på att lyssna på det 
de berättar. Vidare betonades vikten av konkret återkoppling vilket beskrevs som en del i att bli 
en demokratisk medborgare. Vi kan inte bara hämta kunskap från barnen utan måste även ge 
tillbaka.

Under skalnivån Stadsdel diskuterades behovet av tydliga och trygga stråk för att barn ska 
kunna röra sig självständigt från plats till plats. Det handlade bl.a. om att inte skapa barriärer.

Här resonerades även kring shoppingcentra och om hur Nordstan används som en plats att 
hänga på, en plats för möten och umgänge.

Under skalnivån Stad diskuterades olika redskap för att lära känna sin stad och dess karaktär, 
vad som är viktigt och varför. En metod som föreslogs var att skapa en utställning med 
berättelser om staden och integrera barnen genom vad de känner och upplever för staden.

Även kollektivtrafiken lyftes fram som betydelsefull, man kan uppleva som olika världar 
mellan olika hållplatser, att resa kan väcka nyfikenhet och intresse för staden och dess delar.

Många grupper argumenterade för betydelsen av oplanerade/oordnade mellanrum och att 
inte göra allt klart, att inte ha en 100% marktäckande plan för hur staden ska fungera och vara 
för då finns inte utrymme för spontanitet. Men det lyftes fram att även planerade ytor ska 
kunna inbjuda till spontanitet och att det är viktigt att ha med i planeringen. Det är önskvärt 
att skapa miljöer som bjuder på variationsrikedom och valmöjligheter där det finns utrymme att 
röra sig på ett varierat sätt. Vikten av variation av gammalt och nytt poängterades, där 
byggnader med olika ålder skapar spännande miljöer. Detta förutsätter att äldre byggnader 
fortsätter att användas. 

I diskussionerna framhölls även barns dolda platser liksom vikten av att låta barn använda 
dessa som de vill utan att man måste gå in och peta i dem. Det är viktigt att kunna bygga sin 
egen sfär och göra till sin. 

En reflektion berörde de äldre barnen, som snart inte är barn längre, och hur 
kulturmiljövården bidrar till att det blir allt svårare för dem som vill flytta hemifrån. Kan vi 
expandera vårt kulturmiljövårdande ställningstagande till äldre bebyggelse till att inte bara 
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omfatta bilden av en välbevarad fasad? Vi kanske skulle utöka kulturmiljöinsteget till att ställa 
krav på brukarperspektivet där man t.ex. öppnar upp för billiga hyresrätter? 

En frågeställning som rörde de vårdade kulturmiljöerna, såsom Bohus fästning och Varnhems 
klosterruin, var varför de inte är lekplatser för barn. Dessa platser är iordninggjorda för vuxna 
och kan ibland ha pedagogik för barn men vad skulle hända om man ordnade dem som 
aktivitetsplatser för barn?

***

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR MODERNISMENS MILJÖER MED 
UTGÅNGSPUNKT I STUDENTARBETEN

Ingrid Martins Holmberg (Kulturvård, Göteborgs universitet) riktade seminariets 
perspektiv, från att ha handlat om kulturmiljöer i stort, till de moderna kulturmiljöerna, 
modernismens kulturmiljöer. Holmberg förklarade hur miljonprogrammet hamnar mer och 
mer på agendan, bl.a. med dess stora underhållsbehov, på vilket även följer utmaningar för 
kulturmiljövården. Våra ordinära redskap gör det svårt att beskriva dess värden och egenskaper. 
Ur ett barnperspektiv framgår tydligt att det till dessa miljöer finns kopplade minnen, 
erfarenheter och historia men det finns ganska lite forskning om detta. Samtidigt är relationen 
mellan vad det forskas om och hur vi hanterar miljöerna central. Holmberg beskrev som ett av 
resultaten från sin avhandling På stadens yta – Om historiseringen av Haga (2006) att det som 
undersöktes på universitetet efter några decennier gjorde att kulturmiljövården kunde säga 
något om miljön överhuvudtaget, då hade man något att gå efter. Detsamma gäller 
miljonprogrammets miljöer där vi bara är i början av kunskapsproduktionen. Efterföljande två 
föreläsare presenterades utifrån att de undersökt Hammarkullen som en plats med historia, dels 
med fokus på rivningen av ett hus i stadsdelens centrum som och dels med fokus på 
platsanvändning. 

***

OM HUR MAN KAN FÖRSTÅ RIVNINGEN AV HÖGHUSET I 
HAMMARKULLEN

Axel Demker (antikvarie Stadsbyggnadskontoret 
Sala) presenterade resultatet av sin masteruppsats om 
rivningen av höghuset i Hammarkullen. Utifrån citat 
och beskrivningar av stadsdelen från slutet av 60-talet 
till slutet av 90-talet (höghuset revs 1996) gjordes en 
diskursanalys. 

Det som satte standarden för vad Hammarkullen 
skulle komma att upplevas som var en artikel från 
1969 av Crispin Ahlström. I artikeln målades den 
nya stadsdelen upp som en hemsk miljö som skulle 
göra människor till psykotiska nervvrak.

Olika citat om Hammarkullen
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Senare, i samband med rivningen, beskrevs det specifika huset bl.a. som en klassisk 
miljonprogramskoloss, en gigantisk skärm mot omgivningen samt ett jättelikt 8vånings 
bostadshus. Det var dock inte alltid en fråga om rivning av huset utan även om en 
nedmontering, vilket kunde förstås som en förmildrande beskrivning av vad det egentligen var 
som hände. 

Det fanns fyra bidragande orsaker till rivningen, bl.a. att beskrivningen av huset som en 
skärm mot omgivningen gjorde att rivningen förstods som en förändring i positiv bemärkelse, 
samt vad Demker beskrev som ett något diffust skäl, att huset innehöll de största lägenheterna i 
området och där stora lägenheter är förenade med större underhållskostnader.

Men det fanns även motdiskurser, t.ex. Jens S Jensens tre fotoböcker, som handlade om att 
lyfta fram de boende i stadsdelen som framhöll att det inte var så illa att bo där oavsett vad det 
stod i tidningarna. Till slut uppstod en slags metaberättelse om Hammarkullen som stadsdelen 
som alltid beskrevs negativt i media men inte alls var så illa.

Angående kulturmiljöunderlag påpekade Demker att man inte skaffade sig specifik kunskap 
om den för rivning aktuella byggnaden, trots att den naturligtvis hade många historier och 
anknytningar kopplade till sig. I de fall det handlade om en bevarandediskussion var det bland 
de boende i huset men till skillnad från situationerna kring många andra rivningshotade 
byggnader blev diskussionen inte större än så. 

Avslutningsvis beskrevs slutsatsen att det inte öppnades för ett bevarandeperspektiv eftersom 
detta aldrig egentligen var en fråga liksom att beskrivningen av Hammarkullen legitimerade 
rivningen av huset. 

***

HAMMARKULLEKARNEVALEN – ETT MÖJLIGT KUNSKAPSUNDERLAG
Robin Barnholt (masterstudent Institutionen för kulturvård) presenterade sin 

kandidatuppsats Då Hammarkullen är älskat av alla. Inledningsvis konstaterades att det är 
kontroversiellt att säga att Hammarkullen är en plats med historia, denna problematik var 
utgångspunkten för uppsatsen. 
 Platsbegreppet lyftes fram som viktigt och 
platsanvändningen förklarades uppdelat i direkt  
och indirekt platsanvändning. Med kartor 
illustrerades först karnevalens direkta 
platsanvändning och bl.a. angavs att höghusen 
och den kuperade terrängen fungerar som en 
fotbollsarena, förutom att alla människor får 
plats så fungerar skivhusen som en form av 
läktare kring hela arrangemanget. Här 
inflikades även att platsen efter det rivna 
höghuset, där de nya husen varken är höga eller 
typiskt miljonprogrammiga, ironiskt nog 
används som vilosträcka där man inte dansar 
utan istället går.
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Den indirekta platsanvändningen, som upptog längst tid i arbetet, illustrerades bl.a. med en 
karta över platser där olika dansgrupper tränar och visade hur många olika lokaler är kopplade 
till karnevalen, även utanför Hammarkullens gränser. Att undersöka frågor såsom 
Hammarkullekarnevalen beskrevs svårt att göra med konventionella kulturmiljömetoder 
eftersom dessa utgår från källor med anknytning till reglering där den byggda miljöns 
ombyggnationer och förändringar registrerats. En annan aspekt var att, till skillnad från de 
konventionella metoderna, har Hammarkullen i denna undersökning lyft sig ur den gråa 
massan och blivit, inte bara en förort med likartad bebyggelse utan ett eget Hammarkullen.

Barnholt reflekterade över faran med beskrivningen av Hammarkullen som historielös 
eftersom det stjäl en stor del av platsens existensberättigande och gör den mindre komplex. 
Avslutningsvis framhölls att det blir möjligt att föra en mer nyanserad diskussion kring platser, 
likt Hammarkullen, om man lyfter fram vad det är för slags plats och vad det innebär, snarare 
än att från kulturmiljövårdens håll peka ut monumentalbyggnader som ska skyddas genom 
lagstiftning. 

Från publiken kommenterades att det är intressant att verksamheten formar platsen och en 
jämförelse gjordes med Heden som också är en stor plats där händelserna kring den är viktigare 
än själva platsen. 

***

UPPSAMLING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION
Den avslutande diskussionen hade formen av en paneldebatt med Cecilia Lindqvist, Ivar 

Eklöf, Mats Herklint och Tomas Brandt i panelen. Diskussionen inleddes med en fråga om 
skillnaden mellan miljonprogrammen då de uppfördes och dagens utmaningar för 
kulturmiljövården. Eklöf svarade att man i kulturmiljövården traditionellt sett söker ett fysiskt 
uttryck, ett spår, och det vi hört om Hammarkullen idag handlar inte om så manifesta spår i 
den fysiska miljön. Det är en fråga om vilken roll den fysiska miljön spelar för förmedlingen. 
Men finns det inte en gräns hitåt i tiden då man kan börja fundera på om vi har tillräcklig 
distans till fenomenet för att börja befatta oss med det som kulturhistoriskt? Man kanske måste 
göra en distinktion mellan å ena sidan det kulturhistoriska och kulturarvet och å andra sidan 
det kulturella? 

Från publiken föreslogs ett sätt att förhålla sig till kulturhistoria och distans i tid: 
uppväxtperspektivet, d.v.s. när barn växt upp i ett område och skaffat sig varaktiga minnen, då 
området tagits i anspråk på ett inriktat sätt och man kan se mönster i dess användningen.

Mats Herklint förde inlyftandet av barnperspektiv i kulturmiljöunderlag på tal och menade 
att det är svårt att tänka nytt, så var det även när man började tänka dialog-frågor och 
tillgänglighetsfrågor men nu har man vant sig ganska väl vid det.

Ur publiken framhölls att kunskap är väldigt viktigt för att kunna komma till beslut men 
detta betyder inte på automatik att man måste bevara. Men att veta hur användningen ser ut 
kan vara en utgångspunkt för en analys av en förändrings konsekvenser. 

En reflektion från publiken var att bevarandet i sig kan innebära den största förändringen för 
en miljö. Bevarande är en teoretisk vision om ett kontinuum som bara fortsätter. Samtidigt kan 
den historiska användningen av en byggnad må bäst av att inte bli bevarad utan istället få 
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fortsätta att användas. 
En aspekt som togs upp var landsbygdsområden med problem i egenskap av frånvaro av 

exploateringsintressen. Där handlar det om att hitta och se kulturarvet och bebyggelsen som en 
resurs. Att inte prata så mycket om bevarande utan om utvecklingsbarhet. Att diskutera 
utvecklingsbarhet är att våga möta exploateringsintressen och samtala med samt försöka förstå 
dem och se vilka möjligheter vi har att utveckla våra egna frågor i de situationerna. 

En kommentar som återknöt till frågan om sammanvägd bedömning var ifall det inte är 
bättre att bli bättre på det vi gör snarare än att bekymra oss om hur den sammanvägda 
bedömningen ska gå till? 

Angående sammanvägd bedömning lyfte Cecilia Lundqvist fram Skånes landsbygdsprogram, 
framtaget med LCA-metoden, som en mycket bra men dyr (ca 1miljon kronor) produkt. Det 
tar upp landskapskaraktärstyper och beskriver kultur- och naturmiljöer men det intressanta är 
beskrivningarna av hur de används, vad det finns för ekonomiska resurser att driva landskapet 
samt dess utvecklingsmöjligheter. 

Ivar Eklöf frågade vem man företräder när man jobbar för kulturmiljövården? Företräder 
man kulturarvssektorn eller folkets behov av underlag för sitt ställningstagande? 
Grundskillnaden beskrevs å ena sidan som den traditionella kulturminnesvårdens uppdrag: att 
sköta förvaltningen av det utpekade kulturarvet åt medborgarna men mot medborgarnas 
demokratiskt valda representanter. Å andra sidan handlar det om att servera kulturvärden till de 
demokratiska processerna för omvandling och bevarande av miljön. 

Från publiken hördes att det kvittar vilka underlag eller metoder vi har om politiken 
bestämmer sig för att vara ointresserad.

Det man kan känna av idag som antikvarie är en sorts mer kulturantropologiskt kritiskt 
perspektiv på synen på vad som är kulturarv, man kanske tydligare identifierar sig med 
uppfattningen att kulturarvet är mer än ett svar på vilka behov vi har idag av historia. Dessa 
behov förändras vilket också gör att bilden av historien förändras. Vår syn på historia och de 
behov vi låter historien fylla i vårt samhälle får andra uttryck och andra materialiseringar vilket 
gör att vi som antikvarier kan behöva arbeta på andra sätt. Uttryckt något tillspetsat: allting är 
relativt. Med det som utgångspunkt blir det lättare att föra en diskussion med andra parter. I 
relativismen finns en idé om att vi med vår yrkeskompetens kan peka ut ett sakinnehåll i ett 
kulturarv men man kan också fundera på hur det kan ges ett uttryck som ryms inom en tänkt 
exploateringssituation.

Tomas Brandt lyfte fram två aspekter från förmiddagen: dels vikten av pragmatik när man 
vill uppnå eller påverka ett resultat. Man måste se vilken typ av situation det finns och vem 
kunden är så man jobbar målinriktat. Då blir arbetena mer träffsäkra men också mer kopplade 
till situationen.

Den andra aspekten rörde det öppna landskapsbegreppet som framhölls som positivt och 
som ett verktyg för att komma vidare i arbetet. 

Från publiken hördes ett resonemang utifrån frågan om hur vi ska nå framgång som 
antikvarier liksom synen på kulturarv och kulturmiljövård: Man får akta sig för att vara så 
antikvarisk hela tiden, det finns även andra dimensioner. Ur ett antikvariskt perspektiv är det 
ointressant om karnevalen eller det rivna huset är i Hammarkullen för vad det handlar om är 
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kulturhistoria och kulturhistoria handlar inte om bevarande. God kulturhistoria ger argument 
och skapar egna värden. Man måste låta berättelsen om människorna komma fram. Lite distans 
i tid kan man behöva men det räcker kanske med några år, sedan kan en intressant berättelse 
göras som skapar egna värden knutna till platsen.

Ivar Eklöf återkopplade till Skånes dyra landsbygdsprogram och menade att det är en bra 
investering. Underlaget behöver inte bli lika dyrt när det ändras över tid, under förutsättning att 
det hålls levande. Det är en plattform att stå på som kan flagga till alla exploateringsintressen 
och omvandlingsaspirationer där ingen kan förneka att de hört talas om den. En annan viktig 
del beskrevs vara kompetensutveckling och det handlar om att kunna göra sina studier snabbt 
och fånga kärnan i det man vill kunna marknadsföra. Det är svårt men det är vad det handlar 
om: mangla ut basmaterialet men håll dig ajour, manade Eklöf avslutningsvis.
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