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Vilka är framtidsfrågorna inom Restaureringskonst? Vilka uppgifter ligger framför oss? 
För att kunna peka framåt måste man veta varifrån man kommer och ha en överblick 
om nuläget. Många känner sig kallade att restaurera vårt byggda kulturarv, de flesta har 
grundutbildning från universitet och högskolor men vårt område är komplext; samhället 
behöver även specialinriktad utbildning. Kursen Restaureringskonst vid Kungl. konsthög-
skolan är landets enda påbyggnadsutbildning i Restaureringskonst och har anspråk på 
att ligga i fronten. Årets övergripande och utmanande tema har lockat erfarna arkitekter, 
konservatorer och antikvarier, många i ledande samhällspositioner. Kursens mål är att öka 
kunskap och insikt men den ska även vara en nod i nätverksbyggande.  Efter avslutad 
kurs finns t.ex. en naturlig fortsatt samverkan i kursens alumniverksamhet; Sällskapet för 
restaureringskonst, uppbyggt genom många år och med ca 300 medlemmar. 

Årets kurs har kartlagt restaureringens milstolpar, studerat restaureringar och försökt 
ringa in de viktiga framtidsuppgifterna. De är många, en del har valts ut för närmre 
studium; Minne och identitet – vem har rätt att definiera ett kulturarv? Urval och värdering 
– hur väljer vi? Denna fråga belyses med artiklar om rekordåren, miljonprogrammet och 
postmodernismen som kulturarv. Kulturarv används i konflikter och belastat kulturarv 
lär dessvärre bli växande framtidsfrågor. Offentliga rum – en framtida bristvara? Kultur-
arvspolitik, lagar och ekonomi liksom Folkrörelser och engagemang – vem som räddar vårt 
kulturarv förändras över tid. Hantverkskunskap och restaureringskompetens samt Material 
och byggteknik belyser att vi dels behöver spetskompetens inom traditionella material, dels 
hantera t.ex. den armerade betongens förgänglighet. Tid – klimatpåverkan, livscykel och 
hållbarhet talar för bevarande. Ny teknik och dokumentation är ett utvecklingsområde där 
restaurering har mycket att låna från olika discipliner. Restaureringsideologier utvecklas 
kontinuerligt, vi bör vara med och forma dem. 

Kärnämnena har varit restaureringshistoria, ideologier och förhållningssätt, dokumen-
tation med beprövad kunskap och spetsteknik som 3D-scanning, värdering och analys, 
material och teknik, vård och underhåll, metodik och gestaltningsfrågor. Tuna Kungsgård 
som förvaltas av Statens fastighetsverk var årets träningsobjekt. Teori och praktisk träning 
kompletterades med studiebesök och studieresor för att ge insikt i olika restaureringssätt 
och möjlighet till egna ställningstaganden.  

Studier av olika kulturmiljöer ger vidare vyer och visar olika förhållningssätt. Vi gjorde 
en studieresa till Litauen och Lettland där EU-medel bekostar vissa restaureringsarbeten. 
Staden Kaunas i Litauen har ca 6000 bevarade byggnader som speglar 1920-talsklassicism 
på väg mot modernism med hög arkitektonisk kvalitet inom en kort tidsperiod i ett samlat 
område. De omfattande fasadrestaureringar som ett fåtal hus genomgår löser inte frågan 
om hur man bevarar denna unika helhet. Kan en eventuell världsarvsutnämning påverka 
Kaunas framtid? Trästaden Kuldiga i Lettland visade upp ett väl bevarat centrum genom 
omfattande EU-bidrag. En vinterresa till Kiruna innan stadshuset rivs efter att byggnad-
sminnesförklaringen tagits bort visade hur olika samhällsintressen kan kollidera. Det vore 
lättare att förstå om man efter beslutet att gruvdriftens betydelse är större än kulturarvs 
betydelse för Kiruna rev stadshuset trots att det var byggnadsminne. Att ta bort bygg-
nadsminnesförklaringen för att kunna riva är en ologisk process då det kulturhistoriska 
värdet inte förändrats. Kirunas förutsättning för fortlevnad är gruvan, därför blev valet att 
låta gruvverksamheten fortsätta och staden flytta genom att riva många och flytta en del 
hus och bygga en ny stadsdel. Under en vårresa till Berlin och Dresden såg vi intressanta 
restaureringar och omfattande rekonstruktion som följt efter krig och konflikt där frågan 

Inledning



KKH Restaureringskonst 2016-2017    5

om minne och val av vad man vill bevara har många bottnar. Valen som görs har olika 
motiveringar som borde dokumenteras när man restaurerar för att underlätta förståelsen 
för dessa val vid framtida arbeten.  

Kortare studiebesök för att belysa restaureringshistoria och studera genomförda 
exempel har gjorts till bl.a. Gripsholm, Vreta kloster, Linköpings domkyrka, Kvarnhol-
men, S:t Görans gymnasium och Slottet i Stockholm och Kina slott på Drottningholm.  

Kursen har visat att ett ständigt växande kulturarv inte går att omhänderta med statiska 
förhållningssätt. Vi har i Sverige återerövrat en hel del av de kunskaper om hantverk och 
traditionella material som vi förlorade under efterkrigstidens rekordår då nybyggandet 
dominerade medan man rev många gamla hus, ofta med låg standard. Först när föränd-
ringarna skett kunde man se förlusterna av historia. Idag står vi åter mitt i stor bostads-
brist och behov av att effektivisera storstäderna – då får ibland kulturmiljöernas värden 
stå tillbaka för nybyggnadsbehoven trots våra återerövrade kunskaper. Det finns ekonomi 
för attraktivt kulturarv men inte för sådant som upplevs stå i vägen eller sakna funktion. 
Utanför städerna blir miljöer som Tuna kungsgård överflödiga. När statens satsningar 
uppenbarligen inte kommer att räcka till att restaurera hela vårt kulturarv – vad gör vi då? 
Kulturekonomi är en olöst framtidsfråga. Sverige är unikt genom att ha endast ett sätt att 
finansiera kulturvård av allmänt intresse: statliga bidrag. Att göra excellenta restaureringar 
ackumulerar statens resurser till ett begränsat antal objekt. Hur bevarar vi resten av kultu-
rarvet? Måste man inte byta strategi? Man kan använda skattemedel för att på bred front 
och med små utspridda insatser hålla kvar hela beståndet. Detta vore att följa internationel-
la charters om minsta möjliga ingrepp. Staten behöver inte göra allt i stora, dyra, innovativa 
projekt. Med en ny syn på kulturekonomi, mer lik våra europeiska grannars, kan andra 
medel komma in och göra arkitektoniska åtgärder och värdeförhöjande insatser utöver 
det absolut nödvändiga. Privata medel, fondmedel, lotterimedel, volontärarbeten, skat-
telättnader m.m. kunde stå för många åtgärder för att förädla vårt kulturarv. En förändring 
av synen på ekonomiskt och historiskt ansvar för restaurering måste ske snart för att klara 
de ökande bevarandebehoven. Underhåll istället för stora restaureringar borde vara målet.

En viktig framtidsfråga som vi arbetat med under kursen är patina och atmosfär, 
sådant som förutom fysiska material skapar värden som vi vill bevara. Alla berörs av t.ex. 
den målade stora salen på Tuna kungsgård. Målningarna är inte av hög kvalitet, det finns 
inga inventarier, det är slitet och delvis förstört. Inget har gjorts på 200 år – det märks på 
olika sätt – lukt, akustik, temperatur bidrar. Hur definierar man den känsla som omedel-
bart griper tag i besökaren? Hur kommunicerar man den till dem som inte är i rummet? 
Ritningar och fotografier räcker inte här. Skannade virtuella modeller, avgjutningar och 
berättelser kan fungera bättre. Modern teknik och moderna arbetssätt för kulturvården 
finns men kan utvecklas mycket mer. 

Alla kan inte ha all kunskap, därför behöver ett interdisciplinärt förhållningssätt med 
samverkan och samarbete tränas i utbildningar och professioner. Den här publikationen 
belyser tillsamman med en utställning restaureringskonstens framtidsfrågor som inte har 
några enkla svar men håller en nödvändig diskussion levande.

Kertstin Barup, Professor i Restaureringskonst
Cecilia Sagrén, Lektor i Restaureringskonst

Maj 2017
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Kiruna stadshus, Arthur von Schmalensee, 1963
Foto 2016 Johan Gustafsson

Minne och identitet -  
vem har rätt att definiera

ett kulturarv?

“Memories are revised over time, and their meanings 
change as we age, something now recognized by 

neuroscience and referred to as the reconsolidation of 
memory. The act of remembering is not retrieving some 
original fact stored in the brain’s “hard drive.”  What 

we recall is the last version of a given memory.” 

“Memory, like perception, is not passive retrieval but 
an active and creative process that 

involves the imagination.” 

“We are all always reinventing our pasts, 
but we are not doing it on purpose.”

”Living, Thinking, Looking”  Siri Hustvedt, 2012
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Vi har under kursens gång ställts in-
för frågan: vart är vi på väg? Flera 
föreläsare har berört eller nämnt mjuka 
värden som berättandet då det gäller att 
lyfta fram kulturhistoriska värden. Vi 
har gått från hantverksstad via indus-
trisamhälle till informationssamhälle. 
Kanske är det samtidens syn på värder-
ing, att berättandet är vår tids sätt att 
skapa mening, bekräftelse och identitet.

Värden varierar över tid
Under en föreläsning av Jukka Jok-
ilehto (14 februrari 2017) gav han ett 
exempel kring problemet med att göra 
en lista på kulturarvet (the World Her-
itage List). Exemplet var en fråga han 
fick 1977 vid en konferens av dåva-
rande ordförande för de som samlades 
kring ämnet då. Att lista världskultur-
arven var då i sin linda. Frågan löd: Kan 
vi göra en lista på det vi vill märka ut 
som bevarandevärt här i världen? Sva-
ret han fick var: – Of course we can! 
Or, of course not! Det klart man kunde 
göra en lista på allt, lika klart var det 
att man inte kunde göra det. Jokilehto 

menar att det är omöjligt att göra en 
gällande lista, därför att värden vari-
erar över tid. Vad är det då för värden 
och värderingar som varierar över tid?

Samtiden – ett kortsiktigt perspektiv
En byggnadsminnesmärkning 
är bara gällande den tid det pas-
sar. För Kirunas stadshus blev 
tiden kort. Byggnadsminnnesförk-
laringen trädde i kraft år 2001 och 
hävdes år 2014. Ekonomin styr vilket 
kulturarv vi bevarar. Tendensen idag 
är att ekonomiska värden blir mer och 
mer kortsiktiga, vilket är en paradox 
mot dagens populära men slitna ut-
tryck om hållbarhet. Ett exempel är 
att när nu Kiruna ska ”flyttas”, så är 
det inte alls frågan om någon flytt av 
staden. Det ska byggas nytt på ny plats 
och med de korta avskrivningstider 
som idag gäller, byggs det nya med den 
knappa hållbarhetshorisonten 40-50 
år. Ett ungt par som satsar på sitt livs 
boende nu, kan alltså inte räkna med 
att kunna bo kvar där livet ut. Våra 
kommande kurskollegor får med andra 
ord chansen att diskutera samma frågor 
som vi har gjort, ganska snart igen. 

Hållbarhet – ett föränderligt och 
ekonomiskt styrt argument
Ett annat häpnadsväckande exem-
pel fick vi med Thordis Arrhenius 
föreläsning om Navestad, ett miljon-
programsbygge som då och nu ses 
som monumentalt med sina bostads-
komplex utformade som två solitära 
ringar av fabrikstillverkade byggele-
ment. Idén till området mottogs med 
positiva reaktioner och framtidshopp. 
Året var 1969. När området stod klart 
i början av 70-talet, hade tiderna börjat 
förändras. Bostadsbehovet var mättat 
och många lägenheter stod tomma. 
Med tiden drog detta med sig en so-
cioekonomisk obalans och bostads-
formen blev lika stigmatiserad som 
statarlängorna en gång i tiden blev.

Lösningen såg man under 
1990-talet då miljardsatsningen kom, 
vilken skulle stå för ett mer hållbart bo-
ende. Då tyckte man lösningen var att 
bryta upp Navestads ringmonument 
till mindre enheter genom att skapa 
gångar som bröt cirkelformen och gen-
om att riva några av våningarna längst 
upp på vissa av husen. Samtidigt bytte 
man namn på området till Ringstaden.Foto: Helena Grundberg

Vart är vi på väg?

Helena Grundberg
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Man river och bryter upp monu-
ment. Man byter namn. Likväl är in-
trycket att det fortfarande rör sig om 
två ringformade bostadskomplex. 

Idag, bara 20 år senare, tänker vi 
hållbarhet genom förtätning. Mod-
uler i avvikande stil läggs till taken 
på kulturhistoriskt märkta byggnad-
er. Stadsdelar som en gång planerades 
och anlades med gröna områden och 
blandad bebyggelse, förtätas nu. De 
gröna ytor som gav områdena luft och 
möjlighet till rekreation i närområdet 
tas nu i anspråk för nya fabrikstillver-
kade byggelement och med material 
som man inte vet vad de innehåller 
men som marknadsförs lika fantas-
tiskt som eterniten en gång gjorde.

Berättelsen som värdehöjare
Efter Jokilehtos föreläsning har jag 
funderat på vad han menade med be-
greppet Integrity, som han lyfte fram 
som det mest diskuterade och aktuella 
värdeargumentet just nu. Han inledde 
med att det ”nya” begreppet står för 
något mer än autencitetsbegreppet, 
som ju varit flitigt använt bland tidi-
gare restaureringsfilosofier. Idag tycks 
det autentiska materialet inte helt och 
hållet stå ensamt som det självklara 
värdet. Vi ser på TV-programmet ’An-
tikrundan’ att proveniensen, historien 
som följer föremålet, är det som är 
avgörande för om det är värt något eller 
inte. Vi ser på TV-programmet ’Det 
sitter i väggarna’ att vi inte bara vill veta 
byggåret på huset. Vi vill gärna höra 
berättelser om de som bott där tidig-
are. Det är en helhet som eftersträvas.

För några år sedan besökte jag en 
fastighet i Göteborg som undermed-
vetet levt kvar hos mig sedan dess. 
En boende visade mig deras trappup-
pgång och berättade att föreningen 
diskuterade att renovera uppgången, 
där den vita färgen hade börjat fla-
gna och den rosa bröstningsfärgen 
hade mist sin charm sedan den sattes 
där, kanske på 80-talet. De hade haft 
uppe punkten på flera styrelsemöten 
men det var en detalj som de var os-
äkra kring. Mellan de vita och de rosa 
väggfälten löpte en dekor, hela vägen 
från entréplan till översta våningen. 

Den boende berättade för mig att 
måleriet hade sparats orört vid varje 
trapphusrenovering som gjorts, såvitt 

den nuvarande föreningen kände till 
i alla fall. Dekoren var sliten och man 
funderade nu på om den verkligen 
skulle sparas längre, när man nu skulle 
fräscha upp ytskikten. Under mitt besök 
berättade den boende, i ett helt annat 
sammanhang än om dekoren och ren-
overingen, en hel del historier om huset, 
både om händelser och om hyresgäster 
genom åren. Ett rykte sa att vid någon 
tidpunkt hade Evert Taube bott där. 

Innan jag lämnade trappuppgån-
gen tog jag några bilder men har inte 
tittat på dem sedan dess. Men i mitt 
undermedvetna har minnesbilder-
na och samtalet med hyresgästen levt 
kvar och bildat frågor som jag inte kan 
släppa. Om Evert Taube bodde där, 
kanske det okända måleriet var hans? 
Om det skulle vara så, skulle bostads-
rättsföreningen i så fall ha ett argument 
för varför de skulle vilja spara det? 

Helheten och allmänheten som kraft
Jokilehto jämför med Philipot´s och 
Brandis tankar kring själva materialet 
som autencitetsbärare. Det är inte bara 
materialet utan också konstnärens in-
tention som utgör autenciteten och 
värdet. Bilden skapas i utförarens själ. 
Utföraren är både den som skapar och 
den som betraktar. Kanske är vetskap-
en om konstnärens namn inte vik-
tig. Kanske är den det. Det kan också 
variera över tid och från fall till fall. 

Tendensen idag, menar Jokilehto, 
är att allt sammanvägs, Integrity är allt 
tillsammans, helheten, där kulturen är 
kontexten (”the cultural is the context”). 
De tillhörande berättelserna till plats-
er och objekt verkar bli allt viktigare. 
Flera av de föreläsare vi haft under året 
har också nämnt ordet ”movement”, då 
vi talar om den kulturhistoriska kon-
texten. Vi har fått flera exempel på när 
folkets kraft har gett gensvar då kul-
turhistoriska platser och miljöer varit 
hotade. Debatter, demonstrationer och 
insändare. Eller som en från stadsbygg-
nadskontoret uttryckte det när en med-
borgardialog fick ett sällsynt kraftigt 
genomslag: ”Brommaborna visade sig 
vara överdrivet skrivkunniga”. Opinion 
är en ingrediens i begreppet movement 
som tenderar att bli både vanligare, 
bredare och viktigare. Idag finns chan-
sen för allmänheten att nå ut brett, utan 
att vara journalist eller mediebevakad 

kändis. Sociala medier når ut brett och 
snabbt och anonymiteten gör att vis-
sa uttrycker starka åsikter. Så har den 
sista hamnkranen i Göteborg räddats 
som monument till eftervärlden. Så 
har repliken Ostindiefararen Göthe-
borg räddats till provinsens fortsatta 
besöksmål och marknadsföringsmotor. 
Så räddades några av de rivningsho-
tade husen i Haga till eftervärlden. 
Ibland väcks folket för sent. Något 
som uppenbarligen har betytt något 
lokalt för orten är plötsligt borta. Ett 
landmärke, en bys identitetsmärke är 
borta. En replik tar det förlorades plats.

Kopia – ickeautentisk, förfalskning 
eller dagens sanning?
Jokilehto berör begreppen ickeauten-
tisk (Inauthentic) och fejk eller för-
falskning (Fake). Dessa begrepp dis-
kuterade också Brendan Cormier vid 
en kvällsföreläsning om hur kopior 
kan hjälpa kulturarvets bevarande. En 
replik är ickeautentisk (Inauthentic) 
men inte falsk (Fake), därför att den 
är menad att vara en kopia. (Detta i 
kontrast till att något låtsas vara origi-
nal, då man även kopierar signaturen.)

Frågan om att rekonstruera eller 
inte rekonstruera är nu aktuell i mån-
ga krigsdrabbade områden där terror-
ister medvetet förstör och eliminerar 
tusenåriga kulturarv i syfte att skada 
människors rötter. Vad är meningen 
med att rekonstruera sprängda mon-
ument, då monument och platser till 
allra största delar måste ersättas med 
nytt material? Här menar Jokilehto 
att det finns nivåer av objektets be-
tydelse (Significance). Man kan inte 
bara se till en liten del, ett begränsat 
föremål. Kontexten måste tas tillvara. 
Konsten för kulturarvsarbetet (Man-
agement) är att förstå betydelsen av 
det som pekats ut som bevarandevärt. 
I nuläget är detta en stor debatt då 
det gäller exempelvis de sprängda 
(av talibanerna 2001) ”Buddhorna” 
i Bamiyandalen i Afghanistan. Ska 
de återuppbyggas eller inte? Innebär 
restaurering att en del av historien sud-
das bort? Sitter identitetsvärdet i det 
kompletta objektet eller det autentiska?

Värdet beroende av tiden
Bara någon dag innan Jokilehtos 
föreläsning reste jag förbi Gol i Hal-



lingdal, Buskeryd fylke i Norge. Av de 
få punkterna som står om byn på Wiki-
pedia idag nämns järnvägen, dialekten 
(språkformen) och Gols stavkyrka.

Då man kör förbi byn på väg 7 
är det första och mest framträdande 
man ser en anmärkningsvärd bygg-
nad som karaktäristiskt tecknar en 
ovanlig skyline.  Jag har sett Gols 
stavkyrka tidigare. Många gånger. 
På vykort, i broschyrer och alla tänk-
bara andra sammanhang. Jag har 
också sett den i verkligheten. Men 
inte här i Gol. Jag har sett den i Oslo.

Stavkyrkan i Gol, Gols nya 
stavkyrka, är en replik men inte fal-
sk, därför att meningen med den är 
att vara en kopia, placerad i sitt sam-
manhang. Med sammanhang me-
nas i det här fallet platsen i generell 
mening (i byn nära församlingen) men 

inte i precis mening eftersom platsen 
för återuppbyggnaden inte är exakt 
densamma. Värdet av Gols stavkyrka 
har varierat med tiden. För församlin-
gen blev den omodern och bara värd 
virkespengarna i slutet av 1800-talet. 

Gols stavkyrka, som flyttades till 
Oslo i slutet på 1800-talet, är till vis-
sa delar autentisk i material men inte 
autentisk i meningen Integrity, att vara 
komplett i sin kulturhistoriska kon-
text. Den är tagen ur sin kontext och 
helheten är därför inte komplett, däre-
mot står den för ett tillägg i historien. 

För att en gång bara har varit 
värd sin vikt i brasved är det nu in-
tressant att se att det inte bara finns 
två Gol stavkyrkor. Det finns tre! När 
jag nu googlar i ämnet ser jag att det 
står en Gol stavkyrka eller Gol Stave 
Church också i USA, närmare bestämt 

i Scandinavian Heritage Park i Upper 
Brooklyn i North Dakota. Frågan är 
vilka värden och vilka historier dessa 
repliker kommer att bära i framtiden.

”Contemporary theory 
of conservation does 

not relate conservation 
to truth but rather to 

meanings.”

   
   
(Muños Viñas, 2005)

Föreläsningar vid Restaureringskonst, KKH, 2016/2017 av: Andrew 
Scott Dolkart (5 april 2017), Anders Glassel (11 oktober 2016), Brendan 
Cormier (28 nov 2016), Fredric Bedoire (21 februari 2017), Jukka Jok-
ilehto (14 februrari 2017), Krister Lindstedt (29 november 2016), Lars 
Gezdelius (29 november 2016), Maria Flink (3 april 2017), Martin Rör-
by (16 januari 2017), Peter Aronsson (6 december 2016), Peter Lundevall 
(5 april 2017), Thordis Arrhenius (4 april 2017), Victor Edman (7 april 
2017), Tina Wik (14 februari 2017)

Göransson, Anders, 100 år av boende: liv och leverne på Södra Vägen 32 
och Burgårdsgatan 7, Brf Turmalinen nr 1, Göteborg, 2014

Muñoz Viñas, Salvador, Contemporary theory of conservation, Elsevier 
Butterworth-Heinemann, 2005

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gols_stavkyrka, hämtad 20170508
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Urval och värdering - 
hur väljer vi?  

Sverige har lång tradition av att peka 
ut och skydda byggnader och monu-
ment som ansetts vara omistliga delar 
av landets historia, byggnadsverk som 
skapat nationens identitet. Hanterin-
gen av värderings- och urvalsfrågor 
utgör en central del av det dagliga kul-
turarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet 
och länsstyrelserna har byggnadsmin-
nesförklarat och skyddat byggnadsverk 
som bedömts vara synnerligen märklig 
genom sitt kulturhistoriska värde eller 
ingå i ett kulturhistoriskt synnerligen 
märkligt bebyggelseområde. 

runstenar och slott med tillhörande 
marker högst. I en undersökning från 
Halland - ett samarbete mellan sex 
halländska kommuner, länsstyrelsen 
och Kulturmiljö Halland - konstat-
erades att byggnader med dokument-
erat höga kulturhistoriska värden även 
betingade högre ekonomiska värden än 
annan bebyggelse i samma områden. 

Hur ser då utvecklingen ut? Kom-
mer vi att ha ”rätt” verktyg och politiska 
förutsättningar för att kunna värdera 
och därmed bevara vad som är omistli-
ga delar av vårt kulturarv?

I takt med samhällsutvecklingen har 
det ställts nya och ökade krav på argu-
ment för kulturhistoriska värden i rela-
tion till andra intressen. 

När vi tittar i backspegeln kan vi se 
att värdering och urval förändras över 
tid och påverkas av allmänt utbredda 
ideologier, lagstiftning och politis-
ka klimat. Vi kan även konstatera att 
vissa realiteter verkar stå sig över tid. 
När Riksantikvarieämbetet nyligen 
genomförde en undersökning om vad 
som betraktas som värdefullt att bev-
ara värderades öppna odlingslandskap, 

Parkeringshuset Parkaden, Stockholm
Hans Asplund 1964. Foto 2017 Jakob Hidemark
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Mellan åren 1961–75 byggdes ca 1,4 
miljoner bostäder i Sverige som en del 
av ett bostadspolitiskt program.  Idag 
utgör dessa bostäder 30 procent av hela 
vårt bostadsbestånd. Många av re-
kordårens bostadsområden står nu in-
för en utveckling och förändring. Dels 
för att lösa dagens stora behov av nya 
bostäder men även för att finansiera 
det omfattande behovet av renovering, 
energieffektivisering och tillgänglighet-
sanpassning. Nu har det gått mer än 50 
år sedan rekordårens bostäder började 
byggas och vi börjar få ett nytt pers-
pektiv på de kvaliteter och resurser som 
många av områdena har från den tiden. 
Rekordårens bebyggelse är en del av 
vårt kulturarv och berör en stor mängd 
människor, de är även en viktig resurs 
för våra storstadsregioner när trycket 
på nya bostäder återigen är mycket stort. 
Hur tar vi hand om de kvaliteter och 
kulturhistoriska värden som finns när 
rekordårens bostadsområden ska ren-
overas och utvecklas?  

Bakgrund    
Rekordårens bostadsbebyggelse finns 
representerad i de flesta orter i landet 
och har en stor bredd i typologi, ska-
la och material. En tredjedel av detta 
bestånd utgörs av småhus som villor, 
parhus, kedjehus och radhus medan 
resten är flerfamiljshus i form av hö-
ghus, lamellhus, punkthus och loft-
gångshus. De höghus som man ofta 
förknippar med denna tidsperiod d.v.s. 
sex våningar eller fler utgörs bara av 
en fjärdedel av bostadsproduktionen. 
Två och trerummare var de vanligaste 
lägenhetsstorlekarna, 38% av de lägen-
heter som byggdes var tre rum och kök, 
större trodde man inte att vanliga barn-
familjer skulle ha råd med. Rekordåren 
brukar avgränsas till åren 1961-75 och 
sammanfaller med att nya regelverk 
för byggandet togs i bruk för att ska-
pa snabbare och mer kostnadseffektiva 
metoder att öka bostadsproduktionen. 
 

En ny bostadspolitik  
Under 50-talet och första delen av 
60-talet ökade landets välstånd, indus-
trin blomstrade och den ekonomiska 
konjunkturen växte sig stark. Många 
människor flyttade från landsbygden 
till nya arbetstillfällen i storstäderna, 
företagen rekryterade utländsk arbetsk-
raft och befolkningen ökade. Bostads-
bristen var akut i landets tillväxtkom-
muner, folk bodde trångt och med en 
boendestandard där många saknade 
vatten, avlopp och centralvärme. Under 
1960-talets första hälft blev bostads-
bristen det stora politiska debattämnet 
i landet. Bostadsbristen var särskilt ty-
dlig i Stockholm, 1960 stod över 100 
000 personer i bostadskö och kritiken 
växte mot regeringen och dåvarande 
statsministern Tage Erlander. 1959 
tillsatte regeringen en ny utredning, 
den s.k. bostadsbyggnadsutredningen 
för att försöka lösa den växande bost-
adsbristen, samtidigt infördes en ny 
byggnadsstadga med riksgemensam-
ma regler för byggandet. Utrednin-
gens slutbetänkande utkom 1965 med 
”höjd bostadsstandard”. Under So-
cialdemokraternas partikongress 1964 
antogs ett förslag om att under en 
tioårsperiod bygga en miljon lägen-
heter. Ett beslut som resulterade i en 
proposition som antogs av riksdagen 
1965 vilket lade grunden till vad vi idag 
benämner som ”miljonprogrammet”. 
En förutsättning för miljonprogram-
met var instiftandet av pensionsrefor-
men 1959 som ledde till att de kapital 
som byggts upp i AP-fonderna kunde 
användas för finansieringen av bostads-
byggandet. 

Ekonomiska incitament  
Under 60-talet tillsattes flera ekon-
omiska reformer för att öka produk-
tionstakten av nya bostäder t.ex. inves-
teringsfonder skapades för att bekosta 
anläggandet av betongelementfabriker. 
Det statliga bolånesystemet förän-
drades också så att storskaligt och in-
dustriellt byggande gynnades. Enligt 
ett riksdagsbeslut 1964 skulle kom-
munerna erbjudas gynnsamma ekon-

omiska villkor om de beslutade att 
bygga storskaligt. Större planer, särskilt 
detaljplaner som innehöll fler än 1 000 
bostäder, gynnades. Den kraftiga ex-
pansionen möjliggjordes av Lex Boll-
mora (1959), vilket var en lagändring 
som gav kommunala fastighetsbolag 
möjlighet att bygga i andra kommuner 
än den egna. Det var i Bollmora, Tyresö 
kommun som bostadsbolag i Stock-
holm började bygga sina första bostäder 
utanför den egna kommunen. För att 
sänka kostnaderna byggde man främst 
på billig och oexploaterad mark långt 
ut från befintliga stadskärnor. Det var 
startskottet till den stora expansionen 
utanför storstäderna och utvecklandet 
av satellitstäder. 

Ny byggteknik och prefabricerig 
Höga byggkostnader och brist på ar-
betskraft skapade ett behov av nya 
byggmetoder, för att klara den höga 
produktionstakten av nya bostäder 
krävdes att byggandet rationaliserades 
och effektiviserades. Bostadsprojekt 
som omfattande minst 1000 lägenheter 
fick förhandsbesked för bostadslån. 
Totalentreprenad infördes för att få 
bättre samordning av projekten och en 
snabbare process då byggbolagen fick 
ansvar och kontroll på både projektering 
och genomförande. Prefabriceringen 
slog igenom i större skala mot slutet 
av 60-talet, då främst i de orter där nya 
fabriker etablerats för tillverkning av 
byggelement. Prefabricerade betonge-
lement i stommar och /eller fasader var 
inte så vanligt under denna tidsperiod 
som man kan tro, endast 15 procent av 
husen är ”elementhus”.

Den goda bostaden  
Rekordårens byggboom föregicks av 
”den bostadssociala utredningen”, Det 
var en svensk statlig kommitté som 
pågick mellan åren 1933–47, med syfte 
att kartlägga landets bostadsförhållan-
den och utreda hur man kunde förbät-
tra den rådande låga bostadsstandarden 
och utarbeta nya riktlinjer för bostad-
spolitiken. Planerna resulterade i ett 
slutbetänkande som kom 1946 och ut-

Rekordårens bostadsbebyggelse -
en bakgrundsbeskrivning

Höghusen vid Alby Centrum 
Foto av författaren 2017

Ulrika Romare & Katinka Schartau





KKH Restaureringskonst 2016-2017    17

gjorde grunden för den bostadspolitik 
som drevs efter andra världskriget och 
som i stora drag gäller än idag. En vik-
tig följd av utredningen var att all bost-
adsproduktion kunde få statliga lån om 
man uppfyllde fastställda normer för 
bostadsstandard i form av utrustning 
och storlek. Villkoren sammanställdes 
i en normsamling som kallades ”God 
bostad” och gavs ut av bostadsstyrelsen 
mellan åren 1946-76. I normsamlingen 
behandlades måttregler för rumsytor 
och funktioner, standarder för skåp, 
kök och garderober fastställdes men 
även fasader och utemiljö påverkades. 
Med normsamlingen och generella 
bostadslån ville man skapa effektiva 
och ljusa bostäder för alla.

Nya stadsbyggnadsideal   
Under sent 40-tal och under hela 
50-talet utvecklade Sverige grannskap-
splaneringens ideal och ABC- staden, 
som skulle vara självförsörjande enkla-
ver utanför äldre stadskärnor. Bostads-
bebyggelsen var blandad och bestod av 
lamellhus, punkthus, stjärnhus, radhus 
och villor. De kommersiella och kul-
turella centrumanläggningarna mar-
kerades med höga hus i centrum och 
mindre hus runt om. Under slutet av 
50 talet introducerades skivhuset som 
hustyp. Med större hus blev även park-
er, grönstråk och andra friytor större 
och ett mer rationellt och storskaligt 
byggande blev dominerande under 60-
70 talen. Sol och luft var tidens rådan-

de ideal i stads- och bostadsplanerin-
gen. Krav på solbelysta lägenheter och 
lekplatser på bostadsgårdarna påverk-
ade planeringen, orienteringen av hu-
sen och planlösningarnas utformning. 
Exploatering av ny mark skedde på 
bekostnad av naturlig topografi och 
grönstruktur. Stadsplanerna styrdes 
av byggkranbanor och den storskaliga 
bebyggelsen placerades ofta på en höjd 
medan lägre hus och grönytor plac-
erades i dalgångar. Nivåskillnaderna 
förstärkte monumentaliteten och de 
nya stadsdelarna var tydligt avläsbara 
från motorleder och  grönområden. En 
förutsättning för de nya förorternas eta-
blering var den samtida utbyggnaden 
av ett modernt kommunikationsnät i 
form av spårtrafik och biltrafik för att 
förbinda de nya bostadsområdena med 
arbetsplatser och kommersiella cen-
tra. Trafiksäkerhet och trafikplanering 
blev också viktiga frågor under denna 
tid. När landets invånare fick det bättre 
började fler invånare investera i bil och 
biltrafiken ökade markant under 50-60 
talen. Många barn förolyckades i och 
med att trafiken ökade. För att komma 
till rätta med olyckstal och trafikprob-
lematiken utarbetades ”nya riktlinjer 
för stadsplanering med hänsyn till 
trafiksäkerhet” den s.k. ”scaftplanen” 
av Chalmers tekniska högskola. Bil-
fria gårdar blev tidens ideal, gång- och 
cykelvägar skulle separeras från bil-
trafik. Bostadsområdena började plane-
ras med ett hierarkiskt trafiksystem av 

stora trafikleder runt bostadsområden 
med matargator, angöringsgator och 
stora samlande parkeringsytor i anslut-
ning till bostadsområdena. 

Från bostadsbrist till överskott  
Under början av 1970-talet ökade an-
talet tomma lägenheter och bostads-
bristen övergick på relativt kort tid till 
ett bostadsöverskott, oljekrisen 1973 
bidrog till att konjunkturen dalade 
och befolkningssiffrorna i storstäderna 
sjönk. Med stor omflyttning, svåruthyr-
da lägenheter, segregation och brist på 
underhåll fick många av rekordårens 
bostadsområden hård kritik från media 
och dåligt rykte från allmänheten. Man 
började tidigt med olika förnyelse- och 
omvandlingsprojekt för att försöka 
vända en negativ bild. Under 1980-talet 
genomgick många av områdena från 
perioden förändringar i form av t.ex. ny 
färgsättning, nya entréer, burspråk, in-
glasade balkonger etc. Dessa s.k. ”turn-
around projekt” var ett sätt att försöka 
tvätta bort en negativ bild där sociala 
och ekonomiska problem kopplats till 
en storskalig grå och likformig arkitek-
tur. Idag ser vi nya sätt att arbeta med 
dessa bostadsområden, man utvecklar 
och bygger vidare på de arkitektoniska 
och miljömässiga kvaliteter som finns 
och engagerar de boenden i planering-
sprocessen i form av medborgardialog-
er och lokala samarbetsprojekt. 

Hall Thomas (red.) Rekordårens bebyggelse- en epok i svenskt bostadsbyg-
gande, Boverket, Malmö, 1999
   
Johansson Birgitta, Miljonprogrammet-utveckla eller avveckla? Formas, 
Stockholm, 2012

Melchert Daniel (red.), Strategi för varsamhet- Skivhus och lamellhus, 
RAÄ, Stockholm 2006

Roos Britta och Gelotte Hanna, Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstock-
holm 1961-75, Länsstyrelsen i Stockholm, Kulturmiljöenheten, 2004

Reppen Laila, Vidén Sonja Att underhålla bostadsdrömmen från 1961-75, 
Formas och SABO, Stockholm 2006

Vidén Sonja, Lundahl Gunilla, Miljonprogrammets bostäder,   
Bevara-förnya-förbättra, Statens råd för byggnadsforskning,  
Stockholm, 1992

Bild 1 Tensta byggs 1969, Fotograf Johan Ferrenius, Stockholmskällan
Bild 2 Solstudier,  Illustration från God Bostad 1964
Bild 3 Radhusbebyggelse i Sätra, Hollger Ellgaard, 2009, Wikipedia
Bild 4 Bredäng,Per Skoglund 1999, Stockholmskällan
Bild 5 Principillustration för disponering av friytor, ur Bostadens grannskap, 
Statens planverk.
Bild 6. Kvinna vid diskbänk, Foto; Studio Granath 1969, Nordiska museet
Bild 7. Henriksdalsberget, Fotograf, Holger Ellgard, 2013, Wikipedia
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Stockholms stad började 1964 förhandla 
med Botkyrka om att exploatera för  
15 000 nya bostäder i kommunens nor-
ra del. Området som fick arbetsnamnet 
Botkyrkastaden blev ett av de sista 
stora flerbostadsområden som byggdes 
under rekordåren och ett av de största 
bostadsprojekten i landet. Bostäderna 
koncentrerades kring de nya tunnelba-
nestationerna Alby och Fittja, respektive 
Hallunda och Norsborg på var sida om 
E4/E20. För att hålla byggkostnaderna 
nere byggdes en stor mängd likartade 
bostadshus och lägenheter på kort tid och 
i serieproduktion. Utemiljön präglas av 
tidens ambition att skilja biltrafik från 
gång och cykeltrafik. Rekreationsom-
råden, daghem, skolor, centrumanläggn-
ingar och annan service placerades inom 
gångavstånd. I Hallunda centrum eta-
blerades gemensam service för hela Nor-
ra Botkyrka. En ny stad för 45 000 män-
niskor hade byggts på mindre än fem år. 
När Botkyrkastaden stod färdigbyggd 
1974 hade trycket på bostäder redan 
minskat och den snabba inflyttningen 
till storstadsregionen avstannat, plöt-
sligt hade man ett överskott på bostäder 
att hantera.

Botkyrka har idag drygt 9 000 lägen-
heter från rekordårens bostadsproduk-
tion som är i stort behov av renovering 
och upprustning. Det kommunala fas-
tighetsbolaget Botkyrkabyggen för-
valtar den största andelen hyresrätter 
i norra Botkyrka. 2013 sålde Botkyrk-
abyggen 1 300 lägenheter till det pri-
vatägda och nystartade fastighetsbo-
laget Mitt Alby. Båda företagen arbetar 
idag med förvaltnings- och förändring-
sarbeten i dialog med de boende. Jag 
har tittat närmare på några områden i 
Fittja och Alby för att se hur man har 
förhållit sig till förvaltning, renovering 
och utveckling av rekordårens bostad-
sområden.

Fittja. 
I Fittja uppfördes ca 2 500 bostäder som 
stod klara 1971. Planering och gestalt-

ning utfördes av arkitektfirman Höjer 
& Ljungqvist, samma arkitekter som 
ritade den övergripande generalplanen 
för hela norra Botkyrka. Byggherre var 
den privata byggmästaren Ernst Ehn. I 
generalplanen från 1971 beskrivs stads-
delens förhållande till landskapet och 
topografin, ”Fittjastadsdelens bostads-
grupp med sin högre bebyggelse på höjd-
platån vänder sig från stadsmotorvägen 
men öppnar sig mot söder och Albysjön. 
Den låga bebyggelsen i dalen och på höjd-
platåns sluttningar framhäver stadsdelens 
utformning och gruppering”. Bebyggelsen 
och planstrukturen är typisk för peri-
oden med storskaliga flerbostadshus 
i anslutning till centrum och småska-
lig radhusbebyggelse i områdets yttre 
delar. Området har en trafikseparerande 
struktur med bilvägar och p-platser i en 
yttre zon och bilfria gårdar och grönytor 
i de inre delarna. I Fittja kombineras tio 
till tolv vånings höga punkthus med två 
till tre vånings låga loftgångshus. På så 
sätt skapas en variation i skala, en hori-
sontell och vertikal riktning som gör att 
dagsljus tar sig mellan volymerna och 
in till de bilfria gårdsrummen. Bost-
adshusen är uppförda med fasader av 
bärande prefabricerade betongelement 
med frilagd ballast av vit krossad mar-
mor och röd älvdalsporfyr. Innerväg-
garna utfördes som flexibla lättväggar 
som möjliggjorde förändringsbara rums 
och lägenhetstorlekar. Arkitekturen får 
en mönsterverkan i fasaderna genom de 
staplade betongelementen med synliga 
fogar och centralt placerade fönster. 
De vertikala och horisontella banden 
förstärks av balkongfronterna av lac-
kerad plåt i röd-orange kulörer. Fittja 
är ett välbevarat bostadsområde från 
sin tid och har undgått vågen av ”turn-
around” renoveringar som var vanligt på 
80-talet och som syftade på en social 
uppgradering genom yttre förändring.

”Fittja Peoples Palace”
Spridd Arkitekter vann 2012 tillsam-
mans med NCC den svenska delen av 
tävlingen Nordic Built Challenge med 
förslaget ”Fittja Peoples Palace”. Tävlin-
gen efterlyste hållbara, lönsamma och 
skalbara metoder för renovering av re-
kordårens bostadsproduktion. Tävlings-

förslaget resulterade i renoveringen 
av flerbostadshuset på Krögarvägen 
2 i Fittja som är ett samarbetsprojekt 
mellan NCC, Botkyrkabyggen och 
Spridd arkitekter. Jag träffar Bot-
kyrkabyggens projektsamordnare i en 
iordningställd visningslägenhet. Han 
berättar att lägenheter har renoverats 
samtidigt som hyresgästerna bott kvar. 
Ambitionen har varit att hålla nere 
kostnaderna genom en varsam renover-
ing, att förbättra sådant som var bra 
och åtgärda sådant som fungerat sämre. 
I stället för att riva ut fungerande och 
välbyggda kök har man rengjort, målat 
om, bytt ut bänkskivor och vitvaror eft-
er behov. Badrummen har gjorts om 
med nya stammar och ytskikt, ett ”rum 
i rum” system, med en luftad konstruk-
tion för att hålla nere renoveringstiden 
och undvika att bygga in fukt. Elsyste-
met är utbytt, värme- och ventilations 
system har justerats, nya hissar installe-
rats och taket har tilläggsisolerats. Fasa-
den som var i gott tekniskt skick har 
tvättats och fått nya fogar. De befintliga 
träfönstren och balkongpartierna har 
ersatts av nya aluminiumklädda fönster 
och dörrar. För att skapa ökad trygghet 
i de allmänna utrymmena har trapphu-
sen fått nya uppglasade dörrpartier. I 
entréhallarna har två bärande mellan-
väggar rivits och de täta ståldörrarna er-
satts av glasade dörrar. Inför och under 
renoveringen har man haft en tät dialog 
med de boende i fastigheten genom den 
så kallade ”köksbordsmodellen”, en dia-
logmodell där de boende fått vara med 
och påverka renoveringen. En utställn-
ingslokal ställdes i ordning i huset, där 
hyresgästerna fick ta del av visionen och 
själva bidra med sina kunskaper om 
huset och lägenheterna. Fittja Peoples 
Palace är ett lyckat exempel på ett var-
samt, ekonomiskt och socialt hållbart 
renoveringsprojekt där både dagens 
energikrav och den befintliga arkitek-
turens kvaliteter tagits om hand. 

Alby    
Alby byggdes mellan åren 1970-74 och 
var den första utbyggda stadsdelen i nor-
ra Botkyrka. Riksbyggens arkitekt Kaj 
Sucksdorff projekterade husen för Bot-
kyrkabyggen år 1968- 71. Byggsyste-

Botkyrkastaden -
förvaltning, renovering och utveckling

Bild 1. Flygperspektiv, Generalplan för Norra 
Botkyrka 1967, Jon Höjer och Sture Ljungqvist
Bild 2. Fittja, foto: författaren

Ulrika Romare 
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met är av ”bokhylletyp” med platsgjutna 
betongstommar och utfackningsväggar 
av lättbetong med infärgad tunnputs. 
Sockelvåningen och de vertikala trap-
phusen markeras i fasaden med brunt 
tegel som är indragen bakom det 
putsade fasadlivet. Bebyggelsen runt 
Albyberget och i Albydalen grupperar 
sig kring två stora grönområden med 
låga skolpaviljonger i mitten. Landska-
pet har dramatiska nivåskillnader och 
husen bildar sammanhängande voly-
mer i förhållande till landskapsrum och 
trafikleder. Flerfamiljshusen består av 
sex till åtta våningars lamellhus och fyra 
högre punkthus närmast centrum. Om-
rådet har en tidstypisk trafikseparerande 
planstruktur med lokalgator runt de 
två bostadsområdena, matargator som 
leder fram till flerbostadshusen, park-
eringsgaragen och bilfria innergårdar.
På Albyberget bildar byggnaderna en 
monumental och sluten volym mot mo-
torvägen i norr, mot söder öppnar sig 
området ner mot Albydalen. Skivhusen 
i Albydalen är placerade kring fyra min-
dre gårdar och orienterar sig parallellt 
eller vinkelrätt mot norr och söder. I 
Nilsson Samuelssons analys, förän-
dra varsamt för Riksantikvarieämbetet 
beskriver han den arkitektoniska idén 
bakom den ursprungliga färgsättnin-
gen i Alby och förändringsarbeten fram 
till 2004. ”Färgsättningen utgick ifrån en 
föreställning om att husen utåt skulle an-
sluta till ljusvalören i den omgivande na-
turens vegetation. I kontrast till de mycket 
slutna fasaderna mot norr står fasaderna 
mot söder och in mot det stora naturområ-
det kring Albybergets krön. Här är putsen 
ljus och fasaderna artikuleras genom de 
indragna balkongerna med sina fronter 
och vertikala murpartier i brunt tegel som 
markerar de ljusa trapphusen”.

Opinion och medborgardialog   
Färgsättningen på Albyberget mötte ti-
digt kritik. Den gråfärgade stadsmuren 
målades upp som en negativ symbol för 
de sociala och ekonomiska problemen 
som präglade området. Bara några år 
efter att husen färdigställts omfärgades 
fasaderna i en ”stockholmsgul” kulör 

som ansågs mer passande för porten 
till den kungliga huvudstaden. På 1990 
talet kom Alby in i en fördjupad kris 
med stor omflyttning, tomma lägen-
heter, segregation och dålig förvalt-
ningsekonomi. Den negativa bilden av 
området som ”problemförort” kopplade 
samman sociala och ekonomiska prob-
lem med den fysiska miljön. På 90-talet 
startar Botkyrkabyggen en ny förvalt-
ningsstrategi för att bli oberoende olika 
ekonomiska stödprogram. Ett arbete 
med att skapa en dialog med de bo-
ende påbörjas för att fånga upp viktiga 
erfarenheter och förslag till utveckling. 
Nya förändringsarbeten i Alby påbör-
jas 1995. Enligt önskemål från de bo-
ende rivs parkeringsgaraget och ett nytt 
torg skapas framför tunnelbanan, även 
tryggheten kring lägenhetsförråd och 
allmänna utrymmen förbättras. Fasad-
erna som hade fått tekniska problem re-
pareras, gavlar och entrépartier tillägg-
sisoleras och omfärgas. Arkitekten Lars 
Sterner fick i uppdrag att ta fram ett 
nytt förslag till omgestaltning av punk-
thusens entréer. Förslaget uppskattades 
hos de boende och blev utgångspunkt 
för omgestaltningen av områdets övri-
ga entrépartier. Sedan 2007 pågår nya 
fasadrenoveringar i Albydalen, husfasa-
derna tilläggsisoleras och putsas. Fasad-
erna färgas vita och delas med horison-
tella band och ramar runt fönster i nya 
accentfärger. Befintliga stålportar byts 
ut mot ekportar med nya entréomfat-
tningar av marmor och balkongfronter 
av perforerad plåt.

En vandring                     
Det är svårt att se spåren av den ur-
sprungliga färgsättningen när jag van-
drar mellan flerbostadshusen nere i 
dalen och uppe på berget. Den tids-
typiska färgsättningen som präglades 
av dova jordnära färger och material-
ens egen färgskala är utbytt mot en ny 
färgställning och en uppdelning av fasa-
derna med färgblock. De ursprungli-
ga entréernas träpartier är ersatta med 
metallpartier med nya skärmtak och 
dörromfattningar av klinker i olika 
mönster och kulörer. Några av husen 

har fått tillbyggda etagevåningar i form 
av lådor som kragar över den raka tak-
fotens gavelsida. Ambitionen har varit 
att bryta ner skalan, skapa variation och 
identitet till en storskalig och repetitiv 
bostadsbebyggelse. Vid Albybergets 
tunnelbaneuppgång står lyftkranarna 
åter på plats, redo att leverera element 
till nya bostadshus i en samtida arkitek-
turkostym. I Höjer och Ljungkvists 
generalplan från 1967 beskrivs inten-
tionen med Albybergets bebyggelse: 
”Volymerna är så grupperade att de bil-
dar en fast formad stadsmur mot motor-
vägen och mot norr, men öppnar sig mot 
dalgången och mot vattnet”. Skivhusen i 
åtta våningar ger även idag ett monu-
mentalt intryck när jag rör mig upp för 
trapporna och gångvägarna runt berget, 
till skolbyggnaden på bergskrönet som 
är omringat av klipphällar och uppväx-
ta tallar. Jag besöker en hyresgäst som 
bor på 7:e våningen i ett av lamellhusen. 
När jag kommer in i lägenheten öppnar 
sig en milsvid utsikt mot Mälaren och 
norra Stockholm, balkongen mot söder 
har utblick mot lekplatserna och Alby-
bergets grönska. Lägenheten är funk-
tionell, ljus och en tidstypisk 3:a från 
rekordårens bostadsproduktion med 
ursprungliga detaljer och gedigna ma-
terial.

I Alby har förändringsarbeten 
framförallt skett genom omfärgning 
av fasader. För varje ny förändringsvåg 
har man kommit allt längre bort från de 
ursprungliga gestaltningsidéerna. Det 
är en svår balansgång att vara varsam 
mot den ursprungliga arkitekturen och 
samtidigt utveckla ett område. Idag har 
Alby hela sitt lägenhetsbestånd uthyrt 
och man har kö till bostäderna i om-
rådet. Enligt översiktsplanen från 2015 
planeras 20 000 nya bostäder på 30 år, i 
första hand genom förtätning. Med en 
kulturhistorisk analys, insikt i arkitek-
turens och stadsrummens kvaliteter och 
en dialog med de boende kan vi skapa 
ett mer varsamt förhållningssätt att 
bygga vidare på inför framtida under-
hålls och utvecklingsbehov.

Generalplan för Norra Botkyrka, 1967 Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB.
Hall Thomas (red.), en epok i svenskt bostadsbyggande. Boverket, Karlskrona, 
1999.
Johansson Ingemar, Storstockholms bebyggelsehistoria, Gidlunds i samarbete 
med Byggforskningsrådet, Värnamo, 1991 Storstockholm 1961-1975,  
Länsstyrelsen i Stockholms Län, Kulturmiljöenheten. 1991
Stenberg Erik, Structural Systems of the Million Program Era, KTH 
School of Architecture, Stockholm 2013
Samuelsson-Nilsson (red.), Förändra Varsamt, Vägledning vid ombyggnad av 
rekordårens bebyggelse. RAÄ, Stockholm 2004, 

Tidskriften Arkitektur, 8/2015,
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-renovering-med-har-
da-kostnadskrav-24566# 20170511, https://www.botkyrka.se/, http://
www.botkyrkabyggen.se/, http://mittalby.se/

Foton av författaren:
De två övre bilderna;  fasadbild från Krögarvägen i Fittja samt ritning av 
typplan. Mellersta bildraden; flerbostadshusen på Albyberget.
Nedre bild; husen i Albydalen efter senaste fasadomvandlingen.
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I Sverige har vi en stor bostadsbrist och 
rekordårens bostadsområden utgör en 
enorm resurs. Många byggnader och 
bostäder kommer beröras i en framtid 
av alltifrån ordinärt underhåll till mer 
omfattande stadsomvandlingsprojekt. 
Forskning har gjorts och görs, och det 
finns en stor mängd litteratur i ämnet 
”mass housing” och om det svenska mil-
jonprogrammet. Den här artikeln syftar 
till att i korthet sammanfatta hur bebyg-
gelsen har hanterats och reflekterar över 
vad som kan och behöver ske i framtiden. 

Genom att studera och analysera de 
olika åtgärder som gjorts under de 
senaste 35 åren kan vi lära oss vad som 
var mindre bra och vad som kan vara 
användbara attityder utifrån vår tid och 
framtid med nya problem och synsätt 
om hållbarhet, urbanitet, täthet, segre-
gation och integration. 

Det har sedan slutet av 1970-talet 
pågått förbättringsåtgärder i miljonpro-
grammets bostadsområden och det går 
att se åtgärdsmönster som kan katego-
riseras : 1 Underhåll utan förändringar, 
2 Underhåll med förändringsambition-
er, 3 Boendestyrd upprustning och viss 
förnyelse, 4 Turn around utan rivningar, 

5 Turn around med stor omvandling, 
6 Demontering och rivning  (Sonja 
Viden, Rekordårens bebyggelse). Det 
finns det många exempel på exempel på 
underhåll med förändringsambitioner. 
Viljan att bryta den visuella monotonin 
har ofta lösts med nya kulörer i olika 
fält eller mönster på fasader, nya bal-
kongräcken eller skärmtak vid en-
trépartier. Marita Jonsson avslutar sin 
artikel Meningen med restaureringen 
i boken Byggnader och Betydelser med 
”Vem tänker framtidens tankar? Vem ger 
utrymme för byggnaderna i miljöbalken? 

Hanteras miljonprogrammets 
bebyggelse barbariskt? Jag tänker då 
inte på samma form av barbarism som 
Heidenstam gjorde när han skrev sin 
artikel Barbarism i början av seklet 
1900 utan på de åtgärder som gjorts i 
miljonprogramsområden som våldför 
sig på det ursprungliga formspråket 
och inte löser de miljömässiga bristerna. 
Man kan se ambitioner som skoja till 
arkitekturen med kraftfulla och för sit-
uationen främmande färger, former och 
material. Man kan också se exempel 
på det motsatta, som att ge husen en 
skörare neomodernistisk gestaltning.

Ur PBL - plan och bygglagen:
Ändringar av en byggnad skall utföras 
varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, his-
toriska, kulturhistoriska och konstnärliga 
värden tas tillvara. Varsamhetskravet 
gället även dem som bebor husen.
Kan vi leva upp till denna lagtext när 
det gäller åtgärder i miljonprogrammets 
bebyggelse?

1 Kritiska röster - för och emot
New urbanismvågen på 1980-talet 
följdes av ett försvar för miljonpro-
grammets stadsdelar och för förorten, 
alla kategorier, både som miljö och 
livsform. Försvaret kan bero på att vid 
den tidpunkten har en eller flera gen-
erationer vuxit upp i dessa stadsdelar. 
De har upplevt kvaliteter som den 
naturnära och lugna bostadsmiljön och 
de ville ge en annan bild av förorten än 
den som framställdes i media. En del 
ganska våldsamma förändringar (turn 
around) och avvikande arkitektoniska 
uttryck hade gjorts vid den här tidpunk-
ten i främst storskaliga områden, vilket 
också kunde uppfattas som en kritik 
mot dessa miljöer och dess arkitektur.
Bostäder för den stora massan, vilket re-

Miljonprogrammets bebyggelse -
reflektioner

Katinka Schartau





KKH Restaureringskonst 2016-2017    25

kordårens bebyggelse är, uttrycker inte 
det kollektiva genom sin enformighet 
och monumentalitet, ofta i större skala 
än sin omgivnings. Kritiken mot Mass 
housing uttrycktes bla av den österikis-
ka konstnären Hundertwasser  genom 
att han skapade flerfamiljshus där varje 
lägenhet har getts en individuell form- 
och färgrik utformning. Vi kan också 
se det individuella uttrycket mer enkelt 
praktiserat i den traditionella och enkla 
engelska radhusbebyggelsen där varje 
hus kan ges en egen kulör på ytterdör-
ren. Husen i miljonprogramsområden 
uppfattas som ordinära byggnader. 
Därför har de inte varit föremål för 
inventeringar och finns det något bost-
adsföretag, kommunalt eller privat, som 
har gjort konsekventa och långsiktiga 
underhållsplaner för dessa byggnader?

2 Vilka är framtidsfrågorna? 
2.1 Vilka värden är värda att värna om?
2.2 Hur ska det storskaliga och monu-
mentala tas till vara och bli en kvalitet? 
Kan och ska dessa byggnader och yttre 
rum brytas ned till visuellt mindre 
enheter?
2.3 Områdena är ofta enklaver i en 
större stadsbild. Ska de integreras med 
andra stadspartier och i så fall hur?
2.4 Betongens åldrande och nya 
U-värdeskrav ställer krav på fasader, 
fönster och yttertak. Hur åtgärdas detta 
bäst?
2.5 Ska byggnaderna restaureras, 
renoveras eller byggas om? Ska fas-
tighetsägare utarbeta strategi-, vård- 
och underhållsplaner? 

3 Vilka kan svaren vara?
Det finns en mängd olika områden i 
olika delar av landet och det är ofta fel 
eller omöjligt att komma med generella 
svar. Eftersom områdena kom till med 
generella lösningar kanske vi ändå kan 
försöka komma med några generella 
svar idag? 

3.1 Värden att bevara och utveckla
3. 1.1 Interiörer
De funktionella planlösningarna med 
god köks- och badrumsstandard ska 
inte byggas bort. Nya krav på isolerglas 
kräver tjockare karmar. Orginalfönster 
byts ut mot nya 3- glas fönster och 
ibland med billiga fönster av plast. En 
insättning av en tredje inre båge med 
en isolerruta och en renovering av det 
befintliga fönstret kan ersätta byten av 
hela fönster och ge en mer autentisk 
och visuellt riktig läsning av  husen.

3.1.2 Fasader
Att införa en minimalistisk och skör 
estetik som präglar t.ex. 1930- talsmod-
ernismen och den samtida nyfunkisen/
neomodernismen, som vi kan se prov 
på att det göras idag, är helt onödigt. 
Ibland är orginalutförandet  mer vari-
ationsrikt och visuellt stimulerande än  
de sentida kyliga och ”stilrena” lösning-
arna. Miljonprogrammets byggnader 
är byggda av betongelement. Oftast 
exponeras den råa betongen med frilagd 
ballast. Betongen åldras på ett fult sätt 
då den sprängs inifrån av den expand-
erande armeringen. Ett sätt att skydda 
fasaderna är att se till att ingen fukt 
kommer in genom fogar eller bekläda 
dem med nya material. Fogar kan tätas 
med fett kalkbruk och betongelement 
kan putsas eller slammas med kalkbruk. 

3.1.3 Offentliga rum och landskap
Formge  avgränsningar mellan olika 
ytor: grönytor, gångstråk och vägar 
och skapa kontraster mellan naturen 
och andra ytor. Ofta finns det grönytor 
intill byggnaderna som inte används 
och som kan utnyttjas för stadsodling. 
Genom att låta de boende få ta ansvar 
för skötsel av utemiljön kan den bli 
roligare, vackrare och utnyttjad på ett 
aktivt och konstruktivt sätt. 

3.2  Skala och monumentalitet
När dessa områden kritiseras är det ofta 
skalan som avses. Därför det svårt att 
säga att den är en kvalitet, men kan den 
göras till en kvalitet?  Det kan behövas 
föras in en mellanskala och det kan ske 
med ny bebyggelse, tillförda strukturer 
som land-art och vegetation. Genom 
att studera hur monumentalitet blir till 
en upplevelse såsom tex barockens, kan 
vi hitta estetiskt och kulturellt igen-
kännbara löningar. 

3.3 Integration med  orten/staden
3.3.1 Social hållbarhet
Genom att komplettera med fler typer 
av boendeformer som radhus,  med 
både hyresrätt och äganderätt, fler-
familjhus med mindre lägenheter, 1:or 
och 2:or, kan beståndet blir mer socialt 
variationsrikt. Kollektiva boendeformer 
efterfrågas i större utsträckning än till-
gången och skulle också kunna byggas 
i dessa områden. Att bygga om och 
upplåta lägenheter i bottenvåningar-
na till lokaler sk ”bokaler” kan ge liv åt 
dessa och möjligheter för de boende att 
starta mindre verksamheter, mer eller 
mindre kommersiella. Att involvera 

boende i underhåll och förvaltning kan 
öka lojaliteten med områdena.

3.3.2 Infrastruktur
Separeringen av trafikslag och 
SCAFT-modellen är ett av miljonpro-
grammens signum. Trafikseparering 
är i sig segregerande och skapar ingen 
genomfartstrafik. Det ger en känsla 
av isolering och försvårar spontan-
besök och naturliga flöden i områdena. 
Koppla ihop stråk och vägar med 
omgivande stadsdelar på ett tydligt 
sätt. Skapa nya målpunkter och attrak-
tioner för människor i andra stadsdelar i 
dessa områden, som sportanläggningar, 
kulturhus, museer och kontorslokaler. 

3.4 Byggnadsteknik och teknisk håll-
barhet: 
Dagens u-värdekrav tvingar fas-
tighetsägare att tilläggsisolera fasader 
och tak. Men med nya energikällor som 
solenergi kan kostnaden för isoleringen 
vara betydligt större än att investera i 
solceller och göra byggnadernas fasader 
och tak  energiproducerande. 

3.5 Vilka förhållningssätt är 
användbara? 
Som texten antyder är det en del 
problem i miljonprogrammets be-
byggelseområden som berör andra 
yrkesgrupper än arkitekterna. Våra 
kunskaper om form, färg, miljövärden, 
byggnadsteknik och kulturhistoria bör 
användas för att göra underhållsplaner 
och vårdplaner med såväl en antikvarisk 
som en utvecklande blick. 

Det är troligen inte möjligt eller 
ens relevant att ha ett antikvariskt 
förhållningssätt till hela miljonpro-
gramsbeståndet. Nu öppnar sig också 
möjligheten att göra framåtsyftande 
tillägg med fokus på det framtida 
hållbara samhället. Det handlar bland 
annat om till-, om- och påbyggnader 
som inte bara är beklädnader utan som 
löser energifrågor och idéer om den 
“gröna” (bo)staden. Nutidens elbilar 
och framtidens förarlösa bilar förändrar 
synen på bilen som bullrig, smutsig och 
farlig. Intresset för trafikseparering är 
inte längre lika aktuellt och  nya behov 
av kommunikation, rörlighet och till-
gänglighet kommer också påverka 
vägnäten och rummen mellan husen. 
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Riksantikvarieämbetet gjorde nyligen 
en medborgarundersökning om vilka 
miljöer som vi anser är viktigast att 
bevara för framtiden. Öppna odling-
slandskap, runstenar och slott med park 
ville nästan alla tillfrågade bevara. 
Arkitektur från 1950- och 1960-talen 
är enligt undersökningen mindre be-
tydelsefull. Att det finns perioder i his-
torien som just nu betraktas som oin-
tressanta är kanske sant, men kommer 
de alltid att vara det? I vilken period 
lever vi nu? Kanske befinner vi oss fort-
farande i en postmodern era. 

När det gäller stadsplanering och 
arkitektur i Sverige talar man i allmän-
het om postmodernism under en ganska 
kort tid, snävt räknat cirka 1980-1995. 
Internationellt användes termen långt 
tidigare, i arkitekturen dyker den upp 
i början av 1960-talet. Amerikanen 
Robert Venturi skrev huvuddelen av sin 
bok ”Complexity and Contradiction 
in Architecture” redan 1962, men det 
dröjde till 1966 innan den kom i tryck. 
Samma år publicerade den italienske 
arkitekten Aldo Rossi ”L’architettura 
della città”. Utifrån olika teoretiska ut-
gångspunkter strävade båda författarna 
efter att återge arkitekturen dess sym-
boliska och historiska accenter och lo-
kala förankringar. Betydelsefull för den 
postmodernistiska arkitekturens legiti-
mitet och växande anseende var också 
den amerikanske arkitekturteoretikern 
Charles Jencks bok ”The language 
of Post-Modern Architecture” som 
kom 1977. Jag köpte mina exemplar 
av böckerna 1983. Intresset för dessa 
författares resonemang spred sig, och 
i slutet av 1970-talet arbetade svenska 
arkitekter åter med stilreferenser och 
formlån och de intresserade sig för 
den historiska staden, något som varit 
helt otänkbart under den tidiga mod-
ernismen och funktionalismen. Det är 
just i avståndstagandet från modern-
ismen som postmodernismen tar sin 

utgångspunkt. Genom ett medvetet 
användande av historiskt etablerade 
formelement och detaljer samt genom 
återskapande av kontinuitet i den byg-
gda miljön försökte postmodernismen 
forma en variationsrik, associationsrik 
och lokalt förankrad arkitektur. Här 
fanns i många stycken även en stark 
ideologisk och intellektuell hållning, 
baserad på teori och filosofi.

Denna tid sammanfaller med min 
egen utbildning på KTH och mina 
första år i yrket. 1979 gjorde jag och 
mina kurskamrater ett studiebesök på 
Sune Malmquists arkitektkontor, han 
visade fram en prototyp på ett joniskt 
kapitäl i betong som skulle kröna fasa-
dpilastar i kvarteret Astraea i hörnet av 
Rådmansgatan och Upplandsgatan i 
Stockholm. Ett huvudsyfte med pro-
jektet var att anpassa en ny byggnad till 
den omgivande 1800-talsbebyggelsen. 
Han var en av de första som arbetade 
på detta sätt. En omvänd modernist. 
Jag minns att han verkade nöjd. 

Jag minns också en föreläsnings-
serie som Stockholms arkitektförening 
höll i Kulturhuset och i Filmhusets 
stora sal som var fylld till absolut sista 
ståplats.  Japanen Arata Isozaki var där 
och sa att hans kurvmallar var skurna 
efter foton på Marilyn Monroe och 
uppmanade till mer lekfullhet. Lux-
emburgaren Leon Krier var där, han 
kallade sig nyurbanist och liksom sin 
äldre bror Robert förespråkade han den 
traditionella europeiska staden och kri-
tiserade modernismens stadsplanering.

Det fanns de som var kritiska, men 
nästan hela arkitektkåren gjorde vågen.

IBA Berlin
Från i slutet av 1970-talet pågick IBA 
(Internationale Bauausstellung Berlin) 
i Väst-Berlin. Utställningen färdig-
ställdes 1987 och hade två olika teman, 
dels varsam stadsförnyelse med åter-
upprättande av tidigare gatunät i stora 
obebyggda delar av staden nära Ber-
linmuren och dels ”kritisk rekonstruk-
tion”. Planprogrammet innehöll strik-
ta regler för utformning av respektive 
kvarter. Bland arkitekterna fanns Peter 
Eisenman, Rem Koolhaas, John Hej-

duk och Rob Krier. Flera av dem var 
unga och hade tidigare haft inga eller 
väldigt få genomförda projekt, de hade 
tävlat och undervisat och var en del av 
en ganska omtalad arkitektelit. Några 
hade knappt ritat mer än en villa. Även 
teoretiker som Aldo Rossi och tidigare 
stränga strukturalister som James Ster-
ling deltog och utställningen betrakta-
des som det mest ambitiösa arkitektur-
projektet i sin generation. 

Nästan alla arkitekter åkte dit på 
studieresor.

Postmodernism i Stockholm - Södra 
Stationsområdet 
I samband med att järnvägen på 
1860-talet kom till Stockholm fylldes 
sjön Fatburen igen och gav plats för 
stadens första järnvägsstation Södra 
Station, med entré från Södra Bantor-
get, nuvarande Medborgarplatsen. Här 
kom senare även en stor rangerbangård 
att anläggas. Markområdet upptog en 
stor del av Södermalm och ägdes av 
Statens Järnvägar.

1979 förvärvade Stockholms stad 
marken av SJ med syftet att bygga fler 
bostäder. Området var svårtillgängligt, 
med stora nivåskillnader och platsen 
knappast uppskattad. Uppgiften var 
svår men de politiska direktiven var 
entydiga - stadsmässighet och täthet. 
Målet var liksom för IBA i Berlin, en 
levande kvartersstad som skulle läka 
samman det centrala västra Söder-
malm. Det var en milstolpe i Stock-
holms planering och i den allmänna 
debatten om stadsmiljön. Nya idéer 
skulle prövas och projektet väckte stor 
uppmärksamhet i media. Även lokalt, 
bland de boende på Söder, var förvänt-
ningarna stora. Ansvarig för planar-
betet från stadens sida var Jan Ing-
he-Hagström (som senare också skulle 
leda arbetet med Hammarby sjöstad). 
Efter en större arkitekttävling år 1981, 
där Leon Krier deltog och som var öp-
pen även för allmänheten, inkom cir-
ka 125 förslag. Ingen förstapristagare 
utsågs, men flera namnkunniga arkitek-
tkontor fick inköp för goda idéer inom 
olika delområden, bland andra Bengt 
Lindroos, EGÅ, Brunnberg & For-

Ointressant kulturarv?
Restaurera postmodernismen? 

Lundgrens karta 1885, Stockholmskällan
Södra stationsområdet, Stockholm 1988 (Foto: 
Christer Löfgren)

Johan Gustafsson
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shed, Sune Malmquist, Coordinator 
och White. Det blev en ganska brokig 
samling, med lösningar som ibland var 
motsägelsefulla. Tävlingsjuryn kritise-
rades för sin ovilja eller oförmåga att ta 
ställning och att resultatet riskerade att 
bli en urvattnad kompromiss. Senare 
arrangerade några av de fjorton bygg-
herrar som fått markanvisningar nya 
inbjudna tävlingar eller parallella up-
pdrag. En av de mer spektakulära pri-
stagarna var den katalanske arkitekten 
Ricardo Bofill.

Södra stationsområdet uppfördes 
1986-1992. Stadsdelen består i hu-
vudsak av bostadshus, totalt innehåller 
det omkring 3 000 lägenheter, men här 
finns också några kontorshus. En del av 
husen innehåller lokaler i bottenvånin-
gen. Byggnadsperioden sammanföll 
med postmodernismens arkitekturideal 
och det är tydligt att arkitekterna hade 
varit på resa och bland annat studerat 
IBA. I några kvarter finns byggnader 
med direkta lån från Berlin. 1982 skrev 
Jan Inghe-Hagström i Arkitektur att 
juryn hade valt den europeiska staden 
(låg och tät) framför den amerikanska 
(hög och gles). Några år i början på 
1990-talet bodde jag i en välplanerad 
lägenhet med rundgång och stor bal-
kong högst upp vid Fatbursparken och 
jag minns att jag tyckte att jag inte rik-
tigt bodde i stan.

Nuläge
Det närmast före nu är svårt att förhål-
la sig till. Det närmaste i tiden före nu 
betraktas ofta som något ointressant 
eller rentav dåligt. Det gäller alla kul-
turyttringar, arkitektur såväl som mode. 
Det är inte många som idag tycker att 
en trettio år gammal kostym är särskilt 
klädsam, samtidigt finns de som säger 
att om man har samma kostym på sig 
hela livet är man modern tre gånger. 
Idag är det lätt att se den postmoderna 
arkitekturen i Stockholm i ett lite lö-
jligt skimmer, den har kritiserats som 
pastisch och banal med lättköpt rekvis-
ita och ytlig historicism. Dagens unga 
arkitektgeneration tycker den är pins-
am och knappast någon tänker väl på 
att vi så småningom måste ta ställning 
till ett bevarande eller inte. I takt med 
att även nyare byggnader åldras väcks 
nya frågeställningar. Även dessa bygg-
nader är en del av vår historia och kom-
mer om vi väljer att bevara dem, behöva 
restaureras. 

Södra stationsområdet i Stock-
holm har hunnit bli lite lätt bedagat 
och är knappast en plats som står tidigt 
i en turistguide av vad som kan vara värt 

att besöka. Det är en representant för 
en ganska kort period i svensk arkitek-
turhistoria och svenskt stadsbyggande, 
vid sin tillblivelse livligt debatterat och 
ganska tidigt kritiserat. 

Att det är många som just nu inte 
ser några större kvaliteter i Södra sta-
tionsområdet, det har i några delar 
tillochmed dåligt rykte, betyder inte 
att vi vet vad man kommer att säga om 
ytterligare en eller två generationer. 
När det byggdes handlade det om ett 
mycket ambitiöst stadsbyggnadspro-
jekt med tydligt utformade regler för 
skala och byggnadsutformning. Man 
kan tycka att det inte blev någon ly-
ckad stadsdel, att här kanske finns en 
onödig trafikseparering med lite för 
många inte särskilt stadsmässiga säck-
gator, det känns liksom lite glest och 
tomt. De stora nivåskillnaderna till 
omgivande stadsstruktur isolerar och 
blir till barriärer. Den centrala Söder-
malmsallén i Folkungagatans förlängn-
ing blev inte det attraktiva flanörstråket 
man tänkte. Ett annat problem är att 
den i den ursprungliga planbeskrivnin-
gen önskvärda variationen inte heller 
blev särskilt tydlig. Det blir kanske lätt 
så när mycket byggs på kort tid. Här 
är det tydligt att produktionssätt och 
att byggherrarna gavs inflytande i pro-
cessen påverkade. Jan Inge-Hagström 
skrev i Arkitektur 1987 när planering-
sprocessen var nästan klar och bygget 
hade påbörjats att ”det arkitektoniska 
problemet är i högre grad att åstadkomma 
tillräcklig samordning än att söka skapa 
variation. Risken för kaos är större än 
för monotoni”. Det låter ju i efterhand 
som om man på stadsbyggnadskontoret 
darrade lite på manschetten och att den 
tidiga visionen tappats bort. Några har 
kallat stadsdelen för en ö och en förort 
mitt i staden. Naturligtvis finns hela 
processen dokumenterad i ritningar, 
beskrivningar och fotografier, men från 
början fanns knappast någon vårdplan 
eller tankar om framtiden, något som 
man kan sakna i nästan alla projekt.

Anders Bodin, arkitekt och kultur-
arvsspecialist på Statens Fastighetsverk, 
har talat om byggnaders trettioårskris. 
Alla byggnader åldras och de drabbas 
av slitage och förfall. För husen i Södra 
stationsområdet är det alltså snart dags 
och vi kan inte vara säkra på att un-
derhållet alltid har skötts på bästa sätt. 
Här finns flera ganska små bostads-
rättsföreningar som kanske inte alltid 
sätter långsiktig förvaltning i främsta 
rummet. Vi vet inte heller hur des-
sa byggnader kommer att klara tidens 
tand, här finns materialkombinationer 

som idag kan kritiseras med avseende 
på hållbarhet och skönhet. När Södra 
stationsområdet byggdes fanns flera 
ganska tveksamma byggmetoder och 
det gick fort. Här finns lackerad alu-
minium, flytspackel, plastbelagd plåt, 
infärgad betong, målad betong, interiör 
svampmålning på grovmaskig väv och 
annat med undermåliga egenskaper 
när det gäller patina och åldrande. Vad 
kommer att ske när det är dags att ta 
hand om den här epoken? Vill vi ta 
hand om den? Eller kommer vi att riva 
och bygga nytt? Kanske bygga högre 
och tätare? Att riva ett hus och ersätta 
det med en större byggnad med högre 
exploateringsgrad brukar vara ekono-
miskt lönsamt. 

Stockholms klassiska rutnät på 
malmarna, kvartersstaden med 1800-
tals gator och byggnader som individ-
er ihopflätade sida vid sida, var en av 
förebilderna när Södra stationsområdet 
planerades - något hus är rivet, något 
ombyggt, något är förvanskat och något 
mycket väl underhållet med originalde-
taljer bevarade. Något hus är nybyggt. 
Denna rytm och variation längs en 
gata, det är den som är betydelsefull. Så 
blir det inte när allt byggs på en gång. 
För att förebilden skall uppnås krävs 
tid.

Kommer vi att ha en ambition att 
lyfta fram postmodernistisk arkitektur 
och undersöka hur den förhåller sig till 
historien?

”Vår egen tids skygglappar kräver 
fantasi för att genomskådas” kommen-
terade Anders Bodin i Arkitektur när 
man för några år sedan rev ett trettio år 
gammalt hus på Kungsholmen. Detta 
är ingenting nytt. Fadermord finns det 
många exempel på i restaureringshis-
torien och stigmatiserade perioder har 
smakrestaurerats bort. Är det så enkelt 
som att det relativt nya inte värderas? 
Eller handlar det helt enkelt om oin-
tresse och okunskap? 

Värdering
En av restaureringskonstens uppgifter 
är att värdera och förhålla sig till olika 
tidsskikt. Ove Hidemark har skriv-
it att det gäller att lyssna sig till en 
byggnads budskap och att man måste 
genomföra en noggrann undersökning 
av byggnadens både fysiska och andli-
ga företräden. Vilka är de i fallet Södra 
stationsområdet? Att lyssna sig till en 
hel stadsdel och dess själ? Det är inte 
gjort i en handvändning.

För att kunna bedöma en byggnads 
eller en plats framtida potential är förs-
ta steget att försöka förstå dess värde. 
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Hur märkvärdig är den? Med ledning 
av en sådan värdering kan man formul-
era en idé om kommande restaurering 
eller renovering. I PBL finns en grund-
princip om varsamhet vid all förän-
dring, bland annat ska en byggnads 
karaktärsdrag och kulturhistoriska 
värde beaktas. Varsamhetskravet är inte 
ett förbud mot ändring och en förän-
dring behöver inte per definition leda 
till en minskning av det kulturhistoris-
ka värdet. Lika lite behöver varsamhet 
innebära att något ska bevaras just som 
det är. Det gäller att komma fram till 
goda avvägningar. Och för det behövs 
det gedigna kunskaper om den miljö 
som ska ändras.

I Riksantikvarieämbetets rapport 
”Plattform Kulturhistorisk värdering 
och urval” diskuteras grundläggande 
förhållningssätt för att värdera kul-
turarvet och hur urval och prioriter-
ingar kan göras. Det är ett arbete som 
inte kan göras förutsättningslöst och 
man skriver att om man kan förstå på 
vilka grunder tidigare bedömning-
ar och beslut bygger på, finns goda 
förutsättningar för att i efterhand if-
rågasätta dem eller att argumentera för 
dem. Att ha koll på själva syftet med 
urval och värdering är nödvändigt och 
avgörande för resultatet. Samtidigt är 
det svårt att tänka sig ett helt neutralt 
förhållningssätt. Vår egen kunskap och 
historia, samt vår personliga relation till 
det som värderas spelar också roll. Det 
kulturhistoriska värdet kan även sökas i 
en byggnads eller plats egen tillblivelse. 
Det kan beröra sådant som motstridi-
ga omdömen, tydlig planeringsideologi 
eller om den varit kontroversiell, omta-
lad eller debatterad.

Enligt Anders Bodin bör man inte 
eftersträva någon övergripande strate-
gi i en restaureringspolicy, utan att det 
snarare är önskvärt med pluralism vid 
en värdering. Olika synsätt kan visa 
olika modeller för hur man kan vara 
ärlig mot historien och byggnader 
och platser. Olika byggnader kräver 
olika förhållningssätt, ibland kan skil-
da restaureringsdoktriner samsas i ett 
och samma projekt. Sedan krävs en rad 
andra beslut inför varje enskild byg-
gåtgärd som kan bli aktuell. Viktigt är 
också att en kulturhistorisk bedömning 
aldrig kan vara definitiv utan att den 
alltid är föremål för omvärderingar. 
Hela tiden flyttas gränserna för vad 
som behöver restaureras och vad som 
betraktas som viktigt. Samhället förän-
dras och ny kunskap utvecklas som 
gör att våra tankar idag om vad som är 
värdefullt kommer att se annorlunda 

ut i framtiden. Synen på vad som idag 
anses vara betydelsefullt att lyfta fram i 
vårt kulturarv och värt att bevara kom-
mer sannolikt att förändras.

Urval
De flesta av husen i Södra stationsom-
rådet ingår trots alla ambitioner, i vad 
man kan kalla en för tiden ganska all-
män vardagsarkitektur. Den postmod-
erna retoriken känns i många fall bara 
påklistrad och under den döljer sig i 
sämsta fall en byggnad som lika gärna 
hade kunnat vara byggd 1970.

Men det finns några undantag. 
Ett av den postmoderna arkitekturens 
internationellt mest ledande namn, 
Ricardo Bofill, ritade i Södra station-
sområdet kvarteren Fatbursbågen 
och Fatburen mindre. Bofill med sitt 
arkitektkontor Taller de Arquitectura 
var känd för många andra storskaliga 
bostadsprojekt, vars arkitektur har röt-
ter i fransk barock och klassicism och 
flera av dem är uppförda i 1980- och 
1990-talets förorter (Villes Nouvelles) 
utanför Paris.

Projektet omfattar flera delar var-
av Bågen är det som de flesta tänker 
på – en bågformad byggnad med stor 
monumentalitet och kolossalmått, ra-
dien är densamma som för Karlaplan. 
Bågen innehåller lokaler och nära 300 
bostäder och utgör med sin fram-
förliggande krökta allé och park ett av 
de centrala stadsrummen i Södra sta-
tionsområdet. De övriga delarna fick 
namnen Templen och Kuberna. Bofill 
tänkte sina byggnader som ”folkets 
palats”. Allt är uppfört med fasader i 
prefabricerad ljusgul infärgad betong 
med mycket hög kvalitet i det tekni-
ska utförandet. Fasaderna skulle ge 
intrycket av sandsten. Jan Inge-Hag-
ström har talat om att Bofill tillförde 
hela Södra stationsprojektet uppenbara 
kvaliteter, i Arkitektur 1987 skrev han 
”Hans ständiga försök att fullfölja tyd-
ligt formulerade arkitektoniska principer 
har skalat bort tidigare kompromisser – 
planen, hans eget och angränsande projekt 
har vunnit i klarhet och styrka”.

Bofills projekt kan sägas vara det 
i hela stadsdelen som har den högsta 
verkshöjden, oavsett vad man i övrigt 
kan tycka om det med avseende på 
skala, uttryck och form. Bofills bygg-
nader har fått några att associera till 
fascistisk arkitektur och andra kallar 
det ett högstämt pastischbygge. Men 
det är inget tvivel om att det är det 
projekt i Stockholm som är den mest 
framträdande representanten för tidens 
postmoderna arkitekturideal. Projektet 

som i allmänhet kallas ”Bofills båge” 
har blivit ett begrepp. Få eller inga 
andra exempel på postmodernism i 
Sverige utfördes till den grad och med 
sådan konsekvens som kan ses här.

Detta sammantaget har lett till att 
Stockholms stadsmuseum redan tjugo 
år efter projektets tillkomst klassade 
Bofills byggnader som ”blå”. Det in-
nebär att de anses motsvara kraven för 
byggnadsminne enligt Kulturminnesla-
gen och de är därmed bedömda som 
omistliga ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
Stadsmuseet skrev i sitt beslut ”bågen 
kan räknas som själva symbolen for post-
modernismen i Sverige och bebyggelsen ger 
tillsammans ett oerhört starkt och omist-
ligt uttryck till svensk stadsbyggnadshis-
toria”. 

Framtid
Den tid som kallas postmodernistisk 
har flera beröringspunkter med en tidig-
are del av arkitekturhistorien, nämligen 
jugend eller art nouveau som uppstod 
vid förra sekelskiftet. Båda befinner 
sig i skarven mellan olika skeden och 
är en kort period mellan gammalt och 
nytt. Själva företeelsen var ett sätt att 
komma ur något snarare än att komma 
vidare och just brytningen med det tidi-
gare gör den kulturhistoriskt intressant. 
Jugendperioden i Stockholm var kort 
och av modernismens företrädare tidigt 
baktalad och betraktad som lite töntig. 
Här finns flera referenser till kritiken av 
postmodernismen. Hundratio år sena-
re är jugendarkitekturen i Stockholm 
beundrad och omtyckt och nästan alla 
byggnader från denna tid ses som vikti-
ga delar av vårt kulturarv.

När Södra stationsområdet plan-
lades hade man ambitionen att bygga 
stad, men resultatet visar tydligt att 
man “satt fast i” modernismens tanke-
banor. Med funktionsuppdelning och 
trafikseparering uppstår lätt en sorts 
ödslighet som har väldigt lite att göra 
med den täta stadsdel man tänkte. I 
Arkitektur skrev Jan Inghe-Hagström 
efter tävlingen 1982 ”Nya tendenser 
finns också om att flytta ut verksamheter 
och aktiviteter från kvarterens inre mot 
gatan. Eller om att dra in stadens offent-
lighet in i kvarteren”. Tendenser? Så blev 
det inte.

Redan tidigt med den begynnande 
kritiken av modernismen fanns det de 
som förespråkade ”staden”, men med 
lite andra förtecken än många av post-
modernismens företrädare som till stor 
del talade om bild och form snarare 
än liv. Ett par av dessa tidiga kritiker 
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var den amerikanska författaren och 
kritikern Jane Jacobs och den danske 
arkitekten Jan Gehl. Jacobs klassiska 
”The Death and Life of Great Amer-
ican Cities” utgavs första gången 1961 
och Gehls bok “Livet mellem husene” 
kom 1971. Böckerna kommer hela 
tiden i nya upplagor och får oss att 
skärpa blicken för staden och det spe-
ciella med stadslivet. Båda författarna 
menar att stadsbyggnad enligt mod-
ernismens principer är destruktiv och 
båda lägger fram teorier om hur män-
niskor kan ta det offentliga rummet i 
besittning om det har rätt egenskaper. 
Båda är förespråkare för förtätning och 
mångfald och Gehl har lite lakoniskt 
sagt att ”genom att främja folklivet i de 
offentliga stadsrummen kan man spara in 
på kostbara arkitektoniska försök att göra 
en plats mer intressant”. 

En av de mest relevanta fram-
tidsfrågorna handlar i grunden om att 
välja ut det vi nu tycker är viktigt eller 
att välja bort det som nu verkar oin-
tressant. Det handlar om att vara med-
veten om det som finns och förhålla sig 
till det, trots att det kan finnas konflik-
tfyllda och skilda uppfattningar. Vilken 
berättelse tror vi är väsentlig att föra 
vidare? Förfall och åldrande samspelar 
med, och kommer alltid att ge bak-
grund och betydelse för det nya. Hur 
undviker vi glömska? Hur länge ska vi, 

vill vi eller kan vi minnas? Postmodern 
arkitektur i Stockholm blev kortlivad, 
men delar av den har efter flera år av 
kritik funnit sin plats och blivit en del 
av staden. Samtidigt kan vi knappast 
blåklassa allt. Det som inte blev bra kan 
inte bevaras för sakens skull, då skulle 
vi vara ute på hal is. ”Förändring är en 
kulturhistorisk process. En stad och miljö 
förändras ständigt” sa Stockholms stad-
santikvarie Ann-Charlotte Backlund 
på en föreläsning. Kanske är det så att 
det är nästa generation som ska värdera 
och bedöma, men då måste de ha något 
kvar att ta ställning till. Det har redan, 
helt utan kommentarer, genomförts 
”smygrestaureringar” av postmodern 
arkitektur i Stockholm, bland annat i 
kvarteret Båtturen i södra Hammarby-
hamnen, där en ganska expressiv kon-
torsbyggnad i tegel och spegelglas från-
tagits sitt uttryck och sin tidstyp och 
fått en överslätande och mild putsbe-
handling. I Berlin har samma sak hänt, 
men där har protester i vissa fall hindrat 
förändringar. Efter ett ägarbyte höll en 
av John Hejduks få uppförda byggnad-
er (Charlottenstrasse) på att helt för-
vanskas. De karakteristiska plåtmark-
iserna var borttagna, färgsättningen var 
ny och balkongerna skulle förstoras. 
Nästan av en slump upptäcktes vad 
som var på gång och efter ett upprop 
bland arkitekter och med engagemang 

av John Hejduks dotter lyckades man 
stoppa den pågående förvanskningen 
och byggnaden restaurerades till orig-
inal. Idag finns en skyddsklausul som 
stadgar att förändringar ska granskas 
och godkännas av antikvarisk exper-
tis och Berlins stadsbyggnadskontor, 
detta gäller för alla hus som byggdes i 
IBA-projektet.

I många år har jag undvikit den 
genaste vägen till jobbet - den passerar 
Bofills båge. Istället har jag valt andra 
lite längre omvägar. Kanhända kommer 
mina vanor att ändras. 

I framtiden kommer sannolikt 
Södra stationsområdet att bli just tätare, 
några hus kommer att byggas om och 
på och man kan tänka att en förtät-
ning även kommer att innehålla nya 
byggnader, kanske också i delar av det 
som idag utgörs av parkmark. Någon 
del kommer att åldras med behag och 
annat kommer att rivas eller byggas 
om, så småningom kan den en gång 
åtråvärda variationen och stadslivet up-
pstå. Tänk om Folkungagatan en gång 
går hela vägen fram till Ringvägen! 
Stadsmuseets klassificering av Ricardo 
Bofills arkitektur som värdigt en bygg-
nadsminnesförklaring är en markering 
av att det finns något viktigt att berätta 
även om denna del av stadsbyggnads- 
och arkitekturhistorien. 
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Militärflygplan i formation

Kulturarv 
används i konflikter

 
“Kulturella identiteter tenderar att forma 

selektiva kollektiva minnesbilder  
av tidigare konflikter,  

som gör att vissa händelser 
utelämnas och andra betonas” 

Riksantikvarieämbetet, 2016  

Förstörelsen av kulturarv till följd av 
krig och konflikt är omfattande trots 
överenskommelser som Haagkonven-
tionen som säger att stridande parter är 
skyldiga att skydda kulturegendom.

Segrarmakter och terrorister stärk-
er självkänslan genom att medvetet 
förstöra monument och platser som har 

Efter konflikter tenderar kultur- 
egendom och kulturella uttryck att 
utgöra fokus för arbetet med att åter-   
uppbygga samhället och internationel-
la och nationella hjälpinsatser för sam- 
hällsrehabilitering, meningsskapande 
och dialog.

betydelse för länders och etniska grup-
pers identitet och självkänsla. 

Relationen mellan kulturarv och 
väpnad konflikt är komplicerad. Dels 
förekommer avsiktlig förstörelse av 
kulturarv för att uppnå politiska och 
strategiska mål, dels kriminella handl-
ingar som plundring och illegal handel. 
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Ofullbordat hotellbygge från Sovjetperioden, 
Kaunas, Litauen. Foto 2016 Johan Gustafsson

Belastat kulturarv

“The nation requires a usable past” 

Barbara Misztal, professor i Theories of social remembering, 
University of Leicester

 

Det finns många exempel på byggnader 
och miljöer som medvetet raderats ut. 
Det kan handla om totalitära regimers 
ideologiska budskap i form av monu-
ment eller problematiskt kulturarv som 
vi av andra skäl vill glömma eller göm-
ma undan.

åstadkommit. Att införliva dem i kultur-
arvet kan betraktas som en manifestation 
av demoktratins styrka och legitimitet”  
Håkan Hökerberg, föreläsning KKH 
2017.

Detta händer även om det inte är krig 
eller kris. 

“En stor utmaning för tidigare 
fanatiska stater är att tvätta bort ett 
förhatligt förflutet, att försonas med en 
mörk historia och erkänna värden i de 
materiella minnen som denna historia 
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Bland våra värdefulla och bevarade 
byggnader finns också sådant kulturarv 
som inte har en självklar status som 
uppskattade monument. Alla är inte 
alltid eniga om vilka byggnader 
som borde bevaras. Det är klart att 
kulturarv är ett komplicerat begrepp. 
Vad bör bevaras och varför? På vilket 
sätt bör det ske? Vad betyder kulturarv
egentligen? Ibland räcker det dock inte 
att ställa dessa frågor, utan man borde 
till exempel också fråga: Vems kulturarv 
ska bevaras? Skadar det någon om man 
bevarar detta monument? Borde man 
riva det även om det är ett unikt exempel 
på en stil eller ett av få fortfarande be-
fintliga motsvarande monument?

Frågan om belastat kulturarv är en 
framtidsfråga i världen med ständiga 
konflikter och förändringar. I den här 
uppsatsen ska jag diskutera olika frågor 
angående belastat kulturarv. Syftet är 
inte att ge färdiga svar – och det skulle 
inte vara möjligt för exempel är så olika 
– utan hellre att betrakta begreppet 
från olika synpunkter. Det som är svårt 
med belastade byggnader är att ett 
monument som är värdefullt för någon 
kan vara likgiltigt eller till och med 
anstötligt för någon annan. Genom att 
fundera på frågorna mångsidigt och från 
olika synpunkter kan det vara lättare att 
hitta en kompromisslösning i värdering 
av byggnader. 

Vad betyder belastat kulturarv?
Kulturarvet kan vara belastat på många 
sätt. Ofta sammanhänger det med stora 
händelser i samhället, där människor inte 
är i en jämställd position. Till exempel 
kan krig och totalitarism manifestera 
sig i byggnader och monument som en 
del av människor upplever som ångest-
laddade och anstötliga, och när krisen 
är över vill man ofta riva och utrota 
sådant byggnadsarv. Belastning behöver 
dock inte gälla hela folket, utan det kan 
också vara någonting som påminner till 
exempel en minoritet om deras förtryck. 

I Håkan Hökerbergs föreläsning i 
kursen blev det diskussion om det finns 
belastat kulturarv i Sverige, och det 
första intuitiva svaret var nej för att det 
inte har funnits totalitarism eller stora 
konflikter. Men på något sätt finns det 
belastat kulturarv överallt, och exempel 
i Sverige skulle kunna vara gamla 
mentalsjukhus eller bebyggelse som 
påminner om samernas diskriminering.
Andrew Dolkart, som också höll en 
föreläsning i kursen, berättade om 
deras arbete i New York, där man har 
samlat ihop en lista om byggnader med 
en särskild betydelse i LGBT-historia. 
Bland de här byggnaderna finns också 
väldigt negativt belastade byggnader 
liksom några krogar där homofobiska 
brott har begåtts eller byggnader med 
koppling till aids.

Om en byggnad är belastad eller 
inte är inte alltid enkelt att bedöma. Ett 
exempel är Palast der Republik i Berlin 
där Östtysklands parlament hade sina 
verksamheter. Man skulle kunna tro 
att ett östtyskt parlamentshus väcker 
smärtsamma minnen, och så gjorde det 
för några, men när man beslutade att 
riva byggnaden 2006 fanns det många 
före detta östtyskar som kände att en 
del av deras historia skulle rivas. Få 
monument är entydigt belastade, men 
väldigt många är motstridiga på något 
sätt.

Vems kulturarv ska bevaras?
Vem är en signifikant fråga när det 
gäller belastat kulturarv. Vems kulturarv 
ska bevaras? Vem får bestämma vad 
som rivs och vad som bevaras? När 
det gäller kulturarv är det mycket 
politik, och den som har makten 
bestämmer ofta i byggnadspolitiken.
Man skulle kunna tänka att när kulturarv 
blir belastat, är det något på tok med 
samhället. Vem som bestämmer borde 
grundas på demokrati, och det borde 
inte vara en eller få personer som får 
bestämma. Man får inte glömma bort 
minoriteter, och därför har regeringen 
i Sverige föreslagit i sin proposition 
om målen till kulturmiljöarbetet att 
man borde ha nationell och internationell

solidaritet och respekt inför olika gruppers 
kulturarv.

När får man riva?
När man pratar om kulturarv uppfattar 
man vanligtvis att sådana byggnader 
måste bevaras. Men ibland river 
man ändå kulturarv eller värdefulla 
byggnader. När har man rätt att göra 
det? Det känns klart och begripligt 
att man har en stark vilja att riva vissa 
belastade byggnader. Peter Aronsson 
skriver i sin bok Historiebruk att det 
har varit vanligt att medvetet förstöra 
och ta avstånd till tidigare epokers 
minnen överallt i världen. Detta händer 
alltså även om det inte är kris eller krig, 
men fenomenet kan vara ännu starkare 
efter diskriminering av en minoritet 
till exempel. Det finns två diametrala
uppfattningar: Å ena sidan borde man 
ha rätt att påverka sin egen identitet och 
ta tillbaka kontroll över sin stadsmiljö. 
Å andra sidan kan man också tänka att 
man inte borde föröda någon del av sin 
historia, oavsett hur smärtsam den är.

Det är inte en lätt fråga. Får 
man riva en byggnad om den väcker 
för smärtsamma minnen hos många 
människor? Eller om den är byggd 
dåligt med dåliga material? Till exempel 
i de baltiska länderna finns mycket 
sovjetarkitektur som inte är särskilt 
bra byggd och nu håller på att förfalla. 
Borde man renovera byggnaderna med 
stora pengar, riva dem eller bara låta 
dem vara och förfalla? Sovjetarkitektur 
är dock en del av ländernas historia, och 
det skulle vara synd om man tappade 
bort alla tecken av detta historielager. 
Å andra sidan förstår man att man inte 
vill satsa alla pengar på att renovera 
någonting som är byggt med tvång 
och dessutom dåligt. Kanske skulle 
lösningen vara att välja några arkitek-
toniskt värdefulla byggnader att bevara 
och satsa på dem. Kanske skulle man då 
kunna riva resten eller låta dem förfalla?

När måste man riva?
Det finns också situationer där man 
helt enkelt måste riva en byggnad eller 
ett monument, av symboliska skäl eller 

Frågor om
belastat kulturarv

En sparad del av Berlinmuren står vid Bernauer 
Staße i Berlin.

Laura Ihalainen
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Berlinmurens minnesmärke vid Bernauer Straße 
är en plats där man kan se resterna av muren 

och tänka på offren som dog eller skadades vid 
muren. Minnesmärket tar ganska mycket plats 

i staden.

praktiska skäl. Ett exempel på detta 
är Berlinmuren. När man beslutade 
om Tysklands återförenande var man 
tvungen att riva muren, inte bara för 
att den påminde på stadens och landets
uppdelning och våldsamma historia 
utan också för att få staden att fungera 
ordentligt igen. En mur mitt i staden 
skulle ju göra det mycket svårt att ta 
sig runt i staden, vilket dessutom var 
murens ursprungliga syfte. Så kan man 
tänka att detta också kommer att hända 
om Donald Trump bygger en mur på 
gränsen mellan USA och Mexico: när 
någon annan tar över makten kommer 
man troligtvis att riva Trumps mur, om 
inte fullständigt så till stor del. En mur 
är ett extremt exempel på byggnadsarv 
som man måste riva när man inte längre 
vill använda den som mur. Det betyder 
inte att man borde riva hela muren utan 
man kan spara delar av den som ett 
minnesmärke. I Berlin har man sparat 
korta avsnitt av muren och de fungerar 
som minnesmärken och påminnelse om 
stadens och landets historia.

Ibland kan även symboliska skäl 
vara så viktiga att det anses att ett 
monument måste rivas. Det kan vara 
en del av folkets försoningsprocess och 
sorgearbete att bli av med byggnader 
eller monument som påminner om 
våldsamma händelser och främmande 
makt. Om man river en mur av 
praktiska skäl så kan man tänka att 
statyer, skulpturer och obelisker som 
är byggda som hedersbetygelse till
exempelvis en diktator kanske rivs av 
symboliska skäl. Då måste man ändå 
besinna sig och inte riva allt bara för 
att man kan, utan också tänka på stads-
bilden och historian som en helhet. Till 
exempel i Helsingfors på Senatstorget
står en staty av Rysslands kejsare 
Alexander II. Det har funnits tider då 
man har velat flytta statyn till ett museum 
och ersätta den med något annat, men 
nu när Finland har varit självständigt 
i hundra år kan man också se statyn 
som en naturlig del av Senatstorgets 
omgivning som var planerat och byggt 
när Finland var under Rysslands makt.

När är man redo att bestämma om 
man borde riva eller bevara?
Efter ett krig eller en kris är man kanske 
inte genast färdig att bestämma om 
någonting är värt att rivas eller bevaras. 
Som en del av sorgearbetet kan man 
förstå att man river de mest provoc-
erande monumenten, men som sagt 
borde man inte hasta med beslutet. I 
Berlin bestämde man att medvetet spara 
några avsnitt av muren och skydda dem 
när man insåg att nästan inget återstod. 
Då vaknade man upp tillräckligt tidigt 
innan hela byggnadsarvet var borta.

Ett exempel från Håkan Höker-
bergs föreläsning var en obelisk i Rom 
på idrottsanläggningen Foro Italico 
som byggdes som hedersbetygelse till 
Mussolini år 1932 och som har en 
stor text MVSSOLINI DVX. Man 
tänkte riva den men ändå beslutade 
man att spara obelisken. Nu står den 
kvar som en av de bevarade fascistiska
monumenten men också som en väldigt 
tydlig symbol för fascismen och även 
nyfascisternas mötesplats. Hade man 
rivit den genast när det var möjligt så 
skulle man kanske ha förlorat en del 
av Italiens historia men å andra sidan 
hade obelisken inte hunnit bli en 
symbol och minnesmärke för fascistiskt 
tänkande människor. Om man rev den 
nu så skulle det kunna väcka en stark
motreaktion och oroligheter. Tajming 
är alltså en viktig men svår faktor – man 
borde inte hasta med beslut, men om 
det är dags att riva någonting så borde 
man också våga ta beslutet och inte 
hesitera för mycket.

Om man beslutar att bevara, hur länge 
ska man ha monumentet kvar bara 
som ett minnesmärke?
Om man till exempel tänker på Berlin-
muren och dess rester som minnesmärke 
så kan man också fundera på hur länge 
det ska stå kvar. Till exempel tar min-
nesmärket på Bernauer Straße ganska 
mycket utrymme i staden. Vill man 
fortfarande efter femtio eller hundra 
år använda så mycket utrymme för att 
minnas muren som en gång delade upp 
staden och landet? Kanske kommer nya 
händelser som också kräver egna min-

nesmärken. När är man klar med att 
minnas? Eller blir man aldrig klar? När 
det inte längre finns några människor 
som har levt i murens tid och lidit av det 
räcker det kanske med ett mindre min-
nesmärke eller bara några delar av muren 
utan en stor anläggning runtomkring.

Vilka andra förhållningssätt finns det?
Enkelt tänkt måste en byggnad alltid 
antingen sparas eller rivas. Men det 
kan också vara ett beslut att inte fatta 
ett beslut om att riva eller bevara, 
och om man bestämmer att inte göra 
någonting alls leder det till att bygg-
naderna långsamt ska förfalla. Håkan 
Hökerberg beskriver också andra 
förhållningssätt till belastat kulturarv. 
Man kan till exempel förvanska ett 
monument genom att ta bort delar 
av texter eller ändra det så att det blir 
något annat. Till exempel gav man en 
italiensk staty i fascistisk hälsning ett 
par boxningshandskar för att det skulle 
se ut som något annat än en fascistisk 
hälsning. Ett annat förhållningssätt är 
amnesi – man kan spara till exempel 
statyer men flytta dem från centrala 
lägen till ett museum eller en park. Så 
har man gjort till exempel i Budapest 
och Druskininkai i Litauen. 

Hur ser belastat kulturarv ut i 
framtiden?
Om allt skulle gå optimalt så 
skulle det inte bli flera belastade 
byggnader i framtiden, men tyvärr 
verkar det inte sannolikt. Fram-
tidens belastade monument kan 
orsakas av många olika skäl. Till 
exempel kan IS och andra terrorist-
organisationer men även höger-
extremistisk politik ge upphov till 
belastade byggnader. Ekonomisk obalans 
och de ökande inkomstskillnaderna
kan orsaka ojämlikhet i samhället och 
på det sättet också belastat kulturarv. 
Det kan även bli kollision till exempel 
mellan kulturverksamhet och merkantil 
verksamhet eller andra motstridigheter 
som kan påverka byggnadsarvet. 
Världen är inte färdigbyggd, men 
förhoppningsvis kan vi rättvist ta hand 
om olika kulturarv och minnen.

Aronsson, Peter, Historiebruk – att använda det förflutna, Studentlitteratur, 
Lund, 2014.

21.2.2017 Håkan Hökerberg: Totalitär arkitektur, olika förhållningssätt till 
ett problematiskt kulturarv

5.4.2017 Andrew S. Dolkart: NYC LGBT Historic Sites Project
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Allt började med en resa.
      Under läsåret har vi tillsammans 
gjort fyra studieresor. Sett i back-
spegeln har dessa resor, var på sitt sätt, 
påverkat mig mer än jag förstod när de 
genomfördes. I texten nedan försöker 
jag formulera några av de funderingar 
som dykt upp under resorna. Funder-
ingar vilka så småningom ledde fram 
till att jag intresserade mig för miljon-
programmets bebyggelse.

Det har nu gått mer än ett halvt sekel 
sedan den dåvarande socialdemokratiska 
regeringen beslutade genomföra ett bost-
adspolitiskt program med målsättnin-
gen att bygga en miljon bostäder inom 
en tioårsperiod. Miljonprogrammet, för 
många synonymt med betongförort, har 
ständigt debatterats under dessa 50 år. 
Kritikerna riktade redan tidigt in sig på 
storskaligheten och den låga kvaliteten 
på såväl material som gestaltning. 
Efterhand har åtskilliga av miljonpro-
grammets områden omvärderats och 
idag höjs alltfler röster som vill skydda 
och bevara många av dessa byggnader.

Men som sagt, allt började med en 
resa. 

Första resan - bakåt
Redan på den tredje dagen av kursen 
bar det av på resa. Vi åkte söder ut mot 
Ljungsbro och ortens vandrarhem, 
vilket skulle fungera som basläger för 
våra undersökningar på studieobjektet 
Tuna kungsgård. På vägen gjorde vi 
några stopp och fick guidade visningar 
av byggnader som på olika sätt anses ha/
haft betydelse för den svenska restaure-
ringshistorien. Först vid Gripsholms 
slott i Mariefred därpå vid S.t Lars 
kyrka och Domkyrkan i Linköping 
och slutligen vid Vreta klosters kyrka i 
Berg. På detta sätt fick vi även en liten 
gemensam referensram att knyta upp 
framtida diskussioner kring. Men målet 
för resan var Tuna kungsgård.

Själv slogs jag omedelbart av 
platsens poetiska skönhet och magi. 
Det öppna odlingslandskapet i kom-
bination med de orörda byggnaderna 
gav ett starkt intryck. Men samtidigt 
funderade jag över hur stort inflytande 

berättelsen om denna tid har i vårt 
kulturarv och hur dessa idéer påverkar 
vårt val av miljöer värda att bevara.

”Det heter att vi ständigt omvärder-
ar vad som räknas till kulturarv, att 
vi ändrar uppfattning om vad som är 
värdefullt. Det skulle därför bara vara 
en tidsfråga innan rekordårens bebyggelse 
blir proportionellt representerad bland 
andra kulturarv. Resonemanget stämmer 
inte. Dels omvärderar vi inte det vi redan 
uppskattar bara för att vi lägger till nya 
kategorier, dels är det en anmärkningsvärd 
tröghet i att införliva nya kategorier.

Agneta Thornberg Knutsson fram-
håller i sin avhandling Byggnadsminnen 
– principer och praktik (2007) att vissa 
bebyggelsekategorier är överrepresenterade 
medan andra förekommer bara i undan-
tagsfall. Tendensen är dessutom att samma 
slag av objekt byggnadsminnesförklaras i 
dag som under tidigare perioder. De struk-
turellt mest underrepresenterade kategor-
ierna är industrisamhället och välfärds-
samhället. Vi kan också konstatera att de 
stora förorterna från 1960- och 70-talen, 
som Partille, Haninge och Botkyrka, har 
byggnadsminnen av precis samma sort 
som exempelvis herrgårdslandskapet 
Sörmland: herrgårdar, kvarnar och bruk.” 
(Berggren)

Möjligen kommer vi i framtiden att 
se på dagens val med andra ögon.

Andra resan - inåt
Höstens resa gick till Litauen och 
Lettland. En av de starkaste upplev-
elserna för mig var hur illa sedd den så 
kallade sovjetarkitekturen var. Skälet 
till detta var förstås uppenbart; bygg-
naderna symboliserar Sovjetunionens 
annektering och förtryck i och av de 
båda baltiska staterna. Till det yttre 
påminde många av dessa byggnader här 
i Baltikum om de där hemma, bortsett 
från belastningen av att vara uppförda av 
en ockupationsmakt. När jag funderade 
på frågan om det belastade kulturarvet, 
tyckte jag mig finna ett embryo till en 
frågeställning om hur vi i Sverige ser på 
och värderar bebyggelse samtida med de 
byggnader vi sett i Baltikum. Här fanns 
också en första avgränsning; byggnader 

från 50-talet och framåt.

Tredje resan - uppåt
Den tredje resan var i december och 
gick till Kiruna. På ort och ställe skulle 
vi få se staden flyttas. Visserligen 
omfattar flytten enbart ett antal utvalda 
byggnader, men alla stadens innevånare 
tvingas bryta upp och rota sig i den nya 
staden. För min egen del var Kiruna 
stadshus den största upplevelsen under 
resan. Byggnaden, som fick Kasper 
Salin-priset 1964 med motiveringen 
”Sveriges vackraste offentliga byggnad”, 
överträffade mina förväntningar och att 
den nu skall rivas är mycket sorgligt. 
Stadshuset har kallats för kirunabornas 
vardagsrum och har använts till såväl 
konsthall som festlokal och mötesplats. 
Minnesvärt är stormötena från gruvar-
betarstrejken 1969. 

Jag är tillräckligt gammal för att 
minnas bilderna från den stora gru-
varbetarstrejken i malmfälten 1969-70, 
men samtidigt något för ung för att 
minnas vad det hela egentligen handlade 
om. Men ändå. Jag minns plakatet med 
texten ”vi är ej maskiner”. Så även om 
den utlösande faktorn var missnöje 
med lönen kom strejken att symboli-
sera något mycket större; man ifråga-
satte innehållet i det socialdemokratiska 
samhällsbygge som pågått sedan slutet 
1920-talet.

”Det goda hemmet känner icke till 
några privilegierade eller tillbakasatta, 
inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser 
icke den ene ner på den andre, där försöker 
ingen skaffa sig fördel på den andres 
bekostnad, den starke trycker icke ner och 
plundrar den svage. I det goda samhället 
råder likhet, omtanke, samarbete, 
hjälpsamhet.” (Per Albin Hansson, ur 
det så kallade folkhemstalet i Sveriges 
riksdag 1928)

Strejken var i någon mening ett 
angrepp på folkhemmet och då kritiken 
kom inifrån, från arbetarklassen, den 
som enligt partiretoriken utgjorde såväl 
samhällets som det socialdemokratis-
ka partiets stöttepelare, tog den hårt 
och var också svår att avfärda. Trots att 
man lyckats i sitt uppsåt att omdana 
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det gamla fattigsamhället och bygga 
en välfärdsstat med moderna bostäder 
och full sysselsättning så var det up-
penbarligen någonting som saknades. 
Kanske detta: ”Att arbeta är inte nog. 
Frihet, solsken och en liten blomma måste 
man också ha” (fritt efter Hans Christian 
Andersen)

Nu var vi ju inte i Kiruna för att 
i första hand titta på blommor men 
tanken på detta dök upp i mitt huvud; 
hur ambitionen att skapa något gott, 
vid en given tidpunkt slår över i sin 
motsats. Kanske inföll denna givna 
tidpunkt 1970. Sett i backspegeln 
så var det väl här någon gång som 
den socialdemokratiska eran började 
sin kräftgång, från egen majoritet i 
riksdagen till dagens marginaliserade 
tillvaro med ett väljarstöd på 20-25 % 
av befolkningen. Strejken utbröt under 
den tid då byggandet av miljonpro-
grammets alla bostäder pågick som 
mest intensivt. Även detta storslagna 
projekt började kritiseras för sin brist 
på proportioner och mänsklighet. Hela 
folkhemsbygget började nu krackelera 
och gruvarbetarstrejkens symbolvärde i 
detta skeende var stort.

En av kvaliteterna med Kiruna 
stadshus är att det har varit öppet 
för allmänheten. Ett allaktivitetshus 
i ordets rätta bemärkelse. Huset har 
bland vissa setts som sinnebilden av 
det goda samhälle Per Albin Hansson 
beskriver i citatet ovan.

Rivningen av Kiruna stadshus har 
därför också en politisk dimension och 
laddning. Sannolikt kommer berät-
telsen om byggnaden leva kvar långt 
efter att den rivits.

Fjärde resan - framåt
Den fjärde resan gick till Tyskland. I 
Dessau, Dresden och Berlin fick vi se 
en varierad provkarta på såväl utförda 
som pågående restaureringar. Förutom 
att detta var intressant ur ett tekniskt 
och restaureringsideologiskt perspektiv 
väckte det också många frågor kring 
olika sätt att förvalta, förändra och 
presentera en stats historia genom det 
byggda kulturarvet. Eftersom jag redan 
innan resan bestämt mig för att titta 
på det svenska miljonprogrammets 
byggnader ur perspektivet ”belastat 
kulturarv” borde det finnas vissa jäm-
förelser att göra här i Tyskland.

Tyskland har ju ett minst sagt 
komplicerat förflutet att förhålla sig till.

Det Tyska riket (1871-1943) är 
troligen det mest fasansfulla samhälle 

som mänskligheten hittills utvecklat. 
Tysklands historia som kolonialmakt är 
visserligen kort men mycket händelser-
ik. Först efter att kejsardömet ropats 
ut gjorde man anspråk på områden i 
Afrika. Det var också här och nu man 
lade grunden för det som komma 
skulle. Kolonierna blev en tummelplats 
för att fritt och utan hämningar prak-
tisera tidens idéer om den vita rasens 
överlägsenhet. Här byggdes koncen-
trationsläger och här utövades gränslös 
brutalitet mot den inhemska befolknin-
gen.

Under första världskriget kom tyska 
forskare på nya och än mer effektiva 
metoder att utplåna människor när 
man utvecklade senapsgasen. En ny 
och dittills okänd krigsföring hade med 
detta sett dagens ljus. Denna ingenjör-
skonst i industriellt mördande utveck-
lades vidare och nådde sin kulmen under 
den nazistiska eran av det Tyska riket. 
Först med systematiskt utplånande av 
alla oliktänkande och, som man sade, 
undermåliga raser inom riket, följt av 
ett fullskaligt anfallskrig och utrotande 
av människor i de ockuperade länderna.

Det Stortyska riket, som utropats 
av Hitler 1943, upplöstes i och med 
krigsslutet 1945. Tyskland delades då 
i fyra zoner vilka så småningom skulle 
utvecklas till två stater. En västlig, BRD, 
och en östlig, DDR. När muren i Berlin 
föll 1989 imploderade hela staten DDR 
och tidigare hemliga arkiv blev offen-
tliga. Arkiven bekräftade misstankarna 
om ett kontrollsamhälle där alla spio-
nerade på alla. 

Hur förhåller man sig till denna 
sin historia och hur presenterar man 
sitt kulturarv från sådana, perverterade 
samhällssystem? Lite olika visade det 
sig. 

Inte helt överraskande så river man 
mycket av det som ligger närmast i 
tid. Åtminstone i de delar som ingick 
i forna Östtyskland. Vi såg exempel på 
sådan stadsförvandling (och statsför-
vandling) i både Dresden och Berlin. 
Mest betecknande är förstås rivningen 
av riksdagsbyggnaden från DDR-tiden 
i centrala Berlin. Mera oväntat var 
kanske att man så ivrigt och tillsynes 
oreflekterat bygger upp minnet av ke-
jsardömet, alltså det Tyska rikets första 
epok. Sett i historiens ljus är väl detta 
knappast någon period att vara stolt 
över. Men det mänskliga minnet är som 
bekant kort, och nu, knappt 100 år efter 
hans avgång, är tiden tydligen mogen 
för kejsarvurm. Vad står på tur härnäst? 

Kulturarvet, vem ärvde vad av vem 
och varför?
Kulturarvet är en form av kanon tänkt att 
definiera och hålla fram nationens särart 
och historia, i vårt fall ”det svenska”. I 
mångt och mycket är kulturarvet, som 
vi känner det, en 1800-tals företeelse. 
Alltså samtida med att nationalsta-
terna i Europa bildades. En viktig del 
blev att framhålla den egna statens kul-
turideologi. ”Med det post-napoleonska 
Tyskland i spetsen utvecklades i Europa en 
tävling mellan stater om kulturell status. 
Offentliga praktbyggnader, statyer och 
monument anlades i rasande takt under 
seklets senare hälft.”….”Gynnandet av 
offentlig kultur blev ett adelsmärke för 
den ekonomiskt expansiva borgerligheten 
och den säkraste vägen till kraschanen och 
ett aktat eftermäle. Att vara en kulturstat 
framstod som en av den moderna statens 
huvudplikter.” (Richardson)

Den franske filosofen August 
Comte lär ha myntat uttrycket ”De 
döda styr de levande”, en formulering 
som, enligt min mening, kan appliceras 
på det så kallade kulturarvet. Eftersom 
arv inte är något man aktivt söker utan 
av olika tillfälligheter råkar få, kan det 
också lätt bli en börda för arvingen. Det 
finns något mer eller mindre uttalat, en 
önskan från givaren, att arvet inte ska 
slösas bort utan tvärtom vårdas och 
värnas, och kanske helst även förmeras, 
innan det lämnas vidare till nästkom-
mande generation. Arv avser vanligtvis 
något fysiskt som förs vidare i en släkt 
eller familj. Detta kan vara svårt nog 
och ge upphov till en rad konflikter där 
olika personer känner sig förbisedda, 
eller orättvist behandlade. Vad gäller 
kulturarvet så ökar svårighetsgraden 
exponentiellt.

Folkhemmets och modernismens ge-
nombrott
Begreppet folkhemmet var ursprungli-
gen en politisk term använd av so-
cialdemokratin för att beskriva sin 
vision av hur samhället skulle förändras. 
Folkhemmet kom att bli en metafor för 
det goda samhällsbygget och fick stor 
spridning när den socialdemokratiske 
partiledaren Per Albin Hansson 
använde det i sitt berömda tal i 
riksdagen 1928.

Idag används folkhemmet kanske 
främst som en beskrivning av en tid och 
en epok i Sverige som tog sin början 
under 1930-talet och slutade någon 
gång runt 1970.

En av modernismens bärande idéer 
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inom arkitekturen är att den vill något 
bättre, något större. För svensk del 
uttrycks dessa ambitioner t.ex. i boken 
acceptera, som kom ut året efter Stock-
holmsutställningen 1930. Arkitektur 
beskrivs här som ett medel i samhäll-
sbyggandet och i den modernistiska 
arkitekturen är funktion nummer ett. 
Det ljusa och det rena premieras och 
byggnaderna är konstruerade av grun-
dläggande geometriska former vilka 
är tydligt avläsbara eftersom fasaderna 
inte längre dekoreras med allehanda 
tingeltangel.

Trots att såväl de materiella som 
teoretiskt/ideologiska förutsättningar-
na för att bygga det nya samhället sam-
manföll redan i början av 1930-talet fick 
modernismens sociala ambitioner och 
funktionalistiska ideal fullt genomslag 
först efter andra världskriget. Dels för 
att det nu fanns ett gigantiskt behov 
av bostäder, men dels också för att den 
klassicerande arkitekturens formspråk 
var så intimt förknippad med nazismens 
ideal. I och med detta blev nu istället 
modernismens formspråk tongivande i 
hela Europa. Men mer än så. Det mod-
ernistiska projektet blev också ”en bärare 
av en moral och sundhet som skulle över-
skrida klass och nationsgränser.” ( Thordis 
Arrhenius i Nordisk arkitekturforsk-
ning 1994:3)

Miljonprogrammet – folkhemmets 
och modernismens sammanbrott
Liksom idag gick de så kallade hjulen 
på högvarv i byggindustrin under 1950- 
och 60-talet. Den fulla sysselsättningen 
och den förbättrade ekonomin gjorde 
det möjligt för unga människor att flytta 
ut och sätta bo i högre utsträckning än 
tidigare. Behovet av nya bostäder ökade 
i snabbare takt än utbyggnaden. För att 
råda bot på detta beslutade regeringen 
1965 om ett bostadspolitiskt program 
där målet var att bygga en miljon nya 
bostäder under tio år.

Mellan 1965 och 1974 genom-
fördes det som kom att kallas miljonpro-
grammet, till stora delar finansierat med 
statliga bidrag. Omkring en tredjedel av 
bostäderna som byggdes under denna 
tid var i form av småhus. Resterade del, 
knappt 700 000, utgjordes av flerfamil-
jshus, alltså det som vi idag vanligtvis 
förknippar med miljonprogrammet.

De högt uppsatta målen ställde 
krav på ett rationellt byggande. Detta 
blev, kan man på goda grunder säga, 
själva kärnan i bostadspolitiken vilket så 
småningom också visade sig i arkitek-

turen. ”Miljonprogrammet innebar inte i 
första hand en ökning av byggandet utan 
en garanterad marknad under tio år för 
att få byggföretagen att satsa på byggsys-
tem med förtillverkade betongelement.” 
(Claes Caldenby i Psykoanalytisk 
tidskrift 2010:32-33)

Rationalitet gick nu före kvalitet. 
”Stadsplaner med olika hustyper var 
inte lämpliga för det nya industriella 
byggandet. Inte heller naturlig kuperad 
terräng. Byggkranarna tog makten över 
bostadsmiljön.” (Eriksson) I takt med 
att byggentreprenörerna skaffade sig allt 
större kranar med allt längre räckvidd, 
blev arkitektens roll och uppgift 
begränsad till att ”med så få huskompo-
nenter som möjligt åstadkomma ett så stort 
bostadsområde som möjligt.” (Sandström)

Kritiken mot storskaligheten i 
byggandet lät inte vänta på sig. Från 
mitten av 70-talet framfördes den nu 
på bred front och från alla möjliga håll. 
Inte minst inom arkitektkåren hördes 
alltfler röster som ville se något annat. 
Någonstans här tog modernismens 
epok slut. Man hade nått vägs ände 
och manegen var krattad för det som  
komma skulle.

En annan faktor som påverkade 
flera av miljonprogrammets bostad-
sområden negativt var vårt förändrade 
konsumtionsmönster. Många de nya 
förorterna hade förlagts långt utanför 
stadskärnan. Dessa satellitstäder var 
och är beroende av centrumanläggn-
ingar med affärer och social service. 
Under 1980- och 90-talen förändrades 
handeln i Sverige. Konsumtionssam-
hället hade inte nått sin kulmen, det vi 
sett dittills var bara början på något som 
ännu pågår och verkar vara utan gränser. 
Den ökade köpkraften innebar att 
delar av handeln nu omstrukturerades 
och anpassades för att passa bilismen. 
”Externa varuhus och specialbutiker eta-
blerades längs de stora trafiklederna. För 
dem som inte hade bil fanns kollektivtrafik 
men inte alls med samma bekvämlighet 
som för bilisterna. En ny sorts segrega-
tion uppstod – det handlade om tillgången 
till välfärdens överflöd” (Lindvall och 
Myrman)

I och med dessa våra ändrade 
vanor slogs ytterligare en spik i mil-
jonprogrammets redan sköra kista. 
Kvaliteter som närhet till skog och 
grönska, utbyggd och väl fungerande 
kollektivtrafik vägde inte tillräckligt 
tungt för att attraktionskraften skulle 
bestå. Även en annan grundbult, de 
stora bilfria gårdarna, omvärderades. 

Från att tidigare räknats som en av de 
stora kvaliteterna i många områden blev 
trafiksepareringen nu en belastning. 
Det moderna hade blivit omodernt.

Miljonprogrammet – arkitekterna
Flera av de som räknas till våra be-
tydelsefulla arkitekter var med och 
ritade det som skulle bli (och blev) 
det nya moderna Sverige. Projektet 
Folkhemmet sammanföll både i tid 
och innehåll med de modernistiska 
idéerna om den nya människan och 
det nya samhället. Efter visst inledande 
motstånd slog funkisen igenom på bred 
front i mitten 1930-talet och många 
av arkitekterna klev ut i rampljuset, 
blev omskrivna i pressen och kom 
därigenom att bli kända för en bredare 
allmänhet. Arkitektur kom på så sätt att 
bli en angelägenhet för hela samhället. 
Arkitekternas inflytande var stort och 
yrkets status stod högt i kurs fram till en 
bit in på 60-talet. För att leva upp till de 
allt högre ställda kraven att producera 
än fler nya bostäder blev byggnationen 
alltmera industrialiserad. Teknikut-
vecklingen gick snabbt och byggnad-
sindustrin flyttade fram sina position-
er, vilket delvis skedde på arkitektens 
bekostnad. Arkitektens tidigare roll 
som samordnare för helheten övertogs 
efter hand av så kallade projektledare 
med en teknisk-ekonomisk utbildning. 

Byggbranschen förändrades nu i 
grunden. Hantverkaren försvann och 
in klev montören. Likriktningen tilltog 
och allt standardiserades. Arkitektens 
utrymme krympte. Vad återstod när 
den tidigare treenigheten arkitekt-byg-
gmästare-hantverkare nu ersatts av 
konstruktör-entreprenör-montör?

Ulf Sandström tycker sig, i sin bok 
Arkitektur och social ingenjörskonst (s. 
249-265), identifiera ett återkommande 
mönster med fyra olika faser under den 
tid ett specifikt ideal är förhärskande 
inom arkitekturen. Alltså tiden mellan 
två paradigm. I denna Sandströms 
modell är arkitektens roll i första skedet 
Hjältens med stort H. Han/hon är 
geniet, trendsättaren, innovatören. Den 
avantgardistiske konstnären.

I nästa skede är arkitektens roll 
expertens, den som omsätter det nya par-
adigmet, ser till att teorierna genomförs 
i praktiken. Efterhand övergår arkitek-
tens roll till att enbart se till att de givna 
regler och förskrifter som gäller också 
genomförs. Han/hon har då kommit in 
i det tredje skedet och blivit byråkraten, 
en pedantisk paragrafryttare utan egna 
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idéer och tankar. Längtan efter något 
annat blir till slut så stor att det rådande 
paradigmet ifrågasätts och börjar lösas 
upp. Det fjärde skedet, där arkitektens 
roll är kritikerns, har nu kommit, och här 
finns embryot till nästa arkitekturstil.

Miljonprogrammets arkitek-
ter hade, enligt modellen ovan, alltså 
oturen (?) att vara verksamma under 
funktionalismens tredje skede. Om 
Sandströms modell är riktig så är ”den 
goda” arkitekturen mer bunden till 
tiden än till personen som ritat.

Nu är förstås verkligheten alltför 
mångfacetterad för att kunna inrymmas 
i en förenklad modell. Det finns gott 
om exempel på god arkitektur under de 
år (1965-74) då det så kallade miljon-
programmet genomfördes.  Men det var 
också under dessa år som det industri-
ella byggandet nådde sin kulmen. Hela 
byggprocessen blev nu så rationell att 
arkitekten delvis förlorade sin legitim-
itet vilket i sin tur medförde att arkitek-
tur som disciplin förändrades. 

”Den dominerande och utmanande 
uppgiften för arkitekterna kom i allt högre 
grad att handla om att bygga billigt, 
effektivt, rationellt och ändå estetiskt förs-
varbart.” ( Werne)

När arkitektens traditionella yrke-
skunskaper inte längre efterfrågades 
gällde det att skapa ny legitimitet för 
sin yrkesroll. Arkitekten reduceras nu 
till att bli estetisk expert. 

Men inte heller detta visar sig vara 
helt oproblematiskt. För att kunna 
hävda sin uppgift som expert påstår 
man samtidigt att det finns en objektiv 
estetik. Skönhet går enligt ett sådant 
synsätt att definiera, sätta ord på och 
gestalta. Och den som har förmågan 
och kunskapen att göra detta är alltså 
arkitekten, vars uppdrag då blir ”ett kon-
stnärligt avantgardistiskt projekt i vilket 
arkitekturen legitimeras med hänvisning 
till arkitektens egenskap av expert och till 
att den ifrågasättande publiken, i de fall 
den protesterar, är okunnig och inte inser 
sitt eget bästa.” (Werne)

Denna önskan om att få gestalta sitt 
konstnärskap fick nu sitt uttryck i den 
postmoderna arkitekturen. Byggnader 
som idag står lågt i kurs. Allting verkar 
gå igen.

Miljonprogrammet – arkitekturen
Arkitektoniskt var modernismens 
stilideal fortfarande förhärskande 
i 60-talets Sverige. Man blickade 
framåt, använde ny teknik och nya 
material för att hålla nere kostnader-

na.  Byggprocessen hade som vi sett 
ovan rationaliserades allt efter som, 
och fler och fler av såväl småhus som 
flerfamiljshus uppfördes av prefab-
ricerade väggelement. I det industriella 
byggandet sprängdes bergknallar undan 
och terrängen planades ut, allt i syfte 
att bereda marken för byggkranarnas 
räls. Omgivningen anpassades efter 
byggnaderna istället för som tidigare 
tvärtom. Även om platsgjutning fort-
farande var den förhärskande metoden 
kom efterhand fasadelement, bärande 
konstruktionsdelar och hela rumsmod-
uler färdiga ut från fabrikerna för att 
monteras samman på plats. 

Många av de nya bostadsområde-
na placerades i städernas utkanter och 
där byggdes alla grundläggande ser-
vicefunktioner in. Tanken var att såväl 
skola och omsorg som handel och ar-
betsplatser skulle finnas inom bekvämt 
gångavstånd.  Dessa mönster är extra 
tydliga i områden som huvudsakligen 
består av flerfamiljshus. Husen är här 
av två huvudtyper, låga lamellhus och 
höga skivhus. Huskropparna ligger 
oftast parallellt med varandra eller i 
räta vinklar med öppna gårdar emellan. 
Byggnaderna utformades ofta i mycket 
strikta geometriska former med plana 
eller svagt lutande tak. Fasaderna, som 
regel i tegel eller klädda med betonge-
lement, gestaltades i form av återkom-
mande tydliga upprepningar snarare 
än med konstnärliga utsmyckningar. 
Betong som material förekom mycket 
rikligt i miljonprogrammet. Omkring 
80 % av flerbostadshusen hade plats-
gjutna betongstommar men det var 
enbart 15 % av husen som hade betong 
som ytskikt i fasaden.

Miljonprogrammet – byggnaderna 
och materialet
Nedan kommer jag att titta lite närmare 
på två så kallade miljonprogramsom-
råden. Ett i och ett strax utanför 
Göteborg. Båda dessa områden består 
enbart av flerfamiljshus. Det är också 
denna typ av bebyggelse som avses 
fortsättningsvis i texten.
     Även om mycket av den sentida 
kritiken av miljonprogrammet skjuter 
in sig på storskaligheten, det repetitiva, 
enformiga, och enligt många torftiga, 
gestaltandet så uppmärksammades 
redan tidigt också byggnadsteknis-
ka brister. Det uppstod problem med 
läckage från de platta taken, fönsterk-
armar och bågar ruttnade på grund av 
dåligt och felbehandlat trä, lister och 

foder i plast visade sig ha begränsad 
livslängd etc. Den omfattande använd-
ningen av nya och oprövade material 
visade sig ha en baksida.
      Under periodens första tid lämnades 
betongens gråa yta vanligen obehand-
lad, så småningom började betongen 
färgsättas i allt större utsträckning. 
Som sägs ovan hade omkring 15 % av 
miljonprogrammets flerfamiljshus ur-
sprungligen fasader med synlig betong. 
Ofta i form av betongelement med 
varierat utseende, släta, borstade eller 
räfflade, mönster eller avtryck från 
formvirket, frilagd ballast i form av 
t.ex. sjösten eller krossad marmor. Hur 
många av dessa betongfasader som 
finns kvar i oförändrat skick är svårt att 
veta, men sannolikt har de allra flesta 
restaurerats och förvanskats på något 
sätt. I de fall där fasaderna ännu undgått 
att förändras kan man på goda grunder 
anta att betongen har skador av varierad 
karaktär.

Materialet betong
Allt sedan betongen introducerades 
i mitten av 1800-talet har det funnits 
stora förväntningar på materialet. Tron 
på betongens möjligheter att skapa helt 
nya former accentuerades i och med 
den armerade betongens genombrott 
under seklets senare årtionden. Nu blir 
det också allt vanligare att koppla bygg-
nadens form till det material av vilket 
den är uppförd. Eller för att uttrycka 
det med den franske arkitekten Eu-
gène-Emmanuel Viollet-le-Duc: ”Varje 
byte av material måste leda till ett byte av 
form”. (Arkitektur 5-2006)

Möjligen har denna förväntan 
på att materialet skulle skapa en ny 
arkitektur blivit självuppfyllande. Hur 
som helst så har det under hela 1900-
talet talats om detta och begreppet 
”betongarkitektur” har introducerats 
och blivit allmänt accepterat. Fram till 
att den armerade betongen lanserades 
på bred front var det mer eller mindre 
otänkbart att definiera arkitektur som 
frukten av ett material. Enligt Adrian 
Forty (Arkitektur 5-2006) så förut-
sattes det i början av 1900-talet att 
betongen skulle kläs in, men efterhand 
förändrades detta synsätt och det blev 
allt vanligare med exponerad betong, 
såväl på byggnadernas utsida som på 
insidan. Runt mitten av århundradet 
hade synsättet slagit igenom fullt ut och 
det betraktades från nu närmast som en 
skymf, ett ifrågasättande av betongens 
roll som byggnadsmaterial, att inte 
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låta den råa ytan vara synlig. Det hela 
nådde sin kulmen med den så kallade 
béton-brut-arkitekturen och brutalis-
men. Betongen sågs av företrädarna för 
dessa nya och mera radikala riktningar 
som det universella byggnadsmaterialet. 
Det skulle därför helst inte blandas med 
andra material, utan stå fram och visa 
upp hela sin kapacitet.

Efterhand kom betongen dock 
att mer och mer hamna i vanrykte. 
Byggnader i betong blev i stor ut-
sträckning synonymt med miljonpro-
grammets förorter. Från att en gång ha 
stått för modernitet, framåtskridande 
och del i det demokratiska samhällsby-
gget där alla skulle med, blev materialet 
nu symbol för det motsatta. Förortens 
sociala problem sågs av många som 
direkt kopplade till byggnaderna och 
arkitekturen. I “betongghettot” fanns 
ingen framtid, bara hopplöshet.

Epitet som betonghäck och bet-
ongsosse kom att bli sinnebilden för 
tröghet och ovilja till framsteg och 
förändring

Värdering – omvärdering och 
värdering om igen
En kritik som ofta riktas mot miljon-
programmets förorter är att dessa i 
allt för hög utsträckning är homogena 
enklaver och att detta i sig är grunden till 
de olika problem, ofta av social karaktär, 
som finns här. Nu är ju detta inte någon 
unik förortsföreteelse. Kaka söker, som 
man säger, maka. Livet blir enklare när 
man bor bland likar. Segregationen är 
minst lika stor i andra områden i vilken 
som helst av våra städer, till exempel 
Södermalm i Stockholm eller Majorna 
i Göteborg. Vanligtvis vill dock inte 
de boende i dessa områden förknippas 
med att aktivt ha sökt sig till en segre-
gerad miljö. En gemenskap baserad på 
likhet passar inte in i (själv)bilden av att 
vara en färgstark personlighet i ett indi-
vidualiserat samhälle.
      Som vi sett ovan är kopplingen 
mellan arkitekturen-byggnadsstilen 
och förortens sociala problem inte 
något nytt, den gjordes redan på 1970-
talet. Ett sådant synsätt minskar förstås 
möjligheterna för miljonprogrammets 
områden att ses som bevarandevärda. 
Vem vill fatta beslut om att bevara en 
viss typ av byggnation om konsekvensen 
av detta är social misär?
      ”Det finns uppenbara svårigheter 
för länsstyrelser att fatta beslut om att ge 
det sent byggda kulturarvet ett lagskydd. 
Svårigheten ligger inte i brist på fak-

taunderlag, eller på att vi inte kan bedöma 
det sent byggda beståndets värde i förhål-
lande till andra historiska epoker. Nej, 
svårigheter uppstår och beslut blockeras 
därför att det sent byggda beståndet 
fortfarande är föremål för högst levande 
intressen och konfliktfyllda uppfattningar. 
Vi kan i dag fatta beslut om fjällägenheter, 
torp och backstugor som vittnar om svält 
och utanförskap, slott och herrgårdar som 
vittnar om makt och förtryck, fängelser och 
mentalsjukhus som vittnar om skammen 
i vår historia − men dessa konflikter 
ligger så inbäddade i historiens lager att 
de inte längre berör oss, de är ofarliga.” 
(Berggren)
    Möjligen är det så som Kersti 
Berggren skriver, att den stora 
svårigheten ligger i just detta att det 
handlar om levande miljöer som bebos 
av levande människor och att det lätt 
uppstår konflikter när dessa, miljöer och 
människor, ska värderas.
Det förefaller också finnas en generell 
tröghet i hur vi ser på vad som är värt att 
bevara där det nyare offras till förmån 
för sådant som är äldre.
      Denna blinda fläck är av allt att 
döma svår att råda bot på. Att avgöra 
hur framtidens ideal för skönhet och 
värde ser ut är inte lätt. Inte ens för dem 
som är experter i frågan. Jämför exem-
pelvis med hur dåtidens skönandar 
dömde ut hela stadsdelar (i det här fallet 
i Göteborg) som utan något som helst 
värde, vare sig historiskt, konstnärligt 
eller arkitektoniskt.
      ”Det är lockande att fantisera över 
vad som kan göras med Haga. För det 
första: finns det några värden att bevara, 
någonting att utgå ifrån? Arkitektoniskt 
knappast – måhända att man vill ha kvar 
ett renodlat tidstypiskt hus som Dicksons-
ka.” (Tord Bæckström, konsthistoriker, 
i Göteborgs handels & sjöfartstidning 
25 juni 1966)
     ”Om de ungdomar som väckt debatten 
om Landala säger arkitekt Lohk: - Deras 
argument är oerhört ytliga och de vill 
framstå som expertis trots att de är totalt 
utan erfarenhet och sakkunnighet.” ( Jaak 
Lohk, arkitekt, ur en artikel i Göte-
borgs-Posten 6 december 1968)
     Med detta inte sagt att det inte 
fanns såväl konsthistoriker som arkitek-
ter, vilka på olika sätt arbetade för att 
bevara dessa då hotade och numera 
rivna eller helt förvanskade stadsdelar. 
Däremot verkar det inte som att en 
utbildning i något av dessa ämnen per 
definition ger kunskap och förmåga 
att fatta kloka beslut. Slutsatsen kan 

möjligen vara att det inte finns något 
objektivt sätt att avgöra vad som är ett 
konstnärligt eller arkitektoniskt värde. 
Förorternas belackare har varit många 
och det krävdes ett visst mått av för-
domsfrihet för att se kvaliteterna och 
ett visst mått av mod, alternativt dum-
dristighet, att redan för 20-30 år sedan 
argumentera för bevarande av miljon-
programsområden. Försvarare har dock 
inte saknats helt, här är två förhålland-
evis tidiga exempel.
      ”Intakta miljonprogramsområden av 
den större modellen är på väg att bli en 
bristvara. Det är hög tid att kulturmil-
jövården tar sitt ansvar för detta bostads-
bestånd som, oavsett vad man anser om 
det är det en del av vår historia – lika väl 
som den röda stugan med vita knutar som 
när det begav sig ingalunda var någon 
avundsvärd bostadsmiljö. Det gäller att 
begränsa de smakmässiga förändringar-
na, i varje fall i ett urval typiska områden” 
(Thomas Hall, ur ”Miljonprogrammet 
– värt att vårda” i Dagens Nyheter 1 
december 1997)
      ”Delar av de moderna förorterna har 
dåligt rykte; storskaliga, trista och hårt 
segregerade. Kritiker föreslår rivning men 
inget kan vara mera fel. Dessa bostad-
sområden representerar stora ekonomiska 
värden och vår samtids historia. Ofta är 
de bättre än sitt rykte. För dem som bor där 
är detta deras rötter och identitet” ( Jöran 
Lindvall, arkitekt och chef för Arkitek-
turmuseum i en debatt 1999)
      I dag arbetar man med olika modeller 
för att försöka identifiera sådant som 
kan tänkas vara bevarandevärt. För mil-
jonprogrammets del kan värdena vara 
något av dessa:
• Det byggnadstekniska värdet kan sam-
manfattas i företeelser som industrialiser-
at byggande, bokhyllestommar, ej bärande 
utfackningsväggar, förtillverkade bygg-
nadsdelar och tidens uppskattning av nya 
material.
• Det historiska värdet fångas i företeels-
er som storskalighet, produktionsanpassat 
byggande, centralstyrning, välfärdsbygge, 
höjd bostadsstandard, framtidsoptimism, 
fullföljandet av en bostadspolitik med 
rötter i 1930-talet, trafikseparering och 
betoning på barns utemiljö.
• Det kulturhistoriska värdet sammanfat-
tas i företeelser som egen identitet, omtalat 
och debatterat, tydlig planeringsideologi, 
motstridiga omdömen och kontroversiellt 
kulturarv.
• Det miljömässiga värdet sammanfattas i 
företeelser som trafikseparering, hus i park, 
grönska, barnsäkerhet, utsikt och närhet 
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till natur.
• Det konstnärliga värdet kan samman-
fattas i företeelser som byggnadskroppar-
na ordnade efter geometriska principer, 
tydliga relationer till väderstrecken, kon-
trasten mellan naturen och det planerade, 
upprepningens estetik, sträng geometri, 
systematisk uppbyggnad av fasader, 
moderna material men också i kombina-
tion med traditionella, samt offentlig konst 
i samspel med bebyggelsens arkitektur. 
(Melchert)
     Flera av värdena ovan kan utan 
vidare utvecklas vidare, och beroende 
av vem som gör detta förändras tyngd-
punkten. Även om man idag använder 
modeller som den ovan så finns förstås 
alltid risken att vissa värden har färre 
företrädare än andra. En annan risk 
är att hemfalla åt hembygdsromantik. 
Eller kanske rättare folkhemsromantik. 
Hela tanken på att bevara det gamla 
bygger ju i någon mening på nostalgi.
Värde är ju alltid ställt i relation till 
något annat. En anledning till att mil-
jonprogrammets byggnader omvärder-
ats kan därför vara att det som byggs 
idag är av ännu sämre kvalitet. Även 
om det skett en omsvängning i synen 
på miljonprogrammets byggnader, river 
frågan om dess vara eller icke vara fort-
farande upp känslor.
     ”Det finns även i dag en uppsjö av 
experter som anser sig ha rätt och skyldighet 
att bestämma hur miljonprogrammets hus 
ska förändras. Till det värsta hör de ambi-
tioner som finns om att centralt lägga fram 
riktlinjer för bevarande av den erbarmli-
ga arkitekturen som något sorts skyddsvärt 
”kulturarv”. Det är bara den som själv 
lever i trygg förvissning om att slippa 
flytta till Rågsved som skulle komma på 
tanken att ta fram riktlinjer som förhin-
drar att Rågsved ska kunna göras lite mer 
trevligt att leva i”. ( Söderlind)

Arkitektonisk kvalitet
Enkelt uttryckt är det Boverket som är 
kvalitetsansvarig för svensk arkitektur. 
Boverket gav 1997 ut skriften Arkitek-
tonisk kvalitet och PBL, samband och 
reformbehov där man karaktäriserar 
olika parametrar som ska/kan utgöra 
underlag i kvalitetsbedömningen; 
planstruktur, belysning, skala, propor-
tioner, fasadkomposition och fasadele-
ment, färg, kulör, material, gaturum 
osv. Men det hela kokas ändå ner i 
rummens betydelse. Både om de rum 
som finns i en byggnad och de rum som 
skapas i staden och/eller landskapet. 
Om dessa inre och yttre rum tillsam-

mans ger människorna som ska bo och 
vistas i dessa miljöer förutsättningar att 
leva ett gott liv, då är arkitekturen av 
hög kvalitet. Det låter ju ganska enkelt, 
men låter sig knappast mätas med en 
objektiv måttstock.
     En bärande, och av många 
omhuldad, idé i vår tid är att vi nått 
en högre demokratisk nivå. De som 
uppbär maktpositioner i samhället gör 
alltså detta i kraft av sin egen kunskap 
och förmåga. Enligt ett sådant synsätt 
lever vi i en meritokrati där duglighet, 
och inte som tidigare börd (aristokra-
ti) eller ekonomiska resurser (pluto-
krati), är det som styr urvalsproces-
ser i samhället. Den mest meriterade 
premieras. Systemet möjliggörs genom 
att det finns en mängd metoder där 
prestationer kvantifieras och jämförs, 
till exempel skolans betygssystem.
Mycket tyder dock på att hela idén 
om det meritokratiska samhället är en 
illusion. Att idén om det meritokratis-
ka samhället trots allt är så stark torde 
ha att göra med att det bygger på en 
tilltalande tanke. Vi vill ju alla så gärna 
tro på att vi gjort oss förtjänta av vår 
ställning på egna meriter.
      Enligt Lars Strannegård, professor 
i företagsekonomi och rektor för Han-
delshögskolan i Stockholm, är homo-
genitet en indikator på bristande meri-
tokrati. Strannegård tycker sig alltså ha 
identifierat meritokratins akilleshäl ”att 
meriter alltför ofta korrelerar med pluto-
krati och aristokrati. Prestigeutbildningar 
har helt enkelt en överrepresentation av 
studenter vars föräldrar är välbeställda, 
välutbildade eller har tongivande posi-
tioner i samhället.” (understreckare i 
Svenska Dagbladet 17 mars 2017)
      Enligt Strannegård ökar risken för 
strömlinjeformade överenskommelser 
i homogena grupper. Det är knappast 
överraskande att det finns ett visst 
mått av subjektivitet också i beslut som 
grundas på tillsynes objektiv kunskap. 
Snarare mänskligt. Denna mänsklighet 
blir dock ett problem när de som är satta 
att fatta beslut är stöpta i samma form, 
har samma referenser och kommer från 
liknande bakgrundsmiljöer. Möjligen är 
detta en orsak till miljonprogrammets 
dåliga rykte; de boende är sällan repre-
senterade. Eller omvänt; beslutsfattar-
na saknar egna erfarenheter av att leva i 
dessa områden. 
     Detta skulle även kunna vara en 
förklaring till varför så många av mil-
jonprogrammens byggnader har byggts 
om till oigenkännlighet. Bristen på 

egen praktisk erfarenheten från den 
här typen av miljöer gör det svårt att 
se andra kvaliteter än de man ser. Alltså 
byggnadens yttre. Förhållningssättet 
att fatta beslut om rivning eller för-
vanskning på enbart estetiska grunder 
har dock, som vi sett ovan, sina risker. 
Dagens stilideal är sällan morgonda-
gens.

Periferi – Skolspåret i Hjällbo
Angereds kommun strax norr om 
Göteborg inkorporerades och blev en 
del av staden 1967. Behovet av mark 
för byggnation av nya bostäder var stort. 
När exploateringen av Angered tog fart 
var stadsdelen Hjällbo det område som 
stod klart först. I Hjällbo ligger bost-
adsområdet Skolspåret. Skolspåret 
uppfördes efter ritningar av arkitekten 
Arne Nygård, området är enligt mil-
jonprogrammets standardmall trafikse-
parerat och en centrumanläggning med 
affärer, service och kommunikationer 
finns inom bekvämt promenadavstånd. 
Också husen är uppförda enligt tidens 
ideal, här finns såväl punkthus som 
skiv- och lamellhus. De har platta tak 
och fasadernas prefabricerade betonge-
lement är gjutna i relief med dekorativ 
ballast i form av dansk sjösten. Husens 
entréer är vända mot ett stort gårdsrum 
med öppna grönytor.

Skolspåret, som sedan länge up-
pmärksammats för kombinationen 
av konstnärliga och arkitektoniska 
kvaliteter, blev 1999 det första bostad-
sområde från 60-talet som fick bygg-
nadsvårdsbidrag för så kallade antikva-
riska överkostnader från Länsstyrelsen. 
Trots alla sina uppenbara kvaliteter 
saknar området dragningskraft och få 
flyttar hit genom eget aktivt val. Vad 
beror detta på? Det kan ju knappast 
vara husens fel, men tydligen väger inte 
den goda arkitekturen tillräckligt tungt 
för att locka människor hit.

Centrum – Nordostpassagen i 
Göteborg
Nordostpassagen ligger i stadsdel-
en Olivedal strax väster om stadens 
centrum. I söder avgränsas området av 
en stor park, Slottsskogen, och tar man 
sig västerut når man Masthugget och 
Majorna. Nordostpassagen ligger med 
andra ord inbäddat i en mycket populär 
kontext. I övrigt liknar det många 
andra områden från samma tid, i det 
här fallet lamellhus i fem våningar med 
grå betongfasader. Området var på sin 
tid landets största så kallade sanering-
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sprojekt. Göteborg hade visserligen en 
tradition av storskaligt rivande, men nu 
överträffade kommunen sig själv. För att 
ge plats åt det nya revs 121 så kallade 
landshövdingehus i rask takt och på 
platsen restes 23 huskroppar i armerad 
betong. Området kan med andra ord 
stå som modell för miljonprogrammets 
stilideal. Mer karakteristiskt än så här 
kan det knappast bli. Möjligen skiljer 
det ut sig något genom att fasadernas 
formspråk är än mera stereotypt än 
normalt.

Enligt all normal logik borde 
människor sky Nordostpassagen som 
pesten. Istället är det tvärtom. Varför? 
Kanske är det så enkelt som Jerker 
Söderlind påstår. Från att ursprungli-
gen ha varit ett bostadsområde med 
enbart hyresrätter har det mesta nu 
sålts ut och ombildats till bostadsrät-
ter. Så visst verkar det fungera. Åtmin-
stone här. Men kan detta verkligen vara 
hela förklaringen? Att samma medicin 
skulle bota problemen i ett mera 
perifert område som Skolspåret har i 
varje fall jag svårt att tro. Å andra sidan 
kan det vara värt att pröva. Om inte 
annat så kanske processen i sig skapar 
nya insikter. 

Framtiden finns den?
Personligen tror jag att miljonpro-
grammets dåliga rykte till en del 

hänger samman med den så kallade 
oljekrisen 1973. Krisen slog hårt. Det 
blev en långvarig lågkonjunktur som 
innebar att industrin stannade av. Det 
var också början till slutet för hela den 
svenska varvsindustrin, vilket drabbade 
Göteborg särskilt hårt. Krisen åter-
speglades i att det även blev svårt att 
fylla alla nya bostäder i miljonpro-
gramsområdena, särskilt de som låg en 
bit utanför stadens centrum. Enbart i 
Göteborgs förorter stod många tusen 
lägenheter tomma under flera år vilket 
gav området låg status. Denna belast-
ning, en nedåtgående spiral, har sedan 
dess varit svår att bryta. Belastningen 
skvätte över på arkitekturen som på så 
sätt också hamnade i vanrykte etcetera. 
Min poäng är att det är konjunkturen 
som i mångt och mycket avgör vår syn 
på arkitekturen. Det kan vara svårt 
att se värden i byggnader i en förort 
med sociala och ekonomiska problem. 
Jag tror också att man lätt överskattar 
arkitekturens roll i samhällsutvecklin-
gen.

Vad som kommer att ske med 
miljonprogrammets bostadsområden 
i framtiden är svårt att säga. För min 
egen del tror jag de flesta går en ljus 
framtid till mötes. De områden jag 
själv är bekant med, det vill säga de som 
ligger i och kring Göteborg, ligger ofta 
inbäddade i vackra omgivningar. 

Vissa menar att problemet, och 
lösningen, finns i stadsplanen. Bristen 
på stad är vad som saknas och detta kan 
fixas genom att dra in lite gator kors och 
tvärs. 

”Problemet med miljonprogrammet 
från 1960- och 70-talen är således direkt 
kopplat till stadsplaneringen, inte husen i 
sig.” (Söderlind) 

I mina ögon känns det som en väl 
förenklad problembeskrivning. Tvärtom 
anser jag att de stora obrutna grönom-
rådena är en stor kvalitet. Jag håller det 
heller inte för osannolikt att trafikse-
parering kan komma på modet igen 
snabbare än vi tror.

En viktig, kanske avgörande, faktor 
är att kommunen växer så att de perifera 
områdena kommer närmare stadens 
centrum. 

Även som framtidsfråga inom det 
mer avgränsade fältet restaurering-
skonst, är miljonprogrammets bost-
adsområden alltför omfattande och 
komplexa att kunna uttala sig annat än 
i generella termer. 

Summa summarum; miljonpro-
grammet är bra vardagsarkitektur värd 
att underhålla och bevara.

Nordostpassagen, Göteborg
Skolspåret, Göteborg
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Sergels torg, Stockholm. Markbeläggning, 
mönster av Jörgen Kjaergaard 1959

En stor del av kulturarvet utgörs av det 
offentliga rummet. Att vi kan hålla det 
öppet och tillgängligt är en viktig fram-
tidsfråga. Privatiseringen av offentliga 
rum har debatterats allt mer de senaste 
åren. Ökad konkurrens leder till att allt 
fler av stadens ytor används för kom-
mersiella syften. 

demokratins vagga, på torget och på 
gatan har människor alltid haft mö-
jlighet att mötas och samtala. Det är 
det offentliga rummets främsta up-
pgift – att vara de vardagliga mötenas 
plats och att vara en plats där vi kan 
kan skapa ett demokratiskt och socialt 
sammanhang.

Överallt reklamskyltar – i Sverige 
kontrolleras gatureklamen till 90 pro-
cent av två företag, de kallar sina kon-
cept för ”streetfurnishing”. Vad händer 
den dagen de offentliga rummen har 
blivit en bristvara och de kommersiella 
rummen ser ungefär likadana ut?

De offentliga rummen är 

Offentliga rum - 
en framtida bristvara?

“Gator utan demokrati är inte ovanligt 
men det är svårt att tänka sig  

en demokrati utan gator.”

Ola Andersson, seminarium med Samfundet S:t Erik, 2011
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I kursen har vi studerat milstolpar och 
skapat en tidslinje för att synliggöra 
restaureringshistorien. Arbetet har löpt 
genom hela läsåret och i en workshop 
fick vi studenter gruppvis brain-stor-
ma fram olika händelser vi kände till 
och uppfattade som viktiga milstolpar. 
En del av kunskaperna hade inhämtats 
i föreläsningsserien Restaureringskon-
stens historia av fil dr i arkitekturhisto-
ria Fredric Bedoire.

Uppgiften löd: Ta fram milstolpar ur 
restaureringshistorien och redogör för 
vad som hände, vem stod bakom, varför 
är det en milstolpe och vilken betydelse 
den har haft. Arbetet redovisades med 
lappar i A5-format som monterades på 
en tidsljnie som löpte över en 8 meter 
lång vägg. Det blev ett väldigt pedago-
giskt och tillgängligt sätt se den sam-
lade och delvis intiutiva kunskapen re-
dovisad på detta sätt.

På tidslinjen som löper från 1600- 
och fram till 2000- talet kan vi se de 
händelserika perioderna i restaurering-
shistorien och hur de var kopplade till 
samtida politisk och teknisk utveckling.

Vi ser tydliga kluster av händelser. 
Under 1600- talet grundas restaure-

ringskonsten i Sverige och   An-
tikvitetskollegiet grundades av Mag-
nus Gabriel de la Gardie 1666. Svecia 
Antiqua som trycktes 1667 är ett vik-
tigt dokument över stormaktstidens 
Sverige och har en stor betydelse för 
senare generationers forskning och 
kunskap om Sveriges byggnadsbestånd. 

I klustret vid slutet av 1700- talet 
är det upplysningstiden och nyklassi-
cismen som gör sina avtryck. En vik-
tig person är Johann Joacim Winck-
elmann, österrikisk konsthistoriker, 
som studerar och förmedlar kunskaper 
om den “äkta” grekiska antikens konst. 
Nästa kluster är från 1830 och fram till 
1900-talets första decennium. Lunds 
domkyrka restaureras med CG Bru-
nius som restaureringsarkitekt, Fredrik 
Blom ritar 1846 en tillbyggnad till 
Konstakademien på Fredsgatan och 
demonstrerar en ny och egen hållning 
till uppgiften. Det tillbyggda ska vara 
tydligt avläsbart, vilket blir en norm för 
arkitekter ända fram till våra dagar. Vi-
ollet-le-Duc ger ut verket Dicionnaire 
raisonné de l`architecture française 
år 1854 och verket blir vägledare för 
fortsatta arbeten i Europa. I England 
ger John Ruskin ut boken The Sev-

en Lamps of Architecture 1849 och 
den blir en ledstjärna för bl.a. Wil-
liam Morris och nya synsätt på både 
restaurering och nyskapande form-
givning.  I Sverige är Helgo Zettervalls 
restaureringar under 1800-talets sena-
re hälft en viktig milstolpe och likaså 
tillblivelsen av Skansen och Nordiska 
muséet vid 1800- talets slut.  I början 
av 1900- talet etablerar Sigurd Curman 
en ny restaureringsideologi, som är en 
reaktion på 1800-talets stilrestaure-
ringar.

Erik Lundberg och Ove Hide-
mak blir efterkrigstidens stora restau-
eringsarkitekter i Sverige. Lundberg 
förespråkar konstnärliga och samtida 
tillägg medan Ove Hidemark, i arbetet 
med Skokloster slott, etablerar ett syn-
sätt där byggmetoder, material och pa-
tina sätts i fokus. 

Idag, maj 2017, står vi inför många 
nya frågor i samhället och byggandet. 
Därför frågar vi oss: Vilka är fram-
tidens frågor och förhållningssätt inom 
fältet restaurering?   

Tidslinjen -
milstolpar i restaureringshistorien
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Socialsitiska rörelser växer fram efter
Karl marx död 1883, boken Kapitalet ges 

ut postumt 1885

Verner von Heidenstam 
skriver 1894 artikeln 
Modern Barbarism odern 
Barbarism 1894

John Ruskin ger ut böckerna  
Seven Lamps of Architecture 1851 och 

The Stones of Venice 1849

Arkitekten 
Eugène Viollet-le-Duc

ger ut under åren 1854-1864  i tio band 
Dictionnaire raisonné de l ’architecture 

française du XIe au XVIe siècle

Arkitekt och ämbetsman 
Erik Dahlbergh skapar 

Suecia Antiqua et hodierna
som ges ut 1667

Placat och påbud
1666

Sverige får världens första forn-
minnes- och byggnadslag

J.J Winkelmann, 1717-1768 
Klassificering av 

arkitekturstilar och perioder 

Bildningsresor 
1680-1800

Den första encyclopedien samman-
ställdes av filosofen Diderot och gavs ut 

1751

Johan III, 1537-1592
hade ett stort intresseer för 

bygnader och arkitektur.

Central styrning av 
kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet RAÄ, 
instiftades 1630

Runforskare Johannes Bureus, 
1568-1652 var den förste 

riksantikvarien

Ornäsloftet i Dalarnas  från 1503
rekonstrueras 1750
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Kringresande folklivsforskare 
Måns Mandelgren

1813-1899

Förordning angående minnesmärkens 
fredande och bevarande 1867

SPAB-Society for Protection of Ancient 
Buildings och William Morris

restaurerar 1877 
Kyrkan St John The Baptist i Inglesham

Arkitekt Fredrik Blom ritar 
Konstakademien 1846

Amiralitethuset 1844-46

Gustav Vasa genomför 
reformationen i Sverige

1527

Ostindiska kompaniet
bildas 1731

Drottning Kristina, 1626-1689 
Kulturmecenat

Historiker och kyrkoarkitekt 
Carl Georg Brunius

1792-1869

Lunds domkyrka
restaureras 1860 av 

arkitekt Helgo Zettervall 

Martin Luther spikar upp 
95 teser på en kyrkoport i 

Wittenberg 1517

Utgrävningar av Pompej från 1780

Skråväsendet avskaffas 1848

Upplysningstiden 

Drottning Lovisa Ulrika, 1720-1782, 
Kulturintresserad drottning 

grundar Vitterhetsakademien 1753

Carl Gustaf Tessin, 1695-1770
Gustav III:s mentor

Varnhem klosterkyrka restaureras på 
1660-talet av Magnus Gabriel de la 

Gardie

Fornforskare Johan Hadorph
1630-1693

Riksantikvarie från 1679

Antikvitetskollegiet
bildas 1676

Forum Romanum 
Stora restaureringen 1807-1814

Göta kanal byggs 1810-1832

Byggnadstekniken utvecklas

Inventering av fornlämníngar och kyrkor
1828

Restaurering av Titusbågen i Rom 
påbörjas 1817

Kalmar slott uppfördes på 
1100-talet. Mellan åren 1557-
1560 bodde Erik IV på slottet 

och han byggde om med hjälp av 
arkitekterna J.P och D Pahr. 

Arkitekt Augustus Pugin leder intresset 
för nygotiken och 

restaurerar 
Westministerpalatset i London1848

185016501600 1750 18001700

Socialsitiska rörelser växer fram efter
Karl marx död 1883, boken Kapitalet ges 

ut postumt 1885

Verner von Heidenstam 
skriver 1894 artikeln 
Modern Barbarism odern 
Barbarism 1894

John Ruskin ger ut böckerna  
Seven Lamps of Architecture 1851 och 

The Stones of Venice 1849

Arkitekten 
Eugène Viollet-le-Duc

ger ut under åren 1854-1864  i tio band 
Dictionnaire raisonné de l ’architecture 

française du XIe au XVIe siècle

Arkitekt och ämbetsman 
Erik Dahlbergh skapar 

Suecia Antiqua et hodierna
som ges ut 1667

Placat och påbud
1666

Sverige får världens första forn-
minnes- och byggnadslag

J.J Winkelmann, 1717-1768 
Klassificering av 

arkitekturstilar och perioder 

Bildningsresor 
1680-1800

Den första encyclopedien samman-
ställdes av filosofen Diderot och gavs ut 

1751

Johan III, 1537-1592
hade ett stort intresseer för 

bygnader och arkitektur.

Central styrning av 
kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet RAÄ, 
instiftades 1630

Runforskare Johannes Bureus, 
1568-1652 var den förste 

riksantikvarien

Ornäsloftet i Dalarnas  från 1503
rekonstrueras 1750

K
O

N
K

R
E

TA
 P

R
O

JE
K

T
O

BJ
EK

T
 /M

IL
JÖ

ER
PE

R
SO

N
ER

 / 
 T

EO
R

E
T

IK
ER

PR
A

K
T

IK
ER

D
EB

AT
T

/ O
PI

N
IO

N
 / 

T
ID

SA
N

D
A

Ö
V

ER
EN

SK
O

M
M

EL
SE

 / 
SA

M
M

A
N

SL
U

T
N

IN
G

PO
LI

T
IK

 / 
LA

G
A

R
U

T
BI

LD
N

IN
G

/ F
O

R
SK

N
IN

G

Kringresande folklivsforskare 
Måns Mandelgren

1813-1899

Förordning angående minnesmärkens 
fredande och bevarande 1867

SPAB-Society for Protection of Ancient 
Buildings och William Morris

restaurerar 1877 
Kyrkan St John The Baptist i Inglesham

Arkitekt Fredrik Blom ritar 
Konstakademien 1846

Amiralitethuset 1844-46

Gustav Vasa genomför 
reformationen i Sverige

1527

Ostindiska kompaniet
bildas 1731

Drottning Kristina, 1626-1689 
Kulturmecenat

Historiker och kyrkoarkitekt 
Carl Georg Brunius

1792-1869

Lunds domkyrka
restaureras 1860 av 

arkitekt Helgo Zettervall 

Martin Luther spikar upp 
95 teser på en kyrkoport i 

Wittenberg 1517

Utgrävningar av Pompej från 1780

Skråväsendet avskaffas 1848

Upplysningstiden 

Drottning Lovisa Ulrika, 1720-1782, 
Kulturintresserad drottning 

grundar Vitterhetsakademien 1753

Carl Gustaf Tessin, 1695-1770
Gustav III:s mentor

Varnhem klosterkyrka restaureras på 
1660-talet av Magnus Gabriel de la 

Gardie

Fornforskare Johan Hadorph
1630-1693

Riksantikvarie från 1679

Antikvitetskollegiet
bildas 1676

Forum Romanum 
Stora restaureringen 1807-1814

Göta kanal byggs 1810-1832

Byggnadstekniken utvecklas

Inventering av fornlämníngar och kyrkor
1828

Restaurering av Titusbågen i Rom 
påbörjas 1817

Kalmar slott uppfördes på 
1100-talet. Mellan åren 1557-
1560 bodde Erik IV på slottet 

och han byggde om med hjälp av 
arkitekterna J.P och D Pahr. 

Arkitekt Augustus Pugin leder intresset 
för nygotiken och 

restaurerar 
Westministerpalatset i London1848



185016501600 1750 18001700

Socialsitiska rörelser växer fram efter
Karl marx död 1883, boken Kapitalet ges 

ut postumt 1885

Verner von Heidenstam 
skriver 1894 artikeln 
Modern Barbarism odern 
Barbarism 1894

John Ruskin ger ut böckerna  
Seven Lamps of Architecture 1851 och 

The Stones of Venice 1849

Arkitekten 
Eugène Viollet-le-Duc

ger ut under åren 1854-1864  i tio band 
Dictionnaire raisonné de l ’architecture 

française du XIe au XVIe siècle

Arkitekt och ämbetsman 
Erik Dahlbergh skapar 

Suecia Antiqua et hodierna
som ges ut 1667

Placat och påbud
1666

Sverige får världens första forn-
minnes- och byggnadslag

J.J Winkelmann, 1717-1768 
Klassificering av 

arkitekturstilar och perioder 

Bildningsresor 
1680-1800

Den första encyclopedien samman-
ställdes av filosofen Diderot och gavs ut 

1751

Johan III, 1537-1592
hade ett stort intresseer för 

bygnader och arkitektur.

Central styrning av 
kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet RAÄ, 
instiftades 1630

Runforskare Johannes Bureus, 
1568-1652 var den förste 

riksantikvarien

Ornäsloftet i Dalarnas  från 1503
rekonstrueras 1750

K
O

N
K

R
E

TA
 P

R
O

JE
K

T
O

BJ
EK

T
 /M

IL
JÖ

ER
PE

R
SO

N
ER

 / 
 T

EO
R

E
T

IK
ER

PR
A

K
T

IK
ER

D
EB

AT
T

/ O
PI

N
IO

N
 / 

T
ID

SA
N

D
A

Ö
V

ER
EN

SK
O

M
M

EL
SE

 / 
SA

M
M

A
N

SL
U

T
N

IN
G

PO
LI

T
IK

 / 
LA

G
A

R
U

T
BI

LD
N

IN
G

/ F
O

R
SK

N
IN

G

Kringresande folklivsforskare 
Måns Mandelgren

1813-1899

Förordning angående minnesmärkens 
fredande och bevarande 1867

SPAB-Society for Protection of Ancient 
Buildings och William Morris

restaurerar 1877 
Kyrkan St John The Baptist i Inglesham

Arkitekt Fredrik Blom ritar 
Konstakademien 1846

Amiralitethuset 1844-46

Gustav Vasa genomför 
reformationen i Sverige

1527

Ostindiska kompaniet
bildas 1731

Drottning Kristina, 1626-1689 
Kulturmecenat

Historiker och kyrkoarkitekt 
Carl Georg Brunius

1792-1869

Lunds domkyrka
restaureras 1860 av 

arkitekt Helgo Zettervall 

Martin Luther spikar upp 
95 teser på en kyrkoport i 

Wittenberg 1517

Utgrävningar av Pompej från 1780

Skråväsendet avskaffas 1848

Upplysningstiden 

Drottning Lovisa Ulrika, 1720-1782, 
Kulturintresserad drottning 

grundar Vitterhetsakademien 1753

Carl Gustaf Tessin, 1695-1770
Gustav III:s mentor

Varnhem klosterkyrka restaureras på 
1660-talet av Magnus Gabriel de la 

Gardie

Fornforskare Johan Hadorph
1630-1693

Riksantikvarie från 1679

Antikvitetskollegiet
bildas 1676

Forum Romanum 
Stora restaureringen 1807-1814

Göta kanal byggs 1810-1832

Byggnadstekniken utvecklas

Inventering av fornlämníngar och kyrkor
1828

Restaurering av Titusbågen i Rom 
påbörjas 1817

Kalmar slott uppfördes på 
1100-talet. Mellan åren 1557-
1560 bodde Erik IV på slottet 

och han byggde om med hjälp av 
arkitekterna J.P och D Pahr. 

Arkitekt Augustus Pugin leder intresset 
för nygotiken och 

restaurerar 
Westministerpalatset i London1848



1900 1925 1950 20001975 2015 

Så renoveras torp och gårdar  ges ut 1973
Författare: Ove Hidemark mfl.

1:a världskriget 1914-1919

Arkitekt, konsthistoriker och professor 
Erik Lundberg restaurerar Västerås 

Domkyrka och 
Sankt Lars Kyrka i Linköping

Gustav III:s paviljong på Haga,
arkitekt Ragnar Hjort 1937-1946

Arkitekt Sigurd Curman
restaurerar Vreta Klosterkyrka   

1915-17 och introducerar en ny ideologi

Renoveringen av 
Kina Slott 1993-1998

Göteborgs rådhus, tillbyggnad 
Arkitekt Erik Gunnar Asplund 1936

Återuppbyggnad av gamla staden i 
Warzawa 1946-1953

 Folklivsforskare Artur Hazelius 
grundar Skansen i Stockholm 1891

Armerad betong till Sverige 1908

Ellen Key ger ut skriften
Skönhet för alla 1904

Carl och Karin Larsson ger ut 
planschverket Ett Hem 1917

Stridsskriften Acceptera  ges ut med bla 
arkitekt Sven Markelius som författare 

ges ut 1931

Påbyggnad av Centralpalatset, 
arkitekt Sven Markelius 1929-1931

Skansens handbok för vården av gamla 
byggnader ges ut 1953

Gregor Paulson  ger ut 
Svensk stad 1950-1953

Arkitekt Ove Hidemark  
professor KKH 1979-1994
Restaurerar Skokloster slott

Slottsarkitekt Drottningholms och 
Stockholms slott

Genomför återuppbyggnaden av 
Katarina kyrka

Bebyggelseantikvarisk utbildning startar 
på Göteborgs Universitet på 1980-talet

Kursen restaureringskonst utvecklas ur 
KKH arkitekturskola  1979 

Stockholms Stadsmuseum börjar med 
inventering, klassificering och kartering 

av byggnader i Stockholm

Åbo slott restaureras mellan åren 
1946-1961

arkitekt Erik Bryggman

Intresse för 1700-tal och det 
gustavianska

20-talsklassicism i Sverige
Art Deco i Europa och USA 

Norrmalmsregleringen 
citysaneringen 

Lag om fornminne
Lag om skydd för kulturhistoriskt 

märkliga byggnader 1942

Konsthistoriker Alois Riegl 
skapar mottot

Konservera inte restaurera! 

Partiledare Per Albin Hansson
 formulerar idéen om folkhemmet 1928 

Titeln riksantikvarie inrättas
1923

Depression i Europa

Teknik- och materialutveckling,
t.ex. Masonite

Stockholmsutställningen 
1930
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Restaurering av Neues museum
Arkitekter David Chipperfield  och 

Julian Harrap

Byggnadsvårdsåret 1975

Almstriden i Stockholm 1973

Ny kulturmiljölag
Plan och bygglagen, PBL 1987
Förbud mot förvanskning 1998

Ny förordning om statliga 
byggnadsminnen 2013

Lågkonjunktur 1992 
Staten satsar på byggnadsvård, 
via RAÄ länsstyrelserna och 

länsarbetsnämnderna

DOCOMO bildas 1988

Modernismens byggnader värdesätts och 
blir föremål för restaureringar

Internationella influenser i Sverige
inom restaureringskonsten
Carlo Scarpa 1906 -1978

Italiensk arkitekt och designer
Sverre Fehn 1924-2009

Första internationella tidskriften 
inom restaureringskonst

Eketorps fornborg rekonstrueras 
1977-1982

av arkitekt Nils Arne Rosen

Mälsåkers byggnadshytta 1993

Kollektivhuset på John Ericsson gata i 
Stockholm restaureras 1989-91

arkitekt Jan Lisinki 

Växjö, Linköping och Kalmar
 Domkyrkor restaureras

 arkitekter Barup & Edström

Nationalmuseum restaureas 
2011-2018

arkitekter Wingårdh och Wikerståhl  

Ombyggnaden av Slussen i Stockholm  
skapar många alternativförslag och 

protester 

Tv-program och livsstilsmagasin 
sprider kunskap och intresse för äldre 

byggnadsskick och stilar

Ekologiskt byggande och intresse för 
naturliga byggnadsmaterial

Fastighetsverket gör en avyttringslista

Renoveringar och utveckling av 
miljonprogrammet

SIS för byggnader i kulturarvsmiljö

CEN Conservation of Cultural 
Property

Sidaorganet Kulturarv utan gränser
bildas 1995

Stilhistoriska 
restaureringsprinciper praktiseras i 

Sverige av
arkitekt Helgo Zetterwall 
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Nya Slussen under uppförande, klart 2025, Stockholm
Foto 2016 Peter Joseph

Kulturarvspolitik, 
lagar och ekonomi

“Kulturarvet är en angelägenhet för alla.  
Därför ska alla ha möjlighet att kunna ta del av 

den kunskap som det rymmer, oavsett  
var i landet man bor.”

“Kulturarv kan förstås som spår och uttryck för 
det förflutna som tillskrivs värde och används i 

samtiden. Kulturarvet är inte något statiskt  
utan förändras över tid.” 

“Med en tilltagande polarisering mellan grupper 
i samhället är det viktigt att se att olika sätt att 
närma sig det förflutna inte utesluter varandra.”

Regeringens kulturarvsproposition, 2016/17:116

Världens kulturarv har sedan flera hun-
dra år skyddats genom en rad nationel-
la lagar och internationellt accepterade 
konventioner. Man kan dock konstat-
era att dessa i alltför hög grad inte är 
särskilt stresståliga. I krig och väpnade 
konflikter stjäls eller förintas fiendens 
kulturarv. Den utan konkurrens största 
påverkan på världens kulturarv, bygg-
nader och kulturlandskap, har dock den 
aktör som i press och media benämns 
”Marknaden”. Politiker, ekonomer och 
investerare ser obegränsad tillväxt som 
enda vägen mot framtiden. 

I debatten framkommer synpun-
kter om att kulturvärden i tillväxtre-

bebyggelse med definierat höga kul-
turvärden? Eller är det efterlevnaden 
av dessa lagar som brister? Varför upp- 
fattas inte den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelsen som tillgångar av vis-
sa aktörer, utan som obegripliga hinder 
i samhällsplaneringen? Vad krävs för 
att uppnå önskat scenario? Den tidig-
are nämnda undersökningen från Hal-
land ger en glimt av hopp. Den visar 
att fastigheter med kulturhistoriska 
värden även betingar högre priser vid 
försäljning än jämförbara objekt. Det 
gäller då bara att dessa värden är rele-
vanta och att dokumentationen av dem 
kontinuerligt uppdateras.

gioner och storstäder inte skyddas och 
tas tillvara som tillgångar. Politiker 
och kommunala tjänstemän anses vara 
alltför tandlösa och går lydigt fot i ex-
ploatörernas ledband. Varför tar fas-
tighetsägare, exploatörer och politiker 
inte bättre hand om befintliga bebyg-
gelse, som är en del av vår identitet, vårt 
kulturarv? Istället låter man byggnader 
som på kort sikt inte har tillräckligt 
höga ekonomiska värden förfalla. Det 
rivs, byggs på och nytt i betydligt större 
skala när staden ska växa. 

Är de verktyg som finns till hands 
i form av lagar, förordningar och kon-
ventioner otillräckliga för att skydda 
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Havrekvarnen på Kvarnholmen blev 
q-märkt enligt Plan och bygglagen i de-
taljplanen 2010. Efter teknisk utredning 
framkom att byggnaden var i så dåligt 
skick att det skulle krävas omfattande 
insatser förenat med stora kostnader att 
restaurera byggnaden. Nya säkerhets-
krav och avsikten att hitta en ny använd-
ning för den gamla industribyggnaden 
komplicerade situationen ytterligare. 
Efter samråd mellan Nacka kommun 
och länsstyrelsen i Stockholm beslutade 
man att häva kommunens rivningsför-
bud genom ändring i detaljplanen, till 
förmån för en byggnadsminnesförklar-
ing. Byggnadsminnesförklaringen ut-
formades så att man genom antikvarisk 
kontroll medger en rivning och rekon-
struktion av större delen av byggnaden. 
Kommunen och länsstyrelsen har här 
använt lagrummen för att byggnad-
sminnesförklara en framtida rekon-
struktion. Det är något nytt. Diskus-
sionen om vad, varför och hur vi skall 
bevara byggnader är en sammansatt 
fråga. 

Bakgrund
Kvarnholmen är belägen vid inloppet till 
Stockholm från Saltsjön till Mälaren. 
En naturlig förkastiningssänka har 
gynnat platsen med farled och hamn. 
På Kvarnholmen växte från 1800-talets 
slut fram en industriell aktivitet. 1898 
inledde Qvarnen Tre Kronor sin verk-
samhet och med det grundlades också 
den industri som både kom att prägla 
livet på Kvarnholmen och historien om 
den framväxande svenska livsmedelsin-
dustrin. 

1922 köpte KF, Kooperativa 
Förbundet, Qvarnen Tre Kronor som 
det följande året renoverades och effek-
tiviserades. Så småningom köpte KF 
upp hela Kvarnholmen. KFs arkitek-
tkonor, KFAI, under Eskil Sundahl 
och Olof Thunström ansvarade för ut-
vecklingen tillsammans med kvarnens 
tekniska chef Emil Hamring. Man 
byggde siloanläggning, havregrynsk-
varn, spisbrödsfabrik och makaroni-
fabrik för att producera mjöl, gryner, 
knäckebröd, pasta och cornflakes. Man 
byggde också arbetarbostäder; hyreshus 
i funktionalismens anda, där bl.a. kök 
och wc placerats nära trapphus medan 
sovrum placerats längre in i lägenheten, 

med hänsyn till skiftarbete i kvarnens 
industrier. Även radhus och konsum-
butik uppfördes här. KFs arkitekt-
kontor danar på Kvarnholmen funk-
tionalismens tidiga framväxt i Sverige, 
där Havrekvarnen från 1928, ritad av 
arkitekten Arthur von Schmalensee, 
räknas som en av Sveriges första indus-
trifunktionella byggnader. Det unika 
läget och den industriella effektivi-
teten gjorde att Kvarnholmen blev ett 
centrum för livsmedel/bageriverksam-
het i Sverige. Under andra världskriget 
gick verksamheten ned för att sedan få 
ett uppsving. Under 60-talet effektivis-
erade man produktionen. Lönsamheten 
sjunk dock tillbaka under 80-talet och 
verksamheten lades slutligen ned 1992. 

Riksantikvarieämbetets beslutade 
1989 att Kvarnholmen, som en del i ett 
större område, är av riksintresse för kul-
turminnesvården.

Havrekvarnen
Havrekvarnen är del av det samman-
hang av industribyggnader som både 
skapar och samtidigt berättar en unik 
historia om industrialismens utveckling 
och livsmedelsindustrin i synnerhet. 
Det kooperativa förbundets framväx-Havrekvarnen, Arthur von Schmalensee, 1928

foto: KKH 2012-2013

Barbro Brelid

Havrekvarnen -
byggnadsminnesförklarad rekonstruktion
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ande ur det svenska folkhemsbygget 
präglade livet på ön. Dessa socioekono-
miska förutsättningar och ideal stöpte, 
tillsammans med det arkitektoniska 
formspråket och den tekniska utveck-
lingen, det liv man levde där.

Utveckling av Kvarnholmen
Idag drivs den fortsatta utvecklingen av 
Kvarnholmen av KUAB; Kvarnholmen 
Utveckling AB. KUAB ägs tillsam-
mans av Peab, JM och Folksam. Arbetet 
startade runt millenniumskiftet 2000. 
Tillsammans med Nacka kommun 
planerar man nu för en utökad infra-
struktur; vägar, kajer, affärer, restau-
ranger mm, samt nytt boende för ca 
5000 personer och 1000 arbetsplatser. 
Arbetet har delats upp i olika etapper. 
2010 beslutades i detaljplanen Kvar-
nholmen etapp 2 att Havrekvarnen 
enligt PBL, Plan och Bygglagen, ska 
skyddas och rivning hindras. 

Teknisk utredning
KUAB anlitade konsultbolaget ELU 
för utredning av Havrekvarnens 
tekniska status. Rapporten som kom 
2014, visar att underhållet och den 
tekniska standarden är mycket eftersatt 
och inte håller dagens säkerhetskrav. 
Bl.a. bedömdes stommen inte vara 
brandsäker i sin helhet. Armeringen 
i betongen är utsatt för en karbona-
tiseringsprocess som försvagar kon-
struktionen. Utredningen visar på att 
man antingen bör göra förstärkande 
pågjutningar på befintlig konstruktion 
alternativt tillföra fler bärande element. 
Dessutom behöver den befintliga helt 
oisolerade byggnaden isoleras om man 
skall klara nya användningsområden 
som kräver värme och komfort. Instal-
lationsgolv bör tillföras för att undvika 
synliga rördragningar av nya installa-
tioner.

Samråd
Efter en dialog mellan Nacka kommun, 
Länsstyrelsen, fastighetsbolaget KUAB 
och Riksantikvarieämbetet ser man två 
alternativ för att möjliggöra ny verk-
samhet i Havrekvarnen.  Det första al-
ternativet att bevara byggnaden enligt 
skyddsbestämmelserna, dvs inte riva 
byggnaden, utan renovera utifrån be-
fintligt skick - med bl.a. konsekvensen 
att de förstärkningar man behöver 
göra för att möta dagens krav - skulle 
medföra förvanskning av interiörens 
arkitektur. Det andra alternativet var 
att riva byggnaden och återuppbygga 

den som den sett ut, rekonstruera, men 
då med tillägg för dagens standardkrav. 
I detta fall förlorar byggnaden i viss 
mening autencitet, originalvärde. Ett 
tredje alternativ enligt Eva Dahlström 
Rittsél, förste antikvarie på Läns-
styrelsen, skulle vara att göra Havrek-
varnen till ett monument, med få eller 
inga ingrepp. I det fallet bereds ingen 
ny verksamhet, och möjligheterna 
för allmänheten att nyttja byggnaden 
minskar.

I samråd enas man om att en re-
konstruktion av byggnaden är att 
föredra. För att möjligöra en rivning 
måste Nacka kommun först därför 
göra en ändring av detaljplanen från 
2010 där skyddsbestämmelserna för 
Havrekvarnen enligt PBL ändras. 
Förutsättningen för att kommunen 
gör detta är att Havrekvarnen bygg-
nadsminnesförklaras av Länsstyrelsen 
genom stöd i kulturmiljölagen Kap 
3, § 1. Eva Dahlström Rittsél, läns-
styrelsen och Maria Legars, antikvarie 
på Nacka kommun. känner inte till 
att man praktiserat detta förfarande 
tidigare i Sverige. Ett samarbete där 
myndigheternas olika lagrum i viss mån 
kompletterar varandra blir det verktyg 
som gör detta möjligt. Kommunen 
arbetar efter Plan- och Bygglagen 
medan Länsstyrelsen ansvarar för Kul-
turmiljölagen. 

Som goda exempel på referens-
er för restaurering och rekonstruk-
tion som diskuterats i sammanhanget 
nämner Eva Dahlström Rittsél Sana-
torium Zonnestraal i Nederländerna 
och Bauhaus i Tyskland.

Tillägg till Planbestämmelse och 
planbeskrivning
Ändring av detaljplan Kvarnholmen 
etapp 2-Havrekvarnen, på västra 
Sicklaön, 2016
Ändringen i detaljplanen innebär bl.a. 
att rivningsförbudet utgår. För ren-
overingen gäller tillkommande bestäm-
melser om kulturhistoriskt värdefull 
byggnad som reglerar återställande av 
exterörens utformning och interiörernas 
rumsvolymer med sammanhängande 
och öppna våningsplan och synliga kon-
struktioner. De ursprungliga silorören 
får inte rivas eller förvanskas, trappa i 
nordost, fönster samt trä och smides-
detaljer skall bevaras. Produktionsut-
rustning skall bevaras och återmonteras 
på ursprunglig eller lämplig plats om 
särskilda skäl visar sig föreligga.

Rekons t r uk t ionen  ska l l 

utföras enligt planbeskrivningens 
rambeskrivning ”Antikvariska krav 
vid rekonstruktion av Havrekvarnen”. 
Förutsättning för rekonstruktion är 
antikvarisk medverkan och kontroll 
genom hela processen, från detaljpro-
jektering till slutbesiktning. Frågor som 
berör rekonstruktionen skall kommu-
niceras med kommunen, länsstyrelsen 
och övriga berörda parter. Den antikv-
ariska kontrollen avser bl.a. rekonstruk-
tion till 1928 års exteriör, betongstom-
me som platsgjuts och kopierar förlaga, 
ytterväggarnas dimension omfattar ett 
nytt isolerande interiört skikt, träbjälk-
lag ersätts av betong, befintliga fönster 
renoveras och kompletteras eventuellt 
med isolerglasruta, färgsättning, både 
invändig och utvändig, baseras också 
på kulörschema från 1928. 

Godkända tillkommande föränd-
ringar är t.ex. kompletterande entréer i 
markplan och takterrass. 

Framtiden
På ett teoretiskt plan kan byggnadsmin-
nesförklaringen av Havrekvarnen tyckas 
ha skapat ett ovanligt och tillspetsat 
läge. Vissa delar av byggnaden skyddas 
och tillskrivs restaurering av original 
enligt gängse rutiner. Samtidigt skyddar 
byggnadsminnesförklaringen också på 
förhand en kopia som väntas återuppstå 
i en tillpassad form/konstruktion- där 
den ursprungliga och överblivna indus-
tribyggnaden omskapats för ett nytt an-
vändningsområde.  I skrivandets stund 
har länsstyrelsen ännu inte beviljat rivn-
ingslov. Eva Dahlström Rittsél hänvisar 
till att man i rivningsansökan måste do-
kumentera hur man i nästa skede avser 
att omsätta de antikvariska kraven i 
återuppbyggnaden för att detta skall 
godkännas. Hur den nya byggnaden ska 
bära med sig den gamla in i framtiden är 
på så sätt inte helt givet, trots de utfästa 
antikvariska ramarna. I ett tidigare 
skede har man avslagit möjligheten att 
omvandla Havrekvarnen till bostäder 
då man menar att det medför en 
alltför stor inverkan på byggnadens 
ursprungliga stora och öppna interiöra 
rumsvolymer. Processen menar Anna 
Hjalmarsson, press och information-
sansvarig på KUAB, är komplicerad, 
då man under dessa omständigheter 
samtidigt letar efter en visionär en-
treprenör som kan driva vidare en ny 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten 
i Havrekvarnen väntas bli en offentlig 
mötesplats. Kanske ett kulturhus.  För 
att driva projektet framåt förutsätts 
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ett tätt samarbete mellan alla aktörer, 
Nacka kommun, länsstyrelsen, fas-
tighetsägare, antikvarie och kommande 
entreprenör.  Samtiden skapar nya his-
toriska sammanhang.

Under en föreläsning på Konsthög-
skolan våren 2017, resonerar Victor 
Edman, arkitekt och forskare vid KTH, 
om att all historieskrivning i någon 
mening är en rekonstruktion, att det 
ligger i själva ämnets väsen. I en rapsodi 
genom historien visar han hur samtiden 
om och om igen prövar och omskriver 
sin tolkning och sitt förhållningsätt till 
byggnadsarvet. Nedslagen han gör är 
förstås många och nyanserade, men den 
stora linjen spänner över det ruinro-
mantiserade historiska förhållningsättet 
man t.ex. finner under 1800-talet hos 
engelsmannen Ruskin, där kvarlevan 

av byggnadens ursprungliga materia 
fastslår dess egentliga värde, till vår 
samtid, där norrmannen Hans Henrik 
Egede Nissen, i sin doktorsavhandling, 
”Autentisitetens relevans, På sporet av 
et endret fokus for kulturminnevernet” 
ifrågasätter autencitetens relevans och 
framhåller erkännandet och uppvär-
dereringen av kopian, rekonstruktionen 
som kulturminne. Allt tänkvärt. Här 
har frågan om Havrekvarnen landat.  

Sven Olof Ahlberg, Kulturbygg-
nadsbyrån, som utfört den antikvariska 
dokumentationen av Havrekvarnen, 
som sedan också lagt grunden till den 
antikvariska kravlistan för rekonstruk-
tionen, har erfarenhet av bevarande-
frågor av anläggningar och konstruk-
tioner i betong.

Ahlberg menar att Havrekvarnen 

är ett tydligt exempel på vilka problem 
ett bevarande och byggnadsminnes-
förklarande i traditionell mening stöter 
på, då själva byggnadsmaterialet, här 
armerad betong, har en inneboende 
begränsad livslängd. Förfallet och de 
samtida säkerhetskraven genererar om-
fattande ingrepp som medför enorma 
investeringar för fastighetsägaren. Det 
sammanfattar frågorna; Vad vill vi, vad 
kan vi och hur för vi med oss detta i 
framtiden?  Vad har det för betydelse 
att kulturminnesskydda en rekonstruk-
tion? Vi tvingas ta ett beslut här och 
nu. Framtiden får döma. Det man i 
huvudsak nu har skyddat i Havrekvar-
nen är den arkitektoniska formen och 
det miljöskapande värdet. 

Ahlberg, Sven Olof, Kulturbyggnadsbyrån, Havrekvarnen, Kvarnholmen, 
Antikvarisk dokumentation inför restaurering, 2014-11-20

Egede-Nissen, Hans-Henrik, Autentisitetens relevans : på sporet av et 
endret fokus for kulturminnevernet, Arkitektur och designskolen, Oslo, 
2014 , länk https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/227129

Nyréns Arkitektkontor, KVARNHOLMEN, Antikvarisk 
förundersökning, Beställare KF Fastigheter, 2004-06-24
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Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest läm-
pade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
PBL 2 kapitel 2§

Vid planläggning, i ärenden om bygglov/…/ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan…
PBL 2 kapitel 6§

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Miljöbalken 3 kapitel 6§
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Sveriges storstäder växer och framförallt 
Stockholm. Från 1800-talet och framåt 
har perioder med högkonjunktur och 
expansion inneburit avsevärd påverkan 
på kulturlandskap och bebyggelse. Under 
samma period har stora tekniksprång - 
som uppfinnandet av dynamit, ångkraft 
och förbränningsmotorer med till-
hörande fordons- och maskinutveckling 
i det närmaste suddat ut gränserna för 
vad ingenjörskonsten kan åstadkomma. 
I tider av högkonjunktur har vi inte bara 
resurser utan även förmåga att bygga 
nästan vad vi vill, var vi vill. Med detta 
följer också stort ansvar att hushålla med 
resurserna och planera långsiktigt enligt 
gällande lagstiftning. 

Vid en tillbakablick på hur Sveriges 
bebyggelse har utvecklats de senaste 
hundra åren inser man att såväl 
storstäder som landsbygd genomgått 
betydande förändringar. Strukturra-
tionaliseringar har lett till att lands-
bygdens industrier, småsamhällen 
och jordbruksbygd avfolkats och 
stannat av i bebyggelseutvecklingen. 
Stockholm har förändrats och växt i 
flera omgångar. Fria marknadskrafter 
och politiska beslut har lett till att 
staden tagit produktiv jordbruksmark 
och rekreationsområden i anspråk för 
ny bebyggelse och infrastruktur. 

Samtidigt har många städers äldre 
bebyggelse rivits, ibland i stor omfat-
tning, och ersatts med ny bebyggelse 
och infrastruktur i helt annan skala. 
Bland de mest omtalade stadsområden 
för denna företeelse är saneringsvågor 
med kraftiga förändringar av till 
exempel Klarakvarteren och Södra sta-
tionsområdet i Stockholms innerstad. I 
kranskommunerna byggdes miljonpro-

grammen. Även i andra städer genom-
fördes rivnings- och omstrukturerings-
satsningar under 1960- och 1970-talen, 
till exempel inom Haga i Göteborg.

Under 1980-talet genomgick 
Sverige en högkonjunktur med om-
fattande exploatering och byggverk-
samhet. Marknadens efterfrågan styrde 
bebyggelseutvecklingen och kultur-
miljöers öden. Detta gjorde stat och 
kommuner medvetna om bristen på 
tydliga fungerande verktyg för långsik-
tig och hållbar hushållning med befint-
liga tillgångar och resurser i samhälls- 
planeringen. 1987 trädde Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalkens 
riksintressen i kraft. Med hjälp av de 
nya lagarna och kommunernas plan-
monopol skulle markanvändning och 
utvecklingen av bebyggelsen och till-
hörande infrastruktur bli långsiktigt 
hållbar och effektiv. Genom välavvägda 
och tydligt formulerade riksintressen 
skulle länsstyrelsen i varje län ge kom-
munerna riktlinjer för den kommunala 
samhällsplaneringen ur ett nationellt 
perspektiv.

Är då PBL och Miljöbalken med 
dess riksintressen de väl fungerande 
verktyg som de avsågs att bli? Har de 
bidragit till att kulturvärden beaktas 
och tillvaratas i samhällsutvecklingen? 
Kan vi lita på att lagarna medför att 
kulturvärden tas tillvara, utan att vi 
behöver förlita oss på marknadskrafter-
nas godhet och politikernas kunskap 
angående gällande planförhållanden? 
Är lagarna tillräckliga för myndigheters 
oberoende handläggning?

Två fallstudier
Vi har valt att undersöka och analysera 
två platser i staden som man planerar att 
exploatera – Kungsträdgården, där en 
Applebutik planeras och Blasieholmen, 
där man planerar att uppföra ett Nobel 
Center. Båda platserna utgör centrala 
delar av Stockholms kulturmiljö. De har 
dokumenterat höga kulturvärden och är 
samtidigt av riksintresse ur flera olika 
perspektiv. Denna studie är begränsad 

till frågeställningar kring de två 
exemplens förhållande till riksintressen 
för kulturmiljövården och PBL:s para-
grafer angående kulturvärden och deras 
förhållande till allmänna intressen och 
god resurshushållning. 

Kungsträdgården - kort historik
Kungsträdgården är en av Stockholms 
äldsta bevarade offentliga parker. Dess 
historia sträcker sig tillbaka till 1400-
talet då den var kunglig köksträdgård. 
Under renässansen omvandlades 
parken till hovets lustträdgård. I slutet 
av 1700-talet fick allmänheten fullt 
tillträde och Kungsträdgården blev en 
nöjesplats och nod i stadens offentliga 
rum. 1875 överläts Kungsträdgården åt 
Stockholm Stad. Parken är i dag en av 
Stockholms viktigaste offentliga miljöer 
och en populär plats för olika typer av 
evenemang. Parken omfattas av en äldre 
detaljplan som i huvudsak fortfarande 
bedöms vara aktuell.

Kungsträdgården – ett riksintresse
Kungsträdgården ingår i riksintres-
se för kulturmiljövården enligt mil-
jöbalken ”Stockholms innerstad med 
Djurgården”. Riksantikvarieämbetet 
har formulerat dess värdebärande 
karaktärsdrag:

• Träden, statyerna, fontänerna och be-
byggelsen från skilda tider är betydelse-
fulla delar som vittnar om Kungs-
trädgårdens historia, olika perioders 
stilideal och parkens användning.
• De omgivande byggnadernas repre-
sentativa fasader bidrar till upplev-
elsen av ett viktigt offentligt rum.

En Applebutik i Kungsträdgården
Stockholm stad har tidigare upplåtit en 
tomträtt till Stockholms handelskam-
mare i Kungsträdgården norra del. På 
tomten ligger idag en restaurang som 
har funnits på platsen sedan 1953, då 
staden firade 700 år. Handelskammar-
en valde att 2015 sälja en av stadens 
allra mest attraktiva fastigheter, för 129 
miljoner, till elektronikföretaget Apple 

Lagstiftning och styrmedel –  
räddar de vårt kulturarv för framtiden?

Övre vänster: Förslag Applebutik i Kungs-
trädgården. Foto Apple/Foster + Partners 
Övre höger: Nuvarande restaurangbyggnad med 
NK och PK-huset i bakgrunden. 
Nedre vänster: Förslag Nobel Center på Blasie-
holmen. Illustration David Chipperfield och 
Christoph Felger, 2014. 
Nedre höger: Nuvarande vy från Strandvägen

Maria Collin & Peter Joseph 



64 KKH Restaureringskonst 2016-2017    

för att de ska kunna bygga en så kallad 
flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. 

I början av 2016 presenterade Apple 
tillsammans med arkitektfirman Foster 
och Partners, sitt förslag till en flagg-
skeppsbutik i Kungsträdgården. Efter 
en seriös uppvaktning av Stockholm 
stad fick de förmånen att visa upp ett 
genomarbetat förslag, med renderade 
bilder, planer och en trämodell, på Kul-
turhuset.

Stockholm stad visade sig villiga att 
upplåta marken till Apple. Redan dagen 
efter att elektronikföretaget ansökt 
om en ny detaljplan hade Stadsbygg-
nadskontoret en färdig Start-prome-
moria. I startpromemorian anger 
Stadsbyggnadskontoret att de redan 
från början ”inser att en byggnad med 
föreslaget innehåll kan upplevas som en 
privatisering av det offentliga rummet”. 
Därefter valde Byggnadsnämnden utan 
bordläggning att påbörja ett planärende 
med samråd som skulle kommit igång 
i mitten av 2016. Ännu har inget hänt 
i planärendet där frågan ska provas om 
det är lämpligt att riva restaurangen 
och i stället uppföra en butik i Kungs-
trädgården.

I en nyligen genomförd förstudie 
inför renovering och ombyggnad av 
Kungliga Operan utreddes en fristående 
scen i Kungsträdgårdens norra del – på 
samma plats som den planerade Apple- 
butiken – som ett möjligt scenario. 
Förslaget visade sig inte vara genom-
förbart på grund av ekonomiska och 
logistiska nackdelar. I utredningen 
noterade man även att stadsmiljöaspek-
terna krävde vidare utredning eftersom 
”ianspråktagandet av parkmark kräver 
särskilda skäl”. 

Stockholm stad beskriver parken 
på sin hemsida ”Kungsträdgården 
ligger mitt i Stockholms citykärna och 
erbjuder allt från stora evenemang till en 
fikastund i parken. Evenemangen gen-
omsyras av mångfald med en blandning 
av idrott, kultur, samhällsinformation 
och kommersiella evenemang”. I det nya 
förslaget till uppdaterad översiktsplan 
för Stockholm står det även att ”Våra 
lokala centrum ska vara levande och våra 
offentliga rum inbjudande och trygga”.

Är det lagenligt och ligger det 
verkligen i allmänhetens intresse att 
det byggs en Applebutik i Kungs-
trädgården?

Man kan medge att den befintliga 
restaurangen inte har den verkshöjd 
platsen fordrar och inte heller några 
särskilt höga kulturvärden. Men dess 

funktion bidrar till allmänhetens upp-
levelse av Kungsträdgårdens kul-
turvärden och det offentliga rummet. 
Det som i PBL 2:2 omskrivs ”använd-
ning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning” och enligt Miljöbalken 
3:6 ”har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kul-
turvärden eller med hänsyn till friluftsliv-
et” ställer krav på att Kungsträdgården 
vid all samhällsplanering ”så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön”.

Även om Applebutiken får en om-
sorgsfullt utformad fasad och antydan 
till terrasser för uteservering, blir den en 
förlängning av närliggande köpkvarter. 
Dessutom en specialbutik som ensidigt 
vänder sig till en köpstark kundkrets. 

Den kan därmed inte ses som en 
del av det allmänna, i enlighet med PBL 
eller MB, eller det offentliga rummet, 
så som en restaurang, skridskobana eller 
scen gör. 

Applebutiken har även varit 
föremål för den återkommande, lite 
inskränkta diskussionen att ”sätta 
Stockholm på kartan”. I boken ”Stad 
till salu” kallas denna diskussion ”en-
trepenörsurbanism”, där offentliga och 
privata aktörer – kommunen, fas-
tighetsägare och handlare – i mer eller 
mindre spekulativa projekt säljer ut 
staden och det offentliga rummet. Ut-
försäljningen genomförs i en föreställd 
global konkurrens om investeringar och 
besökare. 

Ett utryck för denna entreprenörs-
urbanism visar sig när en av våra sittande 
politiker i Östermalmsnytt säger att ”Vi 
är glada att Apple vill göra en flagship 
store i Stockholm som dessutom ska 
bli större än de stora i New York och 
London”. Ett sakligt svar på detta 
yttrande framförs av landskapsarkitekt 
Bengt Isling i tidskriften Arkitektur. 
Han menar att ”parker sällan innehåller 
butiker och definitivt aldrig parker av 
den klass som Kungsträdgården tillhör: 
St. James Park i London, Jardin des 
Tuileries i Paris, Kongens Have i 
Köpenhamn, Esplanadparken i Hel-
singfors, Karl Johan i Oslo. Det finns 
inte på kartan”.

Man kan förvänta sig att våra 
politiker lyssnar på sina sakkunniga 
tjänstemän och följer gällande lagar 
och att de inte bara låter Applebutiken 
bli ett tveksamt prestigeprojekt i en av 
stadens äldsta och mest värdefulla of-
fentliga parker.

Blasieholmen - kort historik
Blasieholmen är centralt belägen 
mittemot slottet och har genom 
historien varit i kungligheters blickfång. 
Här har hamn- och varvsverksamhet 
bedrivits sedan 1500-talet. I början av 
1600-talet flyttade örlogsvarvet hit och 
regalskeppet Vasa byggdes 1626-28, 
som sedan förliste under sin jung-
frufärd. På 1600-talet skänkte drottning 
Kristina tomter på Blasieholmen till 
sina favoriter inom adeln som lät 
uppföra palatsliknande bostadshus på 
holmen. Under 1800-talet flyttade rika 
borgare till holmen där de lät uppföra 
påkostade byggnader.

På Blasieholmens sydöstra udde 
finns Nationalmuseum som invigdes 
1866. Flera förslag på museets placering 
diskuterades. Den slutgiltiga placerin-
gen av den monumentala museibygg-
naden gjorde den till en storslagen, 
naturlig pendang till Stockholm slott, 
tvärs över Strömmen. 

I anslutning till Nationalmuseums 
tomt fanns redan Edelstamska huset, 
idag Lydmar Hotel från 1829 och 
det så kallade Kokhuset från 1832. På 
Blasieholmens nordöstra del, mot Ny-
broviken finns tre byggnader, som ger 
karaktär till stadsbilden – Tullhuset, 
från 1876 och två rödmålade hamn-
magasin, byggda 1910 på uppdrag av 
Hamnstyrelsen. 

Kulturvärden på Blasieholmen
Blasieholmen har mycket höga kul-
turhistoriska värden. Stockholm stad 
har tagit fram ett digert kunskapsma-
terial som underlag till planhandling-
arna för nytt Nobel Center. I under-
laget kan man läsa att ”Tullhuset visar 
att Norra Blasieholmshamnen var en av 
de hamnar där man fick lasta och lossa 
utrikes styckegods. Tullhuset har högt kul-
turhistoriskt värde som en representant 
för det sena 1800-talets myndighets- och 
administrationsbyggnader i allmänhet 
och för Stockholms tullväsende i synnerhet. 
Tullhuset är en länk i kedjan av tullhus 
i Stockholm från olika tider och är ritat 
av den välkände arkitekten Axel Fredrik 
Nyström som även står bakom Gamla 
Riksarkivet. Magasinsbyggnaderna från 
1910 tillsammans med markbeläggnin-
gen av storgatsten speglar en strävan vid 
1900-talets början att förbättra tullens 
arbetsmiljö och skapa bättre och modernare 
lagringsmöjligheter i Stockholms hamnar. 
Magasinen är idag unika för Stockholm, 
då några liknande magasin inte längre 
finns bevarade i Stockholms hamnar.”
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Blasieholmen – ett riksintresse
Blasieholmen ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården och skyddas av Mil-
jöbalken. Stockholm stad sammanfattar 
de av riksintressets värdebeskrivningar 
som är tillämpliga just för Blasiehol-
men:

• Den täta och enhetliga stenstads-
bebyggelsen.
• Stadssiluetten med den begränsade 
hushöjden.
• Stockholmska särdrag som fronten 
mot vattenrummen.
• Vyerna från viktiga utsiktspunkter, 
blickfång, kontakten med vattnet.
• Hamnanläggningar från skilda 
tider och byggnader som hör ihop med 
flottan och sjöfarten.

Nobel Center på Blasieholmen
I december 2011 tecknades en avsikts-
förklaring mellan Stockholms stad och 
Nobelstiftelsen om att gemensamt 
verka för byggandet av ett Nobel Center 
på Blasieholmen i Stockholm. En 
arkitekttävling utlystes. Det vinnande 
förslaget ritades av David Chipper-
field Architects. Verksamheten i Nobel 
Center planeras att bedrivas med lång-
siktigt stöd från bland annat svenska 
staten och Stockholms stad. Till detta 
kommer intäkter från inträden, butik, 
restauranger och mötesverksamhet 
samt donationer och stöd av samar-
betspartners. 

När förslaget till detaljplan pre-
senterades hade cirka 290 yttranden 
inkommit. Flertalet, däribland tunga 
remissinstanser som Statens fas-
tighetsverk (SFV), Riksantikvarieäm-
betet (RAÄ) och Stadsmuseet, var 
negativa till planförslaget.

Det folkliga stödet för Nobel 
Center är svagt enligt en undersökning 
som Dagens Nyheter låtit göra. Det 
visar även engagemanget från över 
1000 människor, som i september 
2016 demonstrerade mot bygget av 
Nobel Center. ”För stort, för fult och på 
fel plats” menar kritikerna som anser att 
Stockholm stad skänkt bort en tomt 
i bästa skyltläge till Nobelstiftelsen. 
Nätverket ”Bevara Blasieholmen” 
tycker att man borde flytta Nobelbyg-
get. Enligt nätverket hotas kulturmil-
jön av Nobelstiftelsen och Stockholms 
stads planer på en storskalig exploater-
ing av Blasieholmen, till förmån för ett 
Nobel Center. De motsätter sig även 
att kulturhistoriskt värdefulla hus rivs 
och hävdar att stadsbilden kommer att 
förvrängas samt att sjöfart och stora 

värden står på spel. 
Även flera berörda fastighetsägare 

är kritiska till planförslaget. De menar 
att så som detaljplanen är utformad 
kommer den att medföra alltför stor 
negativ påverkan på enskilda intressen 
och att ”förslaget strider mot riksintresse 
för kulturmiljövården och den skyddsregel 
som finns i miljöbalken för Nationalstads-
parken”. 

Varför vill Stockholm stad och No-
belstiftelsen så gärna placera ett enormt 
Nobelmuseum i den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön på Blasieholmen? Vad 
anser beslutsfattare om att det presen-
terade förslaget kan tänkas stå i strid 
med PBL:s och Miljöbalkens lagtexter 
angående hänsyn till allmänna intressen 
och skydd mot påtaglig skada på kul-
turmiljön? 

På Stockholm stads hemsida kan 
man ana några motiv bakom deras 
engagemang ”Nya Nobel Center blir en 
viktig symbol som visar att Stockholm 
och Sverige är Nobelprisets hemstad 
och hemland”. Där står även att ”Den 
aktuella tomten har sparats för att kunna 
användas till ett speciellt ändamål, som 
just en sådan publikdragande byggnad 
som Nobel Center”. Resonemanget för 
tankarna till att man, liksom genom 
en Applebutik i Kungsträdgården, vill 
marknadsföra ”varumärket Stockholm” 
för att locka besökare och investerare.

SFV skrev i sitt överklagande till 
detaljplanen att byggnaden inte tar 
”hänsyn till omgivningskala, stilut-
tryck, detaljeringsgrad eller helheten 
kring vattenrummet”. I mars 2017 
valde SFV överraskande att inte gå 
vidare och överklaga länsstyrelsens 
beslut angående detaljplanen för Nobel 
Center. SFV menar att riksintressen 
och allmänintresset har blivit prövade 
och lutar sig mot att länsstyrelsen har 
gjort bedömningen att planen uppfyller 
lagens krav.

De argument SFV anförde i 
överklagan är fortfarande aktuella, men 
de väljer alltså att inte ta ärendet till 
Mark- och miljödomstolen. SFV avser 
istället att föra ”en nära dialog” med No-
belstiftelsen. SFV:s styrelseordförande, 
Sten Olsson motiverar beslutet med att 
utsikterna att vinna ärendet är för dåliga. 
Enligt en artikel av Elisabet Andersson 
i Svenska Dagbladet, ”Maktspelet kring 
Nobel Center – myndighet viker sig” lät 
SFV två utomstående jurister analysera 
länsstyrelsens Nobelbeslut. Juristerna 
ifrågasätter om länsstyrelsen ”gjort en 
fullständig och korrekt intresseavvägning” 

gällande Nobelprojektet. De anser att 
SFV bör gå vidare, att ”saken förtjänar 
en förutsättningslös rättslig prövning”. 

Den 25 april 2016 blev detaljplanen 
antagen med 54 röster för och 43 emot. 

Hur ska man då tolka den antagna 
planens validitet mot hänsynspara-
graferna i PBL och Miljöbalken? Skiljer 
exemplet Nobel Center sig från Apple-
butiken i Kungsträdgården? Man kan 
konstatera att de i viss mån är olika. En 
avgörande skillnad är planfrågan. Där 
Applebutiken är ett särintresse, som 
vill marknadsföra företagets produkter 
och vinnlägga sig om ett centralt läge, 
är Nobel Centers programförklaring att 
de tydligt riktar sig till en allmän bred 
publik ”med verksamhet bestående av 
skolprogram, vetenskapliga konferenser, 
möten och evenemang”. Man kan därmed 
påvisa att den uppfyller omskrivningar-
na i PBL:s paragraf 2:2 – om ändamål 
och behov samt god hushållning från 
allmän synpunkt. 

Nobel Center, den planenliga 
byggnaden, har en volym och utbred-
ning som tydligt påverkar siktlinjer 
från flera utsiktspunkter och medför 
negativa konsekvenser på omgivande 
bebyggelse samt i synnerhet det monu-
mentala byggnadsminnet Nationalmu-
seum. Det gör att man kan ifrågasätta 
om byggnaden är lämpad för den his-
toriskt intressanta platsen och om plac-
eringen tar hänsyn till markområdets 
beskaffenhet och läge.

Att SFV väljer att inte pröva läns-
styrelsens beslut om att Nobel Center 
inte medför påtaglig skada på riksin-
tressets natur- eller kulturmiljövärden är 
anmärkningsvärt, lika anmärkningsvärt 
som att länsstyrelsen inte uttalar sig 
om påverkan på riksintresset för kul-
turmiljövården. Eftersom detaljplanen 
är antagen får man förutsätta att 
samtliga inblandade beslutsfattare gör 
bedömningen att rivningen av befintli-
ga byggnader och uppförande av Nobel 
Center på platsen inte medför påtaglig 
skada på kulturmiljön med avseende på:

• Stadssiluetten med den begränsade 
hushöjden.
• Vyerna från viktiga utsiktspunkter, 
blickfång, kontakten med vattnet.
• Hamnanläggningar från skilda tider 
och byggnader som hör ihop med flottan 
och sjöfarten.

Nobel Center är en prestigebyggnad 
och ligger i mångas intresse. Det finns 
flera mäktiga personer inblandade på 
båda sidor, för och emot. Man kan dra 
slutsatsen att det har skett ett offensivt 
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lobbyarbete och att informella nätverk 
har bidragit till att politiker och tjän-
stemän inte lever upp till sina roller. 
Till följd av att myndigheter inte tar 
ansvar och bevakar den offentligt ägda 
kulturmiljön på Blasieholmen har man 
lämnat över sakfrågan till engagerade 
föreningar och grannar, för slutlig dom-
stolsprövning med tolkningsutrymme 
enligt gällande lagstiftning. Man önskar 
att ett stort privat byggnadsverk på en 
plats som är av riksintresse och kräver 
rivning av kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse redovisas seriöst och prövas på 
det sätt det förtjänar. 

Lagar, styrmedel och informella 
kontakter
När exploateringstrycket är högt 
som i Stockholm krävs bra lagar och 
styrmedel för att skapa långsiktig och 
intressant stadsutveckling och som tar 
tillvara stadens kulturhistoriska värden. 

Plan- och bygglagen och riks- 
intressen enligt Miljöbalken är 
fungerande och fullt tillräckliga lagar 
för stadens politiker och tjänstemän 
samt byggverksamhetens aktörer att 
stödja sig mot i samhällsplaneringen.

Översiktsplanen, ett styrmedel, 
ska peka ut huvudinriktningen för 
kommunens utveckling de kommande 
åren. Staden arbetar nu med en upp-
datering av Stockholm översiktsplan. 
Slutresultatet ska presenteras till 
sommaren 2017. Remissupplagan av 
översiktsplanen har dock fått kritik 
från flera håll. Länsstyrelsen har lämnat 
ett kritiskt remissvar om förslag till ny 
översiktsplan för Stockholm. De tycker 
bland annat att planen riskerar att 
påverka riksintressen negativt, särskilt 
i innerstaden. I andra yttranden går 
kritiken ut på att översiktsplanen blivit 
så urvattnad i processen så att den 
riskerar leda till ”godtyckliga tolkning-
ar”. Staden har även fått intern kritik, 
Stadsbyggnadskontoret anser att man 
enligt förslaget tillmötesgår exploatörer 
i alltför hög utsträckning.

Informella kontakter och nätverk 
redovisas sällan som styrmedel, men 
de påverkar. För trettio år sedan, 1987, 
samma år som PBL och Miljöbalkens 
riksintressen antogs, presenterade 
Byggnadskultur i centrum en rapport 
med exempel på hur bevarandefrågor 
hanterats i sju kommuner. Efter plan-
läggning och genomförandet av ett fas-
tighetsutvecklingsprojekt på Vedgårds- 
holmen i Kalmar skrivs i rapporten 
att det lyckade slutresultatet, både ur 

kulturmiljöhänseende och finansiellt, 
uppnåtts “tack vare informella kontakter 
och förhandlingar”. Det skulle nog vara 
svårt idag att framställa och öppet 
redovisa dessa framgångsfaktorer – då 
det står i strid med dagens normer för 
öppenhet och transparens. Men fort-
farande, trettio år senare, kan informel-
la kontakter och förhandlingar vara en 
framgångsfaktor för lyckade lösningar 
i stadsplaneringsfrågor, men det kan 
också vara tvärtom. När marknads- 
krafterna – med privat lobbyarbete och 
bearbetning av makthavare och opin-
ionsbildare – ser möjligheter att exp-
loatera det offentliga rummet, kan det 
medföra stora negativa konsekvenser 
för allmänna kulturvärden. Samtidigt 
står byggnader, som på kort sikt inte har 
tillräckligt höga ekonomiska värden, 
och förfaller. Det rivs, byggs på och nytt 
i betydligt större skala när staden ska få 
växa och möta marknadens behov. 

Debatten om stadens utveckling
Debatten om stadens utveckling pågår 
för fullt. Vissa debattörer är väl insatta 
i ämnet och framställer välformulerade 
insikter och åsikter som nyanserar och 
reflekterar hur man bör utveckla staden 
och vilka för- och nackdelar de olika 
vägvalen kan innebära. Andra inlägg är 
mer onyanserade. Det finns till exempel 
inlägg i morgontidningar och på sociala 
media där politiker och representanter 
för Svensk byggindustri framställer riks- 
intressen som föråldrade och hinder 
som sätter käppar i hjulen för ökat 
byggande.

Kristina Grange, är professor i 
Stadsbyggnadsteori vid Institutionen 
för Arkitektur på Chalmers och docent 
vid avdelningen för landskapsarkitek-
tur och fysisk planering på Norges 
miljø- og biovitenskapelige universi-
tet. Hon har studerat hur planering 
och planerarens roll förändrats under 
senare tid. Grange menar att Sverige 
och övriga nordiska länder går mot en 
mer informell och politiserad planpro-
cess som inte tydligt lyfter upp de olika 
konflikter som stadsplanering har att 
hantera, problematiken som låg bakom 
tillkomsten av Plan- och bygglagen och 
Miljöbalkens riksintressen redan för 
trettio år sedan. Man vill i högre grad 
använda planering som ett styrredskap 
för ekonomisk tillväxt, utan tanke på 
hållbarhet eller hushållning med be-
fintliga resurser. Kristina Grange anser 
att planerare behöver bli bättre på att 
bemöta politiken med argument för 

professionella bedömningar. Samtidigt 
behöver politikerna bli bättre på att se 
styrkan i ett sådant bemötande.

Stadsplanering i framtiden
Finns det då realistiska förslag på 
lösningar? Det framstår tydligt att 
lagarna är tillräckliga och fullt adekvata, 
men att aktörer inom samhällsbyggnad 
behöver en väl fungerande användnings- 
manual, med tydliga rollfördelningar 
och redovisning över hur verktygen ska 
användas. 

Enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), som i rapporten 
”Förtätning av städer – Trender och 
utmaningar”, finns lösningar för dessa 
utmaningar. SKL drar i rapporten 
följande slutsatser:

”Kommunerna behöver tänka på:
• att politiker måste vara modiga. 
De behöver förankra sina beslut hos 
kvinnor och män med olika bakgrund 
och erfarenhet samt hos näringsliv och 
civilsamhälle. Och sedan stå för fattade 
beslut, hela vägen
• att göra genomarbetade och fram-
tidsinriktade analyser. Dessa behöver 
vara av en sådan kvalitet att de håller 
som utgångspunkt för framtidens 
stadsbyggande
• att en gemensam och väl förankrad 
målbild behöver f innas om hur 
kommunen ska utvecklas på ett hållbart 
och attraktivt sätt
• att kommunens planering behöver 
ha ett helhetsperspektiv och ta tillvara 
lokala erfarenheter, främja delaktighet 
och använda dialogen som verktyg
• att samverkan med alla parter måste 
vara kommunens grundläggande ar-
betssätt. Även internt mellan olika 
sektorer i kommunen.

Staten behöver tänka på:
• att bli bättre på att möta det lokala 
helhetsansvaret. Statens myndigheter 
styr över olika sektorer, medan kom-
munerna har ett ansvar för helheten 
och måste kunna väga av mellan olika 
sektorsintressen
• att staten behöver ge kommunerna 
långsiktiga spelregler och verktyg för 
att bli mer hållbara och attraktiva
• att staten behöver undanröja hinder 
i miljöbalken och plan- och bygglagen. 
Exempel på det kan vara att se till att 
det går att bygga i bullriga urbana 
miljöer eller att områden för riksin-
tressen är både aktuella och legitima”.
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Flera av länsstyrelserna där ex-
ploateringstrycket är betydande, 
däribland Stockholm, Södermanland 
och Gotland, har de senaste åren dragit 
igång revidering av sina riksintressen 
för kulturmiljövården. Vid en översyn 
kan man se att de senaste trettio årens 
bebyggelseutveckling påverkat många 
riksintresseområden och deras kul-
turvärden. I vissa fall har exploater-
ingar eller bristande varsamhet, ofta i 
liten skala, medfört att värden minskat 
eller gått förlorade. Ibland har man 
vid genomgång dokumenterat och 
definierat kulturvärden som låg för 
nära i tiden för trettio år sedan och 
därför inte bedömdes korrekt. En re-
gelbunden genomgång är därför viktig 
så att riksintressen är väldefinierade och 
relevanta. Då kan även deras motiver-
ingar och värden förstås och uppfattas 
som angelägna. 

Riksantikvarieämbetet presen-
terade i början av 2017 en studie, 
som genomförts efter att riksdagen 
2014-2015 beslutat om flera ändringar 
i plan-och bygglagen. Lagändringarna 
syftar till att ge en ökad takt på bost-
adsbyggandet. Enligt studien anser 
två av tre kommuner att de saknar de 
förutsättningar som behövs för att ta 

hänsyn till kulturvärden. Det räcker 
idag inte att i varje enskilt fall låta kom-
munerna själva bedöma konsekvenser-
na på kulturvärden utifrån PBL:s och 
Miljöbalkens hänsynsparagrafer. Kom-
munerna drar själva slutsatsen att de 
fyra viktigaste förutsättningarna för att 
de ska kunna ta hänsyn till kulturvärden 
vid planläggning och bygglovsprövning 
är att det behöver finnas: 

• formellt skydd i detaljplaner och om-
rådesbestämmelser, 
• politiskt antaget kulturmiljöprogram, 
• tillgång till antikvarisk kompetens, 
samt 
• att kulturvärden beskrivs i översikts- 
planer. 

Riksantikvarieämbetet fram-
håller att då byggtakten ökar förstärks 
behoven hos kommunen att dessa 
fyra förutsättningar är uppfyllda. För 
att komma till rätta med problemen 
avser Riksantikvarieämbetet att öka 
kunskapen om hur kommuner formellt 
skyddar kulturvärden, genom att 
bland annat utvärdera effekterna av 
kommuners formella skydd i detalj- 
planer och områdesbestämmelser. De 
föreslår även att Boverket utvecklar 
stödet till kommunerna, i form av 
metoder eller vägledning, för hur kom-

munerna kan se över befintliga planer, 
områdesbestämmelser och eventuella 
behov av kompletteringar i planernas 
redovisning av kulturvärden.

Även om vi har de rätta verktygen 
är en grundförutsättning dock alltid 
att vi väljer insiktsfulla och prestigefria 
politiker samt att det finns välutbildade 
tjänstemän som i myndighetsutövning- 
en följer våra lagar och de parlamenta-
riska spelregler som finns. Planerings-
förutsättningar och beslut ska förankras 
och kommuniceras i dialogform med 
exploatörer och allmänhet. Då finns det 
goda chanser att Plan- och bygglagen 
och våra riksintressen enligt Miljöbalk-
en ska kunna utgöra stöd i samhäll-
splaneringen, precis som avsikten var 
från lagstiftarna för trettio år sedan. 

Med hjälp av de verktyg som 
SKL och Boverket tar fram tillsam-
mans med Riksantikvarieämbetet finns 
förutsättningar för bättre fungerande 
dialoger, ansvar och rollfördelning-
ar mellan politiker, tjänstemän, exp-
loatörer och arkitekter. Då är vägen mot 
långsiktigt hållbar tillväxt av våra städer 
möjlig, en tillväxt där befintlig kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse och 
nya karaktärsbyggnader är angelägna 
och bärande delar. 
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Kulturarvets betydelse i samhället ökar 
enligt Riksantikvarieämbetets rapport 
till regeringen 2016. Kulturarvet växer 
samtidigt som de offentliga medlen inte 
ökar. En framtidsfråga är: Hur ska våra 
värdefulla kulturmiljöer finansieras då 
de offentliga medlen inte räcker?

Antalet skyddade och utpekade kultur-
miljöer, fornlämningar och övriga kul-
turhistoriska lämningar har ökat med 
över 100 000 stycken sedan år 2005. De 
offentliga medlen till kulturmiljöer har 
under samma tid legat på en konstant 
nivå och de senaste åren till och med 
minskat. I första paragrafen i kulturmil-
jölagen står: ”Ansvaret för kulturmiljön 
delas av alla. Såväl enskilda som myn-
digheter ska visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön.” Det är inte bara det 
offentliga som ansvarar för finansier-
ing av kulturarvet. Även finansiering 
är ett ansvar som delas av alla, precis 
som det står i första paragrafen. Blickar 
man tillbaka är historien fylld av pri-
vata-offentliga samverkansprojekt. Op-
erabygget i Stockholm, som stod klart 
1898, bekostades t.ex. av lotterimedel. 
Byggnationen av Historiska museet i 
Stockholm var det sista där lotterimedel 
ingick i finansieringen.  När blev enbart 
staten ansvarig för finansieringen av 
kulturmiljöer? När vände det? Är det 
önskvärt att återinföra en samverkan 
mellan privat och offentligt och hur 
skulle det i så fall gå till?

Offentliga medel
Den statliga förordningen om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmil-
jöer föreskriver att medlen ska gå till 
vård och tillgängliggörande av värde-
fulla kulturmiljöer, kunskapsunderlag 
och arkeologiska undersökningar. Rik-

santikvarieämbetet fördelar kulturmil-
jömedel till länsstyrelserna som fördelar 
dem vidare. RAÄ fördelar också medel 
till ideella organisationer inom kultur-
miljöområdet. Bidraget ska stötta och 
utveckla det frivilliga engagemang, som 
finns runt om i landet och som bidrar 
till att de nationella målen för kultur-
miljöarbetet nås. Flera organisationer 
får bidrag, till exempel hembygdsför-
bundet och arbetslivsmuseer. 

Därutöver finns anslag till bidrags-
fastigheter, som förvaltas av Statens fas-
tighetsverk. Under perioden 2006-2015 
låg anslaget på en nivå runt 380 
miljoner kronor. Från och med 2016 
ligger anslaget på drygt 193 miljoner 
kronor, vilket är en avsevärd sänkning. 
Bidragsfastigheter definieras som fas-
tigheter, som inte själva kan bära sina 
egna kostnader genom intäkter på 
grund av att höga underhållskostnader 
inte står i paritet med uthyrbar yta. Ytan 
kan utgöras av parker, befästningsvallar, 
vara av ruinkaraktär eller ingå i den 
kungliga dispositionsrätten. Merparten 
av bidragsfastigheterna är statliga 
byggnadsminnen och ska som sådana 
bevaras till framtida generationer.

Efter det att staten skildes från 
Svenska kyrkan år 2000 har kyrkan 
haft kyrkoantikvarisk ersättning för 
att bekosta vård och underhåll av 
det kyrkliga kulturarvet. Det årliga 
anslaget är 460 miljoner kronor. Dessa 
pengar ska räcka till vård och underhåll 
av närmare 3000 kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, begravningsplatser samt 
kyrkliga inventarier.

Utblickar i Europa
I flera europeiska länder förekommer 
privat eller enskild finansiering av 
kulturmiljöarbete och restaureringar i 
relativt hög utsträckning. Att jämföra 
organisation eller ägande av kulturarv 
och kulturmiljöer i flera olika europeis-
ka länder blir för långtgående i denna 
artikel. Här lyfter jag fram några få 
exempel på finansiering. De länder jag 
tar upp har till viss del offentlig finan-
siering och till viss del privat finansier-
ing av kulturmiljöarbete. I förhållande 

till dessa länder har Sverige högst andel 
offentlig finansiering. 

I England är organisationen av 
kulturmiljövården mycket annorlunda 
jämfört med Sverige. En stor del av 
kulturmiljövården sker i privat regi och 
i regi av olika ”non gov”-organisationer. 
En av dessa är National Trust for Places 
of Historic Interest or National Beauty, 
eller National Trust som man säger i 
dagligt tal. National Trust bildades år 
1895 av tre personer, som ville att landets 
kulturarv och öppna platser skulle 
bevaras för alla att uppleva. National 
Trust fungerar som en välgörenhet-
sorganisation. De får sina intäkter från 
doonationier, medlemsavgifter, aktivi-
teter, butiker och cateringverksamhet. 
Via hemsidan kan intresserade personer 
donera pengar direkt, eller anmäla sig 
till volontärarbete. Minsta belopp man 
tar emot är £10 och man beskriver på 
sin hemsida hur det beloppet exempel-
vis kan bekosta socker till bisamhäl-
lenas övervintring. Det går också att 
vara månatlig givare eller att donera 
pengar till en viss insats som organisa-
tionen genomför, t.ex. restaurering av 
en trädgård eller fönsterunderhåll och 
stenarbeten på borgen vid Lindisfarne. 

Ett annat exempel på finansier-
ing av kulturmiljö i England är The 
National Lottery. Av lottpriset går 28% 
till så skilda verksamheter som sport, 
konst, natur och kulturarv. Heritage 
Lottery Fund ansvarar för fördelnin-
gen inom kulturarvssektorn. Det går 
att genom olika program söka bidrag 
på upp till 5 miljoner pund för att 
restaurera en byggnad eller park och att 
söka mindre belopp för att arbeta med 
kulturarv och integration eller för att 
säkra traditionella hantverkskunskaper.

Samverkan mellan offentligt och 
privat har länge varit en verklighet 
i Italien. Ett av de senare exemplen 
är modehuset FENDI, som bekostat 
restaureringen av Fontana di Trevi 
i Rom. Under restaureringen hade 
avgränsningarna texten ”Restaurerin-
gen genomförs tack vare bidrag från 
FENDI”. Som motprestation fick mo-
deföretaget hålla en modevisning på en 

Finansiering av kulturmiljö

Karin Gold Cox

Över:
Information på glaset som avskärmade fontänen 
under restaureringen. “Restaureringen genom-
förs tack vare bidrag från FENDI”. 
Foto: thecocobag.com

Under:
Catwalk byggd av glasskivor tvärs över fontänen. 
En tillfällig lösning för ett enstaka event. 
Foto: EPA
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catwalk av glas över fontänen. FENDI 
säger i ett uttalande att de är stolta över 
samarbetet privat-offentligt och att de 
stöder Roms fontäner som en sann akt 
av kärlek till staden Rom.

Italien har också en ideell organi-
sation, Fondo Ambiente Italiano, FAI. 
De arbetar med vård, bevarande och ut-
veckling av natur- och kulturarv genom 
dels volontärarbetare och dels medlem-
sinsatser som inriktar sig på vårdinsats-
er, allmänbildning och bevakning av 
potantiella hot mot värdefulla miljöer.

I Danmark utgör privata medel från 
fonder och från föreningen Realdania 
en stor del av finansieringen av kultur-
miljöer. Realdania är en förening som 
genom filantropi vill skapa livskvalitet i 
bebyggd miljö. Föreningen har 147.000 
medlemmar som i gengäld mot att 
bidra till den filantropiska gärningen 
får rabatter på inträde och olika 
event. Sedan år 2000 har Realdania 
stöttat 3000 små och stora projekt och 
bidragit med över 16 miljarder DKK. 
På Store Tårn på Christiansö genomför 
Realdania en restaurering för att säkra 
byggnaden för eftervärlden och ge 
möjlighet att fylla en tom byggnad med 
innehåll. Tornet återfår bjälklag och får 
ett nytt glastak. I befästningstornet blir 
nu konst

Bland de största fonderna som 
stöttar kultur i Danmark kan nämnas 
Carlsbergsfonderna. De pengar, som 
avsätts i fonderna motsvarar en tiondel 
av resultatet för bryggeriföretaget. 
Pengarna går till kultur och vetenskap.

Ett exempel i Finland, är ”Adopt a 
Monument” som Pirkanmaa museum 
i Tammerfors tagit initiativ till. Volo-
ntärarbetet där innebär att invånarna 
engagerar sig i en kulturmiljö genom 
att se efter och vårda den, bedriva his-
torieforskning och anordna aktiviteter 
på platsen. Volontärerna stöttas av 
museipersonalen för att åtgärder ska 
bli rätt utförda. ”Adopt a Monument” 
fungerar även som ett integrationspro-
jekt, där asylsökande är med och bidrar 
i volontärarbetet.

Ett exempel på privat finansier-
ing i Tyskland är att ett parti av bygg-

nadsställningarna vid Berlins slott 
täcks av en enorm reklamaffisch för 
Samsung. Vid återuppbyggnaden av 
slottet har statliga skattemedel stått för 
finansiering av stomme och program-
met invändigt med 480 miljoner euro. 
Rekonstruktionen av barockfasaden 
bekostas av privata donationer. Projektet 
har öppnat en hemsida där man kan gå 
in och välja ut vilket fasadelement man 
vill bekosta och sedan göra en direkt-
betalning via hemsidan. Totalkostnaden 
beräknas uppgå till drygt 600 miljoner 
euro. Donationerna står alltså för över 
120 miljoner euro.

Belgiens offentliga fastighetsägare, 
La Régie des Bâtiments, arbetar med 
samverkan mellan privat och offent-
ligt. Ett exempel är en reklamkampanj 
som täckte in en hel byggnadsställn-
ing. Intäkten från reklamkampanjen 
täckte kostnaden för byggnadsställnin-
gen under hela byggtiden. Genom att 
externa medel täckte vissa kostnader 
kunde de interna medlen räcka till mer. 

Exempel från Sverige
Exempel från Sverige där privata medel 
bekostar kulturmiljöprojekt är få. 
Däremot har musei- och teatervärlden 
under lång tid haft sponsoravtal med 
privata företag. Moderna museet har 
flera sponsorer, partners och donatorer. 
Likaså har Kungliga Operan partners 
och samarbetspartners samt ett om-
fattande donationsprogram i nivåer 
från 50 000 kr och uppåt för Kungliga 
Operans kulturarv. 

Nationalmuseum betonar på sin 
hemsida att sponsorer och donationer 
är välkomna. De framhåller att företag 
genom att vara partner till National-
museum kan stärka företagets kvalitets-
profil och kulturella image. De berättar 
att anslaget täcker de fasta kostnad-
erna men säger, att för att behålla sin 
ledande position och utveckla museet 
behövs fler intäktskällor. Som donator 
kan man välja mellan att stödja inköp 
av konst till samlingarna eller stödja 
den löpande verksamheten. Motpresta-
tionen från Nationalmuseum består av 
inbjudningar till vernissager, konserter 
och föreläsningar, enligt hemsidan.

Svenska Postkodstiftelsen stöder 
projekt inom idrott, natur, miljö, män-
niskors levnadsvillkor och kultur. Med 
ekonomiskt stöd från Postkodlotteriets 
kulturstiftelse utvecklade organisa-
tionen Svenskt Kulturarv för ett par år 
sedan en app, KulTur, som innehåller 
filmer och frågesport kopplade till kul-

turarvsplatser i Sverige. Appen vänder 
sig till barn och unga och ska stimulera 
till lustfyllt lärande både för familjer 
och i skolan.

Kulturmiljöfrämjandet är en 
förening, startad 2014, i uppbygg-
nadsskede. Initiativtagarna kom från 
olika sektorer, politik, kulturmiljö och 
näringsliv och beskriver ”kulturmiljöer 
som allmännyttigt gemensamt intresse” 
på sin hemsida. De har som idé att 
vara opinionsbildare, koppla ihop 
resurser och kunskap och arbeta med 
samverkansprojekt kopplat till förvalt-
ning och finansiering av kulturmiljöer. 
Just nu inriktar de sig på att attrahera 
medlemmar och informera om förenin-
gen. 

Det finns ett relativt nytt initiativ 
med ett lotteri där syftet är att sälja lotter 
till förmån för kulturmiljöer. Hälften av 
intäkterna avsätts till vinstpotten och 
övriga medel, förutom en viss del som 
går till administration, kommer att gå 
till kulturmiljö. Som lottköpare väljer 
man själv vilken kulturmiljö man vill 
stötta genom sitt lottköp. Initiativtagar-
na till lotteriet menar att det då blir ett 
mer direkt stöd till kulturmiljön, ett 
större engagemang för just den miljön 
och att ett fördelningsförfarande blir 
onödigt. 

Många stiftelser är kopplade till 
storföretagen i Sverige. De allra flesta 
delar ut pengar till konst, vetenskap, 
forskning och utbildning men ingen 
stiftelse har kulturmiljöinriktning. 

Crowdfunding och volontärarbete
Volontärarbete är vanligt i många eu-
ropeiska länder. I Sverige har det i flera 
fall varit svårt att få till volontärarbete 
pga våra starka fackföreningar som 
driver att inget arbete, som kan vara 
lönearbete, ska utföras gratis. 

Svenska byggnadsvårdsföreningen 
genomför kurser i byggnadsvård och 
anordnar byggnadsvårdsläger, där delt-
agarna betalar för att lära sig att arbeta 
praktiskt med material och metoder 
för byggnadsvård och utför detta på en 
byggnad som är i behov. Denna typ av 
verksamhet innehåller dels volontärar-
bete dels crowdfunding.

En annan typ av volontärverk-
samhet som är utbredd över landet 
är hembygdsföreningarna och deras 
arbete med hembygdsgårdar och 
museer. Hembygdsföreningarna har 
450.000 medlemmar  och sammanlagt 
arbetades 3,9 miljoner timmar ideellt 
i hembygdsföreningarna. Under 2016 

Över:
Raklamvepa som täcker stora delar av ställnin-
gen vid Berlins slott. Foto: Karin Gold Cox 
2017

Under:
Skärmdump från www.berliner-schloss.de där 
man direkt på hemsidan kan donera pengar och 
till ett visst fasadelement. 
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anordnade hembygdsföreningarna 
27.000 evenemang för allmänheten 
och hade 4,4 miljoner besökare. Hem-
bygdsrörelsens värdegrund beskriver att 
den sammanlänkar generationer, nutid, 
dåtid och framtid och ser intresset 
för kulturarvet som drivkraften i en-
gagemanget för hembygden. Rörelsen 
har ett demokratisk och humanistisk 
synsätt och är en del av det levande 
samhället.

Förutsättningar och regler 
Skatteverket gör ingen skillnad mellan 
kultursponsring och annan sponsring. 
För att ett företag ska få göra skatte-
avdrag måste sponsringens syfte vara att 
öka eller bibehålla företagets inkomst, 
och att företaget får direkta motpresta-
tioner från den som sponsras. 

För företag kan kultursponsring 
kopplas till CSR-arbetet och företag-
ets profil. Reklam fungerar idag som 
en relationsbyggare och då kan det vara 
intressant för företag att sponsra kultur-
miljöer som uttrycker långsiktighet och 
hållbarhet och detta kan därmed vara 
relationsskapande med kunder.

Möjliga vägar
Alla dessa exempel visar att det är 
möjligt och att det finns intresse bland 
företag och privatpersoner att bidra 
till kulturmiljöarbete. När exemplen 
samlas blir det påtagligt att det finns 
många olika sätt att öka de medel, som 
kan komma kulturmiljöerna till del. 
Frågeställningen blir då varför detta 
förekommer i så liten utsträckning? 
Hur ska systemet kunna anpassas till 
att kulturmiljöer i Sverige, - på samma 
sätt som i exemplen ovan från andra 
delar av Europa, - kan ta del av privata 

och donerade medel för finansier-
ing av restaurering, konservering eller 
liknande åtgärder som behövs för att 
framtida generationer ska kunna ärva 
bibehållna kulturmiljöer och förvalta 
dem vidare?

Genom en stiftelse eller förening 
likt National Trust, som kan samla in 
pengar och fördela dem till behövande 
objekt skulle detta kunna bli verklighet. 
Även en viss del volontärarbete genom 
enklare skötsel av trädgårdar, parker 
och byggnadsvård eller guidning borde 
gå att få till stånd genom en sådan or-
ganisation. 

Viktigt vore även en ökad offen-
tlig-privat samverkan, där det skulle 
kunna vara möjligt för ett företag att 
gå in med medel till en restaurering likt 
det italienska exemplet med Fontana di 
Trevi. Tillfälliga uthyrningar som Pop 
up-butiker eller reklam och filmin-
spelningar kan också ge ökade intäkter.

Sverige har varit relativt outveck-
lat i att söka medfinansiering från 
EU-program av olika slag. Det finns 
uppfattningar om att det är byråkratiskt 
och svårt att söka medfinansiering och 
att lika stor del som kommer från EU 
måste organisationen själv gå in med. 
Det finns emellertid en stor potential 
att söka EU-medel till projekt, eventu-
ellt med stöd från en organisation som 
kan lotsa genom ansökningsprocessen. 

Lotteriintäkter från Postkodlot-
teriets stiftelse går i viss mån redan 
till kultur. Ytterligare initiativ finns 
och kan utvecklas. Svenska spel fram-
håller att de stöttat idrotten sedan 1934 
och utvecklar idrotten på alla nivåer. 
Spelandet ökar och det borde finnas 
möjlighet för Svenska spel att bredda 
sitt stöd till att även omfatta kultur-

miljö.
Sammanfattningsvis finns många 

möjliga vägar att gå för att få in pengar 
för kulturmiljövård – och initiativ 
saknas inte. Men initiativen är splittrade 
mellan många olika organisationer. 
Finansiering med endast offentliga 
medel riskerar att medföra att åtgärder 
tar längre tid att genomföra eller inte 
genomförs alls. Med externa medel kan 
tidsaspekten för genomförandet av en 
restaurering kortas eller hela projekt 
tidigareläggas. Det är viktigt att ha en 
god planering för att inte hamna i ett 
läge där tillgång eller brist på pengar 
helt styr vad som ska göras. Stabil och 
långsiktig finansiering med offentliga 
medel möjliggör planering av under-
hållsinsatser. Den offentliga finan-
sieringen är därmed viktig och får inte 
minskas om privata medel tillkommer. I 
Sverige ligger arbetet och påtryckning-
arna för att acceptera att privata och 
offentliga medel kan samverka för att 
uppnå ett långsiktigt bevarande fort-
farande i sin linda. 

Om värdefulla äldre byggnader 
inte alls används och kulturmiljöer 
och lämningar är svåra att förstå blir 
det inte angeläget för människor att 
engagera sig i dessa. Incitamentet för 
att underhålla och sköta försvinner och 
kulturmiljöerna förfaller. Det finns en 
uppfattning om att vård av kulturarv 
kostar mycket. Men vårt kulturarv är 
en resurs och frågan vi borde ställa oss 
är: Har vi har råd att låta våra kultur-
miljöer förfalla och vårt byggnadsarv 
förskingras? Och hur förmedlar vi kul-
turmiljöernas inneboende värden så att 
det blir en drivkraft för bevarade?

Pålsson Skarin, Ingela. A Finance Model for the Built Cultural Heritage. –
Proposals for improvements of future Heritage Economics. Lund 2011.

Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Redovisning 
av regeringsuppdrag och omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kultur-
arvet. 2016.

Myndigheten för kulturanalys.”Kulturmiljöstatistik”. Kulturfakta 2016:2. 

Över:
Statliga medel till kulturmiljöarbete 2016.

Under:
Kalkyl för fasadarbetena på Stockholm slott. 
Med mer medel tar arbetet kortare tid, med 

mindre medel tar arbetet längre tid. 

Telefonintervju med Inger Liliequist, styrelseledamot i Kulturmiljöfräm-
jandet, 2017-05-11. 

Telefonsamtal med Anders Wikström, delaktig i lotteriinitiativet, 2017-04-
24.

Hemsidor för organisationer omnämnda i texten är besökta under perioden 
mars-maj 2017.



Kulturmiljöanslag

Bidragsfastigheter

Kyrkoantikvarisk 
ersättning
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Herrgård, Padure Lettland. Stora salen 1830-tal.
Foto 2016 Johan Gustafsson
Bostad, jordbruksskola, krigsjukhus, bibliotek, 
återigen privatägd bostad.

Idag finns ett stort intresse för kultur- 
arv och byggnadsvård. Engagemanget 
tar sig uttryck i upprop om att bevara 
och rädda byggnader eller miljöer. Man 
kan adoptera en runsten eller handfast 

- förutsätts att historiska värden och 
kvaliteter integreras i samhällsplaner-
ing, att kulturarvets kvaliteter och 
möjligheter är angelägna, synliggörs 
och att vi kan formulera vad som vid 
tiden anses som acceptabla eller icke 
acceptabla förändringar.

restaurera äldre byggnader. Stöd och 
inspiration finns att hämta i mängder 
av böcker, tv-program och byggnads-
vårdsbutiker.

För att kulturarvet ska ha lång-
siktig giltighet - vid utveckling av 
städer och bevarande av landsbygden 

Folkrörelser och engagemang - 
vem räddar vårt kulturarv?
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Hur förmedlar vi kulturarvet?
Barnbok, Nyckeln till Tuna

Skisser och illustrationer till barnboken,
Katarina Pelinska och Laura Ihalainen

Katarina Pelinska & Laura Ihalainen

Vår utbildning började med en gemensam studieresa på hösten. Vi besökte Tuna kungsgård 
i Östergötland, en gård med anor från 1200-talet. Tuna är i dag en s.k. bidragsfastighet, 
där inga större investeringar görs. Den förvaltas av SFV men har stått oanvänd sedan 
1960-talet.

Vi studenter gavs under några dagar tillträde för att inventera och mäta upp objektet. 
Det vi slogs av vid vårt besök var hur interiörernas orörda tidslager och patina gjorde 
historien påtagligt närvarande. Vi såg ett stort värde i det, samtidigt som vi kunde kon-
statera att vissa skador på byggnaderna kräver åtgärder för deras fortlevnad. Planerna för 
Tuna kungsgård är i dag oklara men vi ser en potential att i framtiden öppna upp gården 
och levandegöra den på nytt. Hur kan vi öka förståelsen för dess unika värden och behovet 
av bevarandeinsatser samt möjliggöra för fler att ta del av gårdens magiska atmosfär?

Under kursens gång har vi arbetat med framtidsfrågor på olika sätt. Vi har funderat 
över vad som är värt att bevara, varför och för vem? Det sista känns egentligen ganska 
självklart, för envar av i dag och för kommande generationer! Hur förmedlar man 
kunskapen om kulturhistoria och restaureringskonst till den stora allmänheten, inte bara 
inom akademiska kretsar, och hur når man fram till barnen? Vi har här valt att fokusera 
på den sistnämnda kategorin.

Det är ett problem att arkitektur och kulturhistoria inte ges större utrymme i dagens 
grundskoleundervisning i Sverige. Borde man inte även på den fronten ta tillvara barnens 
stora läslust och nyfikenhet på sin omvärld? Vi anser det viktigt att redan i unga år bekanta 
sig med får fysiska historia och bygga en grund för vidare studier inom området. Kultur- 
och arkitekturhistoria kan mycket väl vävas samman med andra ämnen och förmedlas på 
ett pedagogiskt och lustfyllt sätt.

På senare år har man lyft fram hur stort värde läsandet har för barnens utveckling. Inte 
endast skollitteratur är av vikt, utan lättillgängliga barnböcker likaså. Barnen får i sagornas 
värld, själva eller tillsammans med syskon och föräldrar utforska kunskap och sin egen 
fantasi. Förhoppningsvis är utbytet för föräldrarna också stort.

Utifrån detta synsätt har vi tagit oss an uppgiften att exemplifiera berättandet om en 
kulturhistorisk plats för barn utifrån objektet Tuna kungsgård för att förvalta dess historia, 
väcka en utforskariver, en ökad förståelse för vårt kulturarv och bidra till ett samtalsämne 
generationer emellan. Boken vänder sig främst till 6-10 åringar och är tänkt att användas 
som pedagogiskt material, läsäventyr eller framtida platsguide. Berättelsen är uppbyggd 
utifrån flickan Tinas perspektiv, som barnen kan identifiera sig med. I vårt arbete har vi 
konsulterat en skolpedagog, barn i lågstadieåldern och deras föräldrar. Vi hoppas att det 
kan vara ett sätt att väcka nyfikenhet och förmedla vårt kulturarv vidare.
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Inre borggården, slottet i Dresden, sgraffito-
teknik på fasaden. Foto 2017 Johan Gustafsson

Hantverkskunskap - 
restaureringskompetens

Hur försäkrar vi oss om att det i framtiden 
kommer att finnas hantverkare med kunskap 

för att utföra avancerade restaureringar 
med traditionella material och metoder?

För tillfället saknas utbildningsvägar 
för spetskompetens inom många hant-
verksyrken och det finns allvarliga 
rekryteringsproblem inom flera om-
råden.

Restaurering är en komplex pro-
cess med många specialistkompetens-
er. Ändrad lagstiftning angående till 
exempel energikrav och tillgänglighet 

om historiska material och metoder 
bevaras och förs vidare.

Dagens komplexa byggprocess 
kräver fortsatt utveckling av de olika 
utbildningarna. Fokus bör ligga på 
kommunikation och samarbete mellan 
de involverade yrkesgrupperna. Det-
ta kan bidra till att restaureringskonst 
stärks yrkesmässigt i framtiden.

samt utmaningar med restaureringar 
av industrialismens nya material ställer 
nya krav. 

Tidigare fanns mästare och lärling, 
lärandet var en långsam process. Da-
gens industriella byggande har andra 
förutsättningar. Vissa hantverksyrken 
är utdöda. Det behövs en räddning-
splan för att kunskap och kompetens 
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Restaureringsmåleriets
framtid

Dekorationsmåleri från Sessionssalen, Ban-
co-huset, Stockholm. Ett prov på högtstående 
målerihantverk. Bakom dylika prestationer 
ligger ca tiotusen timmar av övning.

Kerstin Lyckman Gevert

Målerihantverkets medeltida arv in i 1900-talet
Cennio Cennini, renässanskonstnär och hantverksmässig arvtagare till den berömda renäs-
sansmästaren Giotto, beskriver i sin Libro Dell ´Arte, O Trattato Della Pittura - Boken om 
målarkonsten- daterad 1437, hur målarkonstens grund och allt handens arbete vilar på 
teckningen och färgen. Dessutom ”fordras kunskaper i att riva färg, limma, täcka en väv, 
bestryka med kalk, skrapa och polera kalken, utföra ornament och reliefer i gips, lägga 
guldgrund, förgylla, polera, göra tempera, grundera, punsa, ritsa i mur, behandla guld, 
inrista konturer, färglägga, snida och fernissa på trä, dvs på pannå”. ”För att arbeta på mur”, 
fortsätter han, ”fordras kunskaper i att fukta väggen, lägga grunden, göra den plan, polera 
den, teckna, måla i våt grund, retuschera al secco, behandla tempera, utföra ornament och 
avsluta på mur”.

Detta var innan oljemåleriets tekniker var allmänt kända, och ytterligare en materialk-
ategori med alla dess olika schatteringar, grunderingar och nya teknik lades till målarnas 
kompetensområde. Men för mindre än åttio år sedan innehöll yrkesmålarnas egen fack-
handbok Hantverkets bok, måleri från 1937, beskrivningar som förvånansvärt frekvent 
behandlar samma moment som renässansmålaren Cennini, att riva färg, limma, täcka en 
väv, bestryka med kalk, lägga guldgrund, förgylla, polera, göra tempera, grundera, punsa, 
ritsa i mur, behandla guld, inrista konturer, färglägga, och fernissa på trä. Allt detta ingick 
under första hälften av 1900-talet i en någorlunda kunnig målares kompentensregister. 
Dessutom tillkom motsvarande kunskaper i att tillverka sin egen oljefärg och att måla med 
oljefärg såväl utvändigt som invändigt.

En viktig länk i denna kunskapsöverföring från kontinenten var den grupp franska 
specialiserade yrkesmän som arbetade jämte Tessin, den äldre och den yngre, och Hårleman 
med inredningarna på Stockholms slott. De var målare, stuckatörer och skulptörer, och 
arbetade dessutom utöver sina respektive områden. De var drivna och erfarna och arbetade 
jämsides med arkitekten i ett ideal att låta arkitektur, måleri och skulptur samverka. 

Då utsmyckningsarbetena i Stockholms slott återupptogs på 1730- och 1740-talen 
formaliserades konstutbildningen och Konstakademien bildades. Vid 1800-talets mitt 
öppnades dessutom en söndagsskola vid akademien för hantverkare och yrkesrollen deko-
rationsmålare förekommer som vedertagen specialist. Ornamentik, och imitationsmåleri av 
ädelt trä eller marmor i intrikata mönster ingick i de flesta inredningar och utsmyckningar 
under denna period. Idag är det många gånger dessa som återskapas i restaureringar med 
förlorade original. 

Amsterdamdeklarationen, antagen vid Europeiska Byggnadsvårdsårets kongress 1975, 
European Charter of the Architectural Heritage från samma år, Grenadakonventionen,  
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe från 1985, the Burra 
Charter; ICOMOS charter for the Conservation of places of Cultural Significance samt  
Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites har alla en sak gemensamt: 
Nämligen målsättningen att varje land bör genom en aktiv politik uppmuntra att bevara 
traditionella hantverk och att vidta åtgärder som garanterar att traditionella byggnadsma-
terial förblir tillgängliga. - Hur går det med det, och hur ser det ut för restaureringsmåleriet?
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Himmel i akryl. Vid  Palm Fine Art utbildnings-center i 
Norrköping utbildas dagens svenska dekorationsmålare. 
Undervisningen sker uteslutande med akrylatdispersioner, 
en teknik som inte direkt kan överföras till traditionella färg-
material som oljelasyrer. Detta får konsekvensen att eleverna 
inte får tillgång till de eventuella  antikvariska uppdrag som 
finns på marknaden.

Målerihantverkets modernistiska transformation
Framåt 1900-talets mitt ser vi hur moderna material och metoder börjar förekomma. 
Erik Lundberg, en av våra främsta förgrundsgestalter i svensk restaureringskonst och 
verksam vid tiden beklagade sig över hur målerihantverket förvandlats från en vedertag-
et  hög-klassig yrkesstandard till en rationell maskin med färgkoder. Oavsett hur många 
hundra nyanser som finns att tillgå, menar han att det inte hjälper. Arkitekten måste få 
vara med om materialet, tillredningen av färgpastan, dess seghet, transparens och relation 
till sitt underlag fastslår han. 

Gränsen mellan en målarmästare och en konservator var under den tiden många 
gånger suddig. En kunnig målarmästare ansågs inte sällan som lämplig att ”iordningställa” 
äldre dekorativa och figurativa målningar i kyrkorum och andra kulturhistoriska byggnader. 

Behovet av professionella konservatorer som arbetar med metoder som värnar Venedig-
dokumentets distinktion för originalets skydd har så småningom hämtats upp bland annat  
genom den svenska konservatorsutbildningen vid Göteborgs universitet som startade på 
1980-talet. Konservatorerna utbildas dock inte för att ersätta de gamla målarmästarnas 
hantverkskompetens. Idag är det snarare målarmästarkunskap med bredd och djup som 
saknas. Lars Sandberg, arbetsledare vid Larsson & Örnmark måleri AB, menar att de som 
vill jobba med restaureringsmåleri har möjlighet till fördjupning i den mån av projekt som 
erbjuds. Och det behövs ungefär tiotusen timmar för att bli skicklig i sitt hantverk. 

Förändring i material ger förändring i hantverk. Också yrkesrollerna har förändrats 
genom tid. Det yrke vi idag kallar målare innebär knappast något konstnärligt, utan mer 
repetetivt hantverk. En yrkesmålare av idag genomgår sin utbildning i gymnasieskolans 
yrkesprogram. Den tar fyra år, och inbegriper i bästa fall en ytterst sparsam översikt av 
dekorativa tekniker eller traditionella färgmaterial. För att få en fördjupning inom dessa 
måste man antingen få lära sig i arbetet tillsammans med en äldre kollega, eller gå på 
ytterligare kurser där sådana ges.

Restaureringsmåleriets utbildningssituation
Vid Hantverkslaboratoriet i Mariestad har hantverksskolan Da Capo under ett par års tid 
kunnat ge en terminskurs i restaureringsmåleri. Tom Granath, kursledare vid Da Capo, 
beklagar att det inte är yrkesmålare som söker sig till utbildningen. De verkar inte vara 
intresserade av att fördjupa sig i traditionella material och metoder, utan vill ut i arbets-livet 
och tjäna pengar. Istället kommer hantverksintresserade från en mängd olika håll, från 
andra hantverksyrken, eller från konst- eller designområdet. Vissa år har intresset varit 
så lågt att man inte kunnat starta kursen. Just i år har man dock satsat på att göra kursen 
1-årig. Hur långt kommer man då? Man hinner i princip komma i kontakt det mesta, 
men givetvis är man ingen fullfjädrad målare bara efter ett år. Framför allt blir man inte 
dekorationsmålare vid Da Capo. Tonvikten läggs på traditionella material och metoder.

Dekorationsmålare utbildas däremot vid Palm Fine Art, en 1-årig utbildning i 
dekorativ målning i Norrköping. Utbildningen drivs av två eldsjälar, Lotta Olsson och 
Mats Carlsson, utbildade av målarmästare Stellan Palm i Norrköping, samt vid Nordiska 
Akademin för Dekorativt måleri respektive Institute Guegan i Frankrike och de har över 
30 års yrkeserfarenhet inom hantverket. Inom utbildningen används uteslutande vatten-
burna akrylatfärger av arbetsmiljöskäl. ”Det var jättejobbigt att lära om från oljeteknik till 
akrylatdispersionerna, men till slut så gick det”, säger Lotta. Undervisningen på skolan är 
nu helt inriktad på akrylatdispersioner. Men många av de uppdrag som Lotta och Mats 
får är inom ramen för restaureringsprojekt, där linoljebaserade lasyrer efterfrågas. Dessa 
uppdrag sker dock utanför skolverksamheten, och inte tillsammans med eleverna.
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Himlar i Berlin. I Neues Museum i Berlin 
har man genomfört ytskiktsrestaurering med 
konservering av fragmenten som de är utan 
retuschering, eller rekonstruktion. Resultatet är 
suggestivt och många gånger vackert. Men är 
det lösningen för framtidens alla restaureringar?

Restaureringsmåleriets framtid
Mats Fredriksson, restaureringsarkitekt, konstaterar att det är slående hur kompeten-
skrävande måleriyrket är inom restaurering. Det krävs en bredd som är oerhörd. Man 
skall kunna alla underlag, alla färgmaterial, gärna också lite putslagningar och kalkmåleri. 
Dessutom tillkommer förgyllningsarbeten och det konstnärliga ögat. Han har goda erfar-
enheter av samarbete mellan restaureringsmålare och konservatorer. De målare han just 
nu samarbetar med är i 70 – 80 -årsåldern, och det finns ingen självklar kandidat som kan 
ta över när de till slut inte kan eller vill längre. Vi ser hur fler och fler konservatorer finns 
att tillgå, samtidigt som målarmästaren med en traditionell bredd och djup i kunskapen 
om material och metoder dör ut. 

Det verkar alltså som att det är hög tid att se över framtiden för det traditionella 
målerihantverket. Eftersom marknaden uppenbarligen inte orkar bära upp den delen av 
kulturarvet,  behövs särskilda insatser.  Inte skulle det vara långsökt att stödja enskilda 
yngre restaureringsmålares fördjupning och breddning med statlig inkomstgaranti, likt den 
som finns för konstnärer.  En sådan insats skulle ge täckning för de välformulerade kon-
ventioner, charters och internationella överenskommelser om hantverk som traditionellt 
målerihantverk som vårt land vid flertalet tillfällen skrivit under.  

Cennini, Cennino (1437) Boken om målarkonsten.

Europarådet(1975) Amsterdamdeklarationen.

Fielden, Bernard M och Jokilehto, Jukka (1993) 
Management Guidelines for World Cultural Heritage 
Sites.

Fielden, Bernard M (1979) An Introduction to Conser-
vation of Cultural Property.

Hinners, Linda (2012) De fransöske handtwerkarne 
vid Stockholms slott 1693 - 1713. Ak. avh. Stockholms 
Universitet.

Lundberg, Erik (1966) ”Att restaurera” Samfundet 
för hembygdsvård.

Paulsson, Gregor (1937) Hantverkets bok, måleri.

Robertsson (2002) Fem pelare, vägledning för god 
byggnadsvård.

Intervju med Lars Sandberg, målarmästare, Larsson 
& Örnmark måleri AB, Stockholm 2017-04-05.

Intervju med Tom Granath, lärare vid Da Capo 
yrkeshögskola, Mariestad 2017-04-03.

Intervju med Lotta Olsson, lärare vid Palm Fine Art, 
Norrköping 2017-04-06.

Intervju med Mats Fredriksson, arkitekt, Fredriksson 
Arkitektkontor, Norrköping 2017-04-06.
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Arkitektur är en bunden konstform, 
förankrad i verkligheten, som talar till 
våra sinnen och vårt intellekt. Bland 
arkitekturens uttrycksformer är färg en 
av de mest omedelbara sinnesupplevels-
erna. Vid restaurering är undersökning 
av måleri, val av färgmaterial samt re-
konstruktion av färgsättning, viktiga 
led i byggnadsverkets berättelse. Bygg-
nadens färgsättning är ett historiskt 
dokument och en viktig kunskapskälla. 
Den är också en viktig beståndsdel för 
vår omedelbara sinnesupplevelse av 
interiör eller exteriör. Restaurering 
ska vara en dokumentär berättelse och 
ta vara på ursprunglig intention. För-
vanskningen blir stor om material och 
utförande görs fel. 

Den vita grekiska arkitekturen                                                                                                                                     
I många hundra år var den fasta överty-
gelsen att den klassiska arkitekturen var 
färglös. Först i mitten av 1800-talet kom 
det fram att den inte alls var vit. Den 
var polykrom. Det var Jacques-Ignace 
Hittorff som upplyste oss om fynden i 
två texter, publicerade 1830 och 1851. 
Uppfattningen om att den grekiska 
arkitekturen var vit baserades på det 
autentiska material man hade framför 
sig - ruinerna. Genom nyklassicismen 
tog man tag i idealet om det klassiska 
och den nyklassicistika arkitekturen 
blev monokrom.

Den vita funktionalismen
I många decennier var det en utbredd 
uppfattning att den funktionalistiska 
arkitekturen bara var vit. Först i början 
på 2000-talet kom det fram att den 
inte alls bara var vit. Funktionalismen 
var polykrom. Trots att funktionalis-
men ligger oss närmre i tid och dessa 
byggnader inte står som ruiner, blev det 
ändå fel i tolkningen. Hur kan det bli 
så fel?

En av anledningarna som 
Andersson Møller tar upp i sin bok 
”Farver i Funktionalismen” är att i 
1920- och 30-talets arkitekturtid-

skrifter publicerades svartvita bilder 
där endast gråskala och kontraster och 
inte färger kunde urskiljas.  Färgerna 
på eller i byggnaden kunde därför inte 
uppfattas. En annan anledning kunde 
vara att arkitekten var så ivrig att få 
byggnaden publicerad att det inte 
fanns tid att vänta på den avslutande 
ytbehandlingen. I publikationerna var 
det bara sällan som färgsättning kom-
menterades.

Samtidens förhållningssätt
I processen fram till det slutliga re-
sultatet i en restaureringsprocess 
är det många moment som kräver 
kunskap och kompetens inom flera 
områden. Källkritik och tolkning i 
undersökningsfasen är avgörande för 
resultatet. Det finns idag ingen utbild-
ning eller något standardiserat sätt att 
utföra färg- och byggnadsarkeologiska 
undersökningar. Det saknas kompetens 
inom traditionellt måleri och material. 
Byggnaden som historiskt dokument 
kräver kunskap och erfarenhet i alla 
led från dokumentationsfasen, genom 
tolkningen och till hantverksutförandet. 
Hur löser samtiden denna komplexa 
uppgift?

För att få en uppfattning om vad 

Lost in translation

Rekonstruktion av Albert Naur´s tapet utförs 
av Heidi Zilmer med hjälp av programmet 
Illustrator. 
Foto: Heidi Zilmer

Helena Grundberg & Henriette Michaelsen
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som är praxis vid färgarkeologiska un-
dersökningar vid restaureringar idag, 
intervjuade vi två restaureringsarkitek-
ter, en dansk och en svensk. Den ena tar 
avstamp i ett nyligen avslutat restaure-
ringsprojekt av Poul Henningsens hus 
i Gentofte i Danmark och den andra 
tar avstamp i Tullgarns slott i Sö-
dermanland i Sverige, där denne är 
slottsarkitekt.

Objektet PH´s villa
Arkitekten och samhällskritikern Poul 
Henningsen var på 1930-talet redaktör 
för en antinationalistisk och antinazis-
tisk kampskrift: ”Hvad med kulturen?”. 
Han skrev artiklar och höll föredrag om 
kvinnofrigörelse, sexualitet, abort och 
var en stor förespråkare för moderni-
teten i alla samhällsaspekter.

Tillsammans med arkitektkollegan 
Viggo Møller-Jensen ritade han sin 
egen bostad 1937 som ett uttryck för 
sin moderna syn på familjeliv och kön-
sroller. I en intervju i ”Tidens Kvinder” 
1937 säger Otto Gelsted: ”De kalder 
dem arkitekt skønt offentligheden ef-
terhånden kender Dem som alt muligt 
andet”. På detta svarar PH : ”Jamen, 
jeg er skam også meget arkitekt, og 
jeg synes det er et af de mærkeligste 
fag – og mest spændende. Teknik og 
Portrætkunst blandet sammen (….) de 
praktiske bolighensyn og Skildringen af 
de Mennesker, der skal bo!”

Villan är byggd i industriella, pre-
fabricerade material i ett formspråk 
som var en uppgörelse med den vackra 
estetiken. Man har använt betongblock, 
takpapp, järnfönster och järndörrar som 
målades med grundfärgen blymönja. 
Man lade inte till någon annan och 
finare färg som man vanligtvis gjorde.

Husets planlösning är en up-
pgörelse med det borgerliga idealet om 
familjelivet. Byggnaden var anpassad till 
terrängen och har många olika nivåer. 
Föräldrar och tonåringar hade var sin 
avdelning med egen ingång och de 
kunde mötas i ett allrum för gemenskap, 
jazzmusik och cigarrettrökning.

Färgsättningen i huset var också 
otraditionell och husets tapet skapades 
av konstnären Albert Naur med nakna 
kvinnor som motiv.

Villan blev byggnadsminne1995 
och uppköpt 2014 av Realdania By og 
Byg som har genomfört en omfattande 
energirevision och restaurering så att 
huset nu är återfört till ursprungligt 
utseende.

Intervju med två samtida restaure-
ringsarkitekter
Vi har intervjuat restaureringsarkitekt 
Amalie Drachmann (AD) om arbetet 
med PH´s villa i Danmark samt 
restaureringsarkitekt Jacob Hidemark 
( JH) om deras arbetsmetoder i svenska 
projekt. 

Heidi Zilmer er målermästare och 
specialiserad på att återskapa historiska 
tapeter och hon har utfört reproduk-
tionerna av Albert Naur’s tapeter til 
PH´s villa.

Vad innebär fredningen av en byggnad i 
Danmark?

AD: En bygning fredes 100% i det år 
hvor den godkendes til fredning. Det 
vil sige at også nye tiltag (selvom de 
er skæmmende for bygningen) indgår 
i fredningen. Når der ansøges om 
istandsættelsesarbejder m.m. kan der 
selvfølgelig argumenteres relativt nemt 
for at fjerne de skæmmende nyere 
detaljer.

Hur ser upphandlingen ut?

AD: Projektet har været udbudt i fa-
gentreprise, hvor alle indbudte har 
skullet kunne bevise at de er kompe-
tente indenfor arbejdet med historiske 
bygninger, traditionelle materialer og 
med lokal og historisk byggeskik. Til 
eksempel var der krav på at malerentre-
prenøren skulle have stor erfaring med 
dekorationsmaling - der indgik ikke de-
korationsmalerarbejde i projektet, men 
alt skulle trækkes og beskæres i hånden 
hvilket gjorde at malerne skulle have 
god erfaring med at arbejde i hånden 
uden hjælpemidler med præcision.

Vilka krav finns det på kompetens?

AD: Der har fra bygherrens side været 
krav om at rådgivergruppen skulle have 
stor erfaring med historiske bygninger 
og en vidende forståelse for restaure-
ring. Det samme gælder håndværkere, 
som beskrevet herover. Der har kun 
arbejdet folk på projektet som er vant 
til at arbejde med fredede bygninger. 

JH: Det beror på objektets dignitet. På 
Tullgarn tar jag hjälp av konservatorer 
för att bestämma färgskiktens pigment. 
Likaså kräver jag alltid målare som jag 
vet är bra och som jag litar på och har 
arbetat med tidigare. För de finaste 
rummen är kraven ännu strängare. Här 

är det endast några få som kommer i 
fråga. Normalt arbetar jag oftare med 
verkligt duktiga målare istället för kon-
servatorer då det kommer till bättring-
smålning eller retuschering. 

Vid enklare objekt undersöker 
jag färgskikten själv och gör färgtrap-
por.  Här finns ofta inte budget för att 
använda de duktigaste målarna så då 
handlar det oftare om att samtala med 
den som kommer att utföra arbetet och 
försöka överföra den bild av det färdiga 
resultatet som jag önskar att det ska bli.

Vem utför den färgarkeologiska un-
dersökningen?

AD: Forud for restaureringsprojektet, 
udførte Nationalmuseet farvelagsun-
dersøgelse til eget forskningsarbejde 
(Bogen: Farver i funktionalismen). 
Under restaureringen blev Natmus 
tilkoblet med samme konservator som 
indgik i et samarbejde med arkitekten. 
Derudover var natmus’ papirskonserva-
torer ude på pladsen og deltog i kon-
serveringsarbejdet med de historiske 
tapeter.

JH: Se svaret på ovanstående fråga.

Vilka metoder används för undersöknin-
gen? 

AD: Ved farvesætningen af PHs hus 
blev der udført farvetrapper i store dele 
af bygningen af Natmus. Derudover 
fandt arkitekten artikler på arkiv fra 
husets opførelse som beskrev farvesæt-
ningen. Ved demontering af fast 
inventar blev store urørte farveflader 
fritlagt. Det samme skete ved demon-
tering af fodpaneler m.m.

Ved farvelagsundersøgelse blev 
der indsendt prøver til lab, disse blev 
dog sparet væk da vi stod med meget 
håndgribelige beviser på farvesætnin-
gen. Men det er helt normalt i DK at 

Sovrummet i PH´s villa med rekonstruerad 
tapet.

Foto: Amalie Drachmann

Första testen av tapeten reproducerad med silk 
screen-tryck.

Foto: Heidi Zilmer

Rekonstruerad färgsättning  av rummen i PH´s 
villa.

Foto: Jens Lindhe
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indsende farvelag til mikroskopisk un-
dersøgelse ved f.eks. Natmus. Det gøres 
ofte i bygninger som har haft større 
tradition for skiftende farvesætninger 
(I PHs hus var der kun malet over 2 
gange med hvid plastmaling, så det var 
en meget enkel proces). Hvor farve-
trappen fritlægger en lang farvehistorik 
i et givent rum, bruges en mikroskopisk 
undersøgelse til at fastlægge tidsperi-
oder for de forskellige farvelag således 
at bygningens gennemgående farvesæt-
ning kan forstås. Dertil kan der også 
være brug for at undersøge bindemiddel 
hvilket også gøres på lab.

JH: På Tullgarn och i Tessinska palatset 
finns ofta arkivhandlingar som kan 
ange både färgtyper och kulörer så långt 
tillbaka som till 1700-talet. Det säkraste 
är dock att göra prover och skicka till 
Köpenhamn för analys. Här har jag haft 
hjälp av målerikonservatorer. Analysen 
fastställer typ av pigment, bindemedel 
mm. Tjocklek på färgskikten och antal 
skikt ser vi på plats. Ofta har jag en an-
tikvarie som samarbetspartner i detta 
skede.

Återigen så gäller det här tillvä-
gagångsättet byggnader och miljöer av 
högsta klass. Likväl så kommer man 
långt med lite tid och bra verktyg för att 
göra en färgtrappa på ett väl dolt ställe 
i objekt av lägre dignitet. 

Vilka dokumentationsmetoder används?  
Om ursprungsmaterial tas bort från 
platsen och om materialprover tagits - Var 
arkiveras detta? Vem har ansvaret?

AD: Historiske farvelag findes under 
de nuværende der hvor pudslaget ikke 
var defekt. Vi har prioriteret husets 
tilstand over historiske farvelag så hvor 
der var fugtskader, defekt puds, asbest 
m.m. er dette blevet fjernet. Men der 
er stadig bevaret langt det meste under 
de nuværende farver. Dog er hele loftet 
blevet nedtaget da 80% af loftpudsen 
var defekt og på vej ned, da vi startede.

Natmus blev bedt om at skrive en 
rapport angående tapeternes tilstand 
og bedste fremgangsmåde i forhold 
til problematisk skimmelsvamp. Her 
blev tapetet nøje registreret af Roberto 
Fortuna (fotograf vid Natmus). 

Soveværelset: I soveværelset er 
tapetet blevet malet over med plastik-
maling af flere omgange gennem årene. 
Kun inde i det indbyggede klædeskab 
har man ladet tapetet sidde urørt. Der 
har været større vandskader i soveværel-

set og vægge samt loft var defekt samt 
skimmelsvampsramt. Natmus fik til 
opgave at nedtage det fritlagte tapet 
inde i klædeskabet så vi kunne skim-
melsvampssanere væggen bag. Tapetet 
blev nedtaget og derefter tørkonserveret 
på lab. Resten af rummets tapet var så 
ødelagt af fugt og skimmelsvamp at vi 
måtte bortskaffe overfladebehandlingen 
for at kunne komme ind til pudslaget og 
udbedre dette. Det tapet som Natmus 
har nedtaget og konserveret findes 
stadig hos dem. 

Gangen: I gangen blev det his-
toriske tapet tapetseret over i 1950’erne 
og derefter malet over med hvid plastik-
maling i 1970’erne. Men selve vægpuds 
m.m. var ikke defekt og vi kunne derfor 
lade det historiske tapet sidde. Det 
var ikke muligt at fritlægge tapetet 
igen uden at ødelægge det, men med 
respekt for at der hele tiden udvikles 
nye metoder til at fjerne malingslag 
m.m. lod vi tapetet sidde og klargjorde 
væggene for at opsætte Heidi Zilmers 
tapet. Vi har derved kunnet beholde det 
historiske materiale på sin plads. 

JH: Inför varje större projekt görs först 
en förundersökning med beskrivning 
av ingående färgytor och kulörer samt 
med en analys av risker vägda mot 
behovet av åtgärden. Efter det följer 
en arbetshandling som behandlar varje 
moment i varje del av det som kommer 
att åtgärdas. Under arbetet fotodoku-
menteras de lager och ytor som kommer 
fram. Efter arbetet skriver jag oftast en 
slutrapport. På Tullgarn gäller alltid att 
vi ska göra så lite som möjligt. Färgski-
kten är tunna och har hög ålder och jag 
finner deras autenticitet viktigare än en 
perfekt yta. Vid större arbeten lämnas 
en referensyta av den tidigare ytan.

Hur kommuniceras resultaten av un-
dersökningarna till den som sen ska utföra 
hantverket? 

AD: Tapet: Heidi blev grundigt brief ’et 
af arkitekt og modtog registreringsar-
bejde af Natmus. Derudover var der et 
fælles møde ude på konserveringsaf-
delingen hvor de historiske tapeter blev 
undersøgt. Heidi fremsendte prøveark 
til arkitekts godkendelse, hvorefter hun 
begyndte at trykke. Ved opsætning 
fulgte fagtilsynet hendes opgave nøje 
på pladsen og fik rettet ind hvor det var 
nødvendigt. Dog var der ikke noget der 
skulle justeres ved Heidis arbejde.

Maler: Arkitekten udarbejdede et 

dokument der beskrev i detalje hvilken 
farvesætning der skulle udføres i alle 
rum. Dokumentet blev godkendt af 
Kulturstyrelsen og bagefter givet til 
Malerentreprenøren ved et møde hvor 
hvert enkelt rum blev gennemgået. 
I forlængelse af dette møde, udførte 
malerentreprenøren prøveopstrøg for 
arkitektens godkendelse af farven-
uancerne. Hele huset er malet med 
tonet pigmentfarver. Selve pigment-
farverne blev besluttet i fællesskab på 
pladsen, toningen stod entreprenør for 
og arkitekt godkendte. Det udførte 
dokument bestod af billeder, beskrivelse 
af pigmenter samt en NCS kode som 
skulle vejlede i toningsarbejdet.

Detaljer: Alle historiske detaljer 
blev gennemgået på pladsen med en-
treprenørerne således at de forstod 
vigtigheden i det eksisterende og hvad 
vi skulle prøve at ramme. Det betød, 
at ved snedkerdetaljer var der altid et 
forlæg der skulle følges, der blev udført 
prøve og arkitekt godkendte.

Derudover blev der udarbejdet en 
analyse og værdisætning af huset som 
blev udleveret til alle involverede parter.

JH: Genomgång på plats med den som 
ska utföra arbetet. Det är den roligaste 
biten i projektet att tillsammans med 
den som ska utföra arbetet skapa en 
vision om det färdiga resultatet och hur 
vi ska komma dit. Vanligtvis arbetar 
jag med provytor som görs först och 
som jag sedan korrigerar tills det blir 
bra. Jag vill understryka att samar-
betet mellan arkitekt och hantverkaren 
är helt avgörande för ett gott resultat. 
Respekten för varandras kompetenser. 

Reflektion över intervjusvaren
De två arkitekter vi intervjuat ger en 
inblick i hur komplex restaureringspro-
cessen är och hur praxis kring färgarke-
ologiska undersökningar kan se ut. 

I det danska fallet utfördes un-
dersökningarna av konservatorer, vid 
och tillsammans med Nationalmuseets 
Forsknings- og Formidlingsafdeling 
och Bevaringsafdelingen, som tidigare 
utfört ett forskningsarbete om ytski-
ktsundersökningar av funktionalistiska 
byggnader.

I det svenska fallet utförs un-
dersökningar generellt av arkitekten 
själv eller av målare. Om prover tas, 
skickas de till Köpenhamn. I båda 
fallen betonar de intervjuade vikten av 
samarbete.
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Samverkan för framtiden
Tack vare ett tidigare forskningspro-
jekt, som sammanfattas i boken Farver 
i funktionalismen, kunde kompetens 
och erfarenheter tas till nytta i fallet 
med PH´s villa. Eftersom det saknas 
utbildning inom färgarkeologiska 
undersökningar, historiska material 
och hantverkstekniker är samarbete, 
samverkan och utbyte över gränserna, 
både geografiskt och över yrkesprofes-
sionerna en essentiell möjlighet. 

Vi har i de nordiska länderna 
mycket gemensamt både historiskt och 
samtida och vi har sett att detta redan 

har dragits fördelar av. I samband med 
restaureringen av Det adelige Jomfruk-
loster i Odense, samarbetade norska 
och danska konservatorer kring fär-
gundersökningarna där. Projektet har 
filmats och kan ses på Youtube.

En fokuserad insats på utbildning 
inom dessa områden är avgörande för 
bevarandet av det färglagda kulturarvet 
inom den byggda miljön. 

Vi ser möjligheter i att stärka 
samarbeten och dela erfarenheter 
eftersom det är dessa som står för 
den kompetens som idag finns inom 
området. Det är en uppmaning att ta 

till vara den kunskap som finns och 
dra nytta av andra länders yrkeserfar-
enhet. För ett nordiskt samarbete är 
förutsättningarna jämförbara och till-
gången till vårt gemensamma kulturarv 
kan stärkas. 

Kanske ska vi, som man nu börjar 
tänka inom arkeologi, inte gräva bort 
mer material innan undersöknings- 
och dokumentationsmetoder stärkts. 
Så länge materialet ligger orört på sin 
plats har vi bevisen kvar.

Ett nutida forensiskt förhålln-
ingssätt för framtiden.

Almevik, Gunnar, Byggnaden som kunskapskälla, Göteborgs universitet, 
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012

Andersson Møller, Vibeke, Farver i funktionalismen: Vibeke Andersson 
Møller, Nationalmuseet, Kbh., 2009

Braenne, Jon, Arne Korsmo: arkitektur og design, Universitetsforlaget, 
Oslo, 2004

Bregnhøi, Line (red.), Paint research in building conservation, Archetype, 
London, 2006

Jablonski, Mary A. & Matsen, Catherine R. (red.), Architectural finishes 
in the built environment, Archetype Publ., London, 2009

J. L. Caivano, ”The research on environmental color design: Brief history, 
current developments, and possible future”, in Proceedings of 10th 
Congress of the International Colour Association, Granada (Granada, 
2005), p. 706.

De farver, Danske Malermestre, København, # forår 2017 

Guldberg, Jørn. PH´s eget hus, Realdania By & Byg, 2016 

Riksantivarieämbetet, Byggnadens färgundersökning, sammanställning om 
aktuell praxis i Sverige, 2015, http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/
raa/8592/Rapp%202015_26.pdf?sequence=1&isAllowed=y, hämtad 
20170510

https://www.youtube.com/watch?v=E4l7wzxr0nU Jomfruklostret - kon-
servatorer afdækker historiske lag , 9,33 min, hämtad 2017-03-16.
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Neues Museum, Berlin, restaureringsarkitekt 
Julian Harrap och arkitekt David Chipperfield. 
Foto 2017 Johan Gustafsson

Material och byggteknik

Material är tidsbundna och har begränsad livslängd. 
Alla material bär på sin egen undergång. 

Vissa material och metoder har vi redan dömt ut av 
hållbarhets- och hälsoskäl. 

Ändå växer materialfloran och byggindustrin 
uppfinner hela tiden nytt, i de flesta fall med 

goda förutsatser - bättre hållbarhet, 
minskade transporter, lättare, starkare, 
mindre energikrävande, bättre miljö...

Vi vet vilka traditionella material vi kan 
underhålla och återvinna, men det nya?
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Betongen är ett keramiskt material som 
i sig är nästan oändligt i livslängd. Men 
vad händer med dess hållbarhet när ar-
meringsjärnen ingjutna i kärnan utsätts 
för korrosion? Järnen är förutsättningen 
för förmågan att hantera dragkrafter, 
och när de försvagas förlorar kon-
struktionen hela sin hållfasthet. Vilka 
restaureringsfrågor ställer det oss inför, 
nu och i framtiden?

För mer än tretusen år sedan användes 
murbruk med starka hydraulis-
ka egenskaper. Fenicierna blandade 
tegelmjöl i bruket för att ge det styrka, 
och under romarrikets tid förädlades 
betongbyggnadstekniken med in-
blandning av puzzolana. Gemensamt 
för dessa är att det är brända leror som 
ger kalkbruket en mycket högre styrka. 
Betongkonstruktionerna från denna 
tid hade mycket gemensamt med det 
murade huset. Betongen var lämplig 
för att ta tryckkrafter men olämplig för 
dragkrafter.  Formspråket i konstruk-
tionerna blev därför väggskivor, pelare, 
valv och kupoler. I kupolerna användes 
sparkroppar i form av pimpsten eller 
terrakottakrukor för att minska valvens 
egenvikter och därigenom minska 

horisontalkrafterna. Flera av dessa 
byggnader finns kvar idag, och en av 
de främsta anledningarna är att dessa 
byggnadsverk utfördes i oarmerad 
betong. 

Användningen av betong föll 
i glömska men återuppstod under 
renässansen i och med att Vitruvius 
skrifter upptäcktes. Det var dock först 
under 1700-talets mitt, då behovet av 
bruk som härdade under vatten ökade, 
som man på allvar började undersöka 
betongens sammansättning, som är en 
blandning av cementbaserat bindeme-
del, bergmaterial och vatten.  Under 
1800-talet uppfanns Portlandcement 
och därefter experimenterades det både 
med ingjutna järnbalkar och metallnät 
för att ge betongen möjlighet att ta 
dragkrafter. Det är först med Francois 
Hennebiques patent 1892 som den 
moderna betongkonstruktionen föds. 
Tidigare hade de olika byggnadsdelar-
na varit åtskilda – en balk av betong 
lades ovanpå väggar eller pelare av tegel 
eller betong - men de samverkade inte. 
Hennebiques innovation var att de 
olika delarna armerades samman till en 
monolitisk enhet, vilket gav möjlighet 
till mycket materialeffektivare och 

smäckrare konstruktioner. Betongens 
möjligheter blev nu till synes oändliga, 
men med järnet ingjutet i stommens 
kärna skapades problem med dess 
underhåll. 

Dessa problem ger oss idag helt 
andra förutsättningar vid restaure-
ring av modernismens byggnader 
jämfört med det äldre byggnadsarvet. 
I en murad konstruktion skadas muren 
oftast från utsidan och in mot mitten, 
medan det i den armerade betongen, 
som i sig är ett mycket tåligt material, 
sprängs sönder inifrån och ut. Detta ger 
helt olika förutsättningar för lagningar 
och underhåll.

Armeringen är den del i konstruk-
tionen som står för de flesta skador i 
modern betong, och korrosion i armer-
ingsjärnen utgör ett av de största hoten. 
De produkter som frigörs vid korrosion 
ger en volymökning, vilket spränger loss 
betongens ytskikt. 

 Initialt har betongen ett högt 
pH-värde vilket förhindrar korrosion, 
men över tid sjunker pH-värdet på 
genom karbonatiseringsprocessen. 
Karbonatisering uppstår när koldioxid-
gas från luften tränger in i betongens 
porer och neutraliserar det alkaliska 

När styrkan blev till svaghet -
den armerade betongens problembild

Jacob Hidemark
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passiverande skikt som normalt skyddar 
armeringen. Koldioxiden skapar en 
kemisk process tillsammans med 
kalciumhydroxiden vilket sänker pH-
värdet. Armeringsjärnen befinner sig 
med tiden i en surare miljö vilket ökar 
rostegenskaperna. När betongen väl har 
börjat spricka exponeras armeringen för 
fukt och syre och korrosionen sker ännu 
snabbare. Ett större täckande betong-
skikt och tätare betongkvalitet ökar den 
tid det tar innan karbonatiseringsfront-
en når in till armeringen.

I det tidiga 1900-talets betong-
konstruktioner användes klorider för 
att påskynda betongens hållfasthet och 
härdning. Kloriderna (salter) kan även 
komma utifrån och kapillärt sugas in i 
betongens porer.  Gemensamt för klor-
iderna är att de mycket snabbt kan öka 
korrosionshastigheten i armeringen. 

Det finns dock metoder för att 
förlänga betongens livslängd. Behan-
dling av ytan som skyddar den under-
liggande konstruktionen mot salter, 
fukt och koldioxid, katodiskt skydd som 
med svaga strömmar vänder korrosion-
sangreppet, eller lagning/kringgjutning 
med ny betong av högre kvalitet i de 
skadade partierna.

Dessa metoder saktar ned 
betongens nedbrytning, men armer-
ingsjärnens korrosion och betongens 
karbonatiseringsprocess fortgår oavsett. 

Armerad betong - ett ödesbestämt 
material? 
Hur stor del av den armerade 1900-tals-
betongen är predestinerad att spricka/
vittra sönder? Vilka utmaningar vid 
underhåll och restaureringar av 1900-
talets betongarkitektur kommer vi att 
stå inför? De flesta av märkesbyggnad-
erna från denna tid har stora delar av 
sitt bärande system i armerad betong.  
Exempel i Stockholm är bland andra 

Kaknästornet, Filmhuset, Kulturhuset 
och Berwaldhallen. Hur många av dessa 
byggnader kommer att vara möjliga 
att restaurera när det är i stommens 
innersta kärna nedbrytningen sker? 
Kan vi hantera att ett helt sekels bygg-
nadskonst kan komma att självförstöras, 
och hur ska vi välja vilka byggnader 
som ska prioriteras framför andra för 
restaurering? En lika stor fråga är med 
vilka metoder de skall restaureras. Gör 
man en kopia av den tidigare konstruk-
tionen så flyttar man problematiken 
dryga hundra år fram i tiden, men elim-
inerar inte orsaken till nedbrytningen.

Paradoxalt blir den armerade 
betongens styrka dess svaghet och gör 
att långt mindre starka material som trä 
eller tegel överlever den tidsmässigt.

Fyra exempelbyggnader
Betongens nedbrytningshastighet 
varierar beroende av den omsorg och 
kvalitét som lagts ned vid gjutning 
och armering. Objektets ålder, grad 
av underhåll och utsatthet inverkar 
naturligtvis även på livslängden.  
Vattentät betong har en mycket större 
motståndskraft mot inträngning av 
vattenburna salter och ett långsam-
mare karbonatiseringsförlopp än vanlig 
betong. Det täckande ytskiktet över ar-
meringen är även avgörande för den tid 
det tar innan stålet börjar rosta. 

Nedan exemplifieras den armerade 
betongens problembild med fyra objekt 
som har olika nivå på problemen med 
med korrosion i armeringen.   

Exempel 1 är en byggnad som 
uppvisar mycket få eller nästan inga 
skador. Gävle krematorium, ritat 1954 
av ELLT och invigt 1960.  Byggnaden 
formas av ett system av murar i betong 
som bildar rum - öppna eller övertäck-
ta.  Murarna är gjutna i ett yttre och 
ett inre skikt med en tunn korkisolering 
emellan. Den yttre delen av muren som 
utsätts för fukt är oarmerad - den inre 
armerad.  Betongkvalitén är mycket 
noggrant utvald med vattentät betong 
och föreskrifter om porförekomst och 
vibrering. På grund av den höga kvalitén 
vid gjutningen och det faktum att den 
yttre betongen är oarmerad, har mycket 
få skador uppstått under de snart 60 år 
som gått. 

Exempel 2 är en byggnad som 
uppvisar fler skador än den förra - Sankt 
Görans gymnasium på Kungsholmen i 
Stockholm. Byggnaden invigdes 1960 
och är ritad av Charles Edouard och 
Léonie Geisendorf. Stommen är av 

platsgjuten betong i en höjd av tio 
våningar. Byggnaden är under pågående 
ombyggnad från skola till student-
bostäder. I detta arbete har en rad yttre 
betonglagningar utförts. Balkongerna 
av betong är de mest skadade delarna, 
och det är ännu inte klart om de ska 
gjutas om eller endast lagas på ytan. Ar-
meringsjärnen är synliga på flera ställen 
och om de endast ytlagas kommer de 
inte att bli möjliga att vistas på.

Exempel 3, ligger norr om 
Stockholm nära Åkersberga - Täljö-
vikens kursgård. Byggnaden uppfördes 
1969 för LO:s räkning och ritades av 
arkitekt Peter Diebitsch, utbildad i 
Karlsruhe och anställd vid Riksbyggen.

Anläggningen innehåller konfer-
enslokaler, nattklubb, pool och 38 över-
nattningsrum. Högst upp i byggnaden 
finns konferensdelen som ligger över 
suterrängvåningarna och  i markplan 
vid entrésidan. I de två nedre våning-
arna finns övernattningsrummen - alla 
med egen balkong vars räcken utgörs 
av dekorativt utformade betongele-
ment.  Byggnaden visar tydliga spår av 
de knappt 50 år den varit exponerad för 
omgivningen. Ett flertal lagningar med 
påstruket, mörkare betongbruk har på 
ett okänsligt sett försökt att upprät-
thålla fasaden. Detta till trots vittrar 
betongen och armeringen blir synlig. 
Då detta är ett så pass speciellt hus, med 
en historia starkt knuten till den tidens 
framtidstro och arbetarrörelse, så är det 
inte enbart en byggnad som försvinner 
utan även en del av vår kulturhistoria. 

Vilken framtid väntar denna 
märkliga byggnad?

Exempel 4 är Havrekvarnen på 
Kvarnholmen utanför Stockholm. 
Byggnaden ritades av Artur von 
Schmalensee 1927-28 och var i drift 
till 1980-talet.

Havrekvarnen var en av de första 
funktionalistiska industribyggnader 
som uppfördes i Sverige. Byggnaden 
var skyddad som byggnadsminne 
med rivningsförbud, men förbudet 
upphävdes eftersom stommen bedömts 
som för skadad för att restaureras. De 
undersökningar som genomförts visar 
att den övervägande delen av armerin-
gen i konstruktionerna är påverkad av 
korrosion, vilken i sin tur uppkommit 
på grund av långt framskriden kar-
bonatisering. Korrosionen medför att 
friktionen mellan betong och armering 
är försvagad och därför äventyrar 
bärkraften. Utredningen konstater-
ar även att nuvarande stomme inte 

Nederst till vänster:
Täljövikens kursgård ritad av Peter Diebitsch 
och uppförd 1969.

Överst till vänster:
Snakt Görans gymnasium i Stockholm. Ritat 
av Charles Edouard och Léonie Geisendorf och 
invigt 1960.

Nederst till höger:
Havrekvarnen på Kvarnholmen utanför Stock-
holm. Ritat av Artur von Schmalensee 1927-28. 

Överst till höger:
Gävle krematorium. Ritat som ett examen-
sarbete på KTH 1954 av teknologerna Alf 
Engström, , Gunnar Landberg, Bengt Larsson 
och Alvar Törneman. Invigt 1960.
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kommer att räcka till hållfasthetsmäs-
sigt om man inte förstärker den genom 
pågjutningar alternativt placerar ytter-
ligare bärande element av betong i an-
läggningen.

Havrekvarnen kommer därför 
att rivas och byggas upp i ett snarlikt 
utförande.  Nacka kommun tillägger 
att en förutsättning för rekonstruk-
tion är att delar av den ursprungliga 
byggnaden bevaras. Exempelvis silorör, 
fönster, trapphus, byggnadsdetaljer, 
installationer och om möjligt delar av 
stommen. 

Vad har dessa fyra byggnader 
gemensamt? De är konstruerade med 
den armerade betongen som monolitisk 
stomme efter Hennebiques patent. 
Med tiden kommer de att uppvisa 
fler och svårare skadebilder som ger 
upphov till restaureringsideologiska 
ställningstaganden. I ett hundraårsper-
spektiv kommer åtminstone exempel 
Täljövikens kursgård och Sankt Erik-
splans gymnasium ställas inför samma 
utredning/beslut som Havrekvarnen. 
Dessa byggnader är varken speciella 
eller ensamma om detta. Största delen 
av 1900-talets byggnadskonst delar 
deras öde. 

Den oarmerade betongens mö-
jligheter i framtida byggnadskonst.
Tänker vi att vi går tillbaka till kon-
struktioner i betong före den armerade 
betongens tillblivelse, så infaller en 
rad begränsningar i vad som låter 
sig göras och vilka former som kan 
skapas. Betongens förmåga att ta tryck 
påverkas inte men dess möjligheter att 
ta dragkrafter reduceras helt.  Form-

språket som följer blir därför ett annat. 
Vad kommer denna konstruktions-
metod att få för arkitektoniska utryck? 
Kan den överhuvudtaget vara relevant i 
ett framtida byggande och är den ekon-
omiskt försvarbar?

Raka valv, utskjutande konsoler, 
bjälklag och balkar i betong blir inte 
längre möjliga att göra.

Kvar finns formspråket som vi kan 
känna igen från äldre arkitektur som 
den från romarriket, men även den i till 
exempel stenkyrkor från medeltiden. 
Kraftiga gjutna stommar skulle i så fall 
ersätta Hennebiques materialoptime-
rade pelar/balk konstruktioner.

Murskivor, pelare, valv och kupoler 
är former som alla klarar av tryck-
krafter, förutsatt att upplagen är de 
rätta. Strävpelaren blir åter aktuell som 
en motkraft mot välvda rums horison-
talkrafter. 

Material och byggnadsdelar som 
klarar böj- och dragkrafter måste 
användas tillsammans med beto-
ngstommen för att skapa fungerande 
byggnader. Materialen har olika 
livslängd - där de med snabbare ned-
brytningsprocess måste vara möjliga att 
byta ut efter hand. Det beständiga blir 
stommen av oarmerad betong med en 
nästan obegränsad livslängd. De delar 
som gjuts in vid uppförandet och ej är 
möjliga att byta ut måste däremot ha 
en livslängd som överträffar betongens. 
Som exempel måste därför en balk över 
en dörröppning i en murskiva göras i ett 
mer beständigt material, som natursten.

Byggnadsdelar som går att under-
hålla, som tak och bjälklagskonstruk-
tioner kan göras av trä eller stål.

Ett experiment med oarmerad 
betongen för att utforska dess 
formspråk.
I denna skiss har jag valt att göra en 
mindre sakral byggnad med kyrkorum, 
vapenhus, klocktorn och sakristia. 
Stommen är överdimensionerad för 
att kompensera för den försvagning 
som avsaknaden av armering ger. 
Murskivan, pelaren, valvet och kulpolen 
är de element som återkommer i delar 
gjuta av betong. En välvd öppning på 
den norra sidan stöttas av en strävpelare 
utanför den omslutande väggen.

Över portöppningar läggs balkar 
av granit - ett material med längre 
livslängd och högre densitet än den 
gjutna betongen. Bjälklag och taklag 
görs i trä, ett förgängligare material, 
men som kan underhållas och bytas ut 
med tiden.

Med ett underhåll av de utbytbara 
delarna kan huset och stommen 
överleva långt längre än motsvarande 
med armerad betong.  Är stommen 
generell kan byggnaden dessutom 
omgestaltas och byta användning. 

Som isolering av ytterväggar-
na kan en möjlighet vara att använda 
“skummad” betong. En produkt som är 
relativt ny och som går ut på att små 
luftbubblor blåses in i betongen under 
gjutningen vilket ger lägre densitet 
samt att betongen blir värmeisolerande 
utan beklädnader på ut- eller insidan.

I ett mycket långt perspektiv kan 
stommen överleva som ruin, för att 
någon gång i framtiden befolkas och 
kompletteras med förgängligare delar 
och åter fylla en ny, och kanske helt 
annan funktion. 

Rad 3:
Taktäckning med stenmaterial. Huset som det 
kan se ut under en period. 

Rad 2:
Stommen kompletterad med delar som klarar av 
nedböjningar och dragkrafter.  På sikt utbytbara 
då de har kortare livslängd än stommen.
Åsar , glas, dörrar och raster framför söderfön-
stre.

Rad 1:
Stommen i oarmerad betong. Skivan, pelaren, 
valvet, strävpelaren och kupolen som ingående 
formelement.

Rad 4:
Ruinen som väntar på en ny användning, annan 
funktion, och andra ideal, men med samma 
stomme.Detta kan ge ett helt annorlunda och 
olika utseenden.

Johanson Bengt JO, Betong och arkitektur, Betongens utveckling i 
husbyggandet 1880-1940 med Göteborg som exempel, Form och teknik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2000.

Newby Frank, Early reinforced concrete, studies in the history of civil 
engineering vol 11. Ashgate publishing limited, Suffolk 2001.

Göran Fagerlund, Inverkan av salter på betong, kemisk och fysikalisk 
påverkan.  Elforsk rapport 12:29

Marcus Ekström och Rickard Stark, Instutitionen för miljövetenskap och 
kulturvård, Göteborgs universitet 1999
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Canal Grande, Venedig
Foto 2005 Johan Gustafsson

Ett sjunkande Venedig får ofta agera 
symbol för hur pågående och fram-
tida klimatförändringar hotar det 
byggda kulturarvet. Faktorer som en 
förhöjd medeltemperatur på jorden, 
stigande havsvattennivåer och luft-
föroreningar bidrar alla till förändrade 
förutsättningar för bevarandet av kul-
turmiljöer liksom för enskilda materials 
beständighet och åldrande.

I en global strävan efter ett mer 
hållbart samhälle följer krav på en re-
surs- och energieffektivisering av den 
byggda miljön, såväl den framtida som 
det redan uppförda. Här ställs ofta 
samhällets övergripande behov mot det 
enskilda byggnadsverkets funktionella, 
estetiska eller kulturhistoriska värde. 

förändring av kulturarv kan också 
skapa nya minnen, nya tidslager med 
ett eget bevarandevärde. Kulturarvet 
framstår därmed - klimatkris till trots 
- inte som en ändlig resurs utan som en 
ackumulerande tillgång. Det som i vår 
tid är en katastrof kan rymma potential 
att skapa nya värden eller kanske rentav 
nya kulturarv.

Restaureringskonstens metodik 
– med kunskap om fungerande tradi-
tionella material och en grundläggande 
resurshushållning – utgör en kunskaps- 
källa för utveckling mot en mer håll-
bar samtida byggnadskonst. Byggnads-
materialens hållbarhet över tid i ett 
livscykelperspektiv bildar grunden för 
framtidens kulturarv.

Klimatkrisen utgör därmed en kris för 
bebyggelsevården – och restaurering-
skonsten – och påverkar våra konkreta 
möjligheter att förvalta och beskydda 
det byggda kulturavet för framtida 
generationer.

Riksantikvarieämbetet samman-
ställde 2016 en rapport kring det aktu-
ella forskningsläget. I den framgår att 
det redan byggda rymmer en potential 
att inspirera till lösningar för att han-
tera förlusten av vårt kulturarv. Bilden 
av det sjunkande Venedig nyttjas för 
att illustrera konsekvensen av klimat-
påverkan, göra den förståelig och fys- 
iskt greppbar, och kan därmed inspire-
ra till förändring av vårt tankesätt kring 
bevarande och förlust. Förstörelse och 

Tid - 
klimatpåverkan, livscykel och hållbarhet
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Det tusenåriga huset

Emil Bäckström

För att en framtid ska vara möjlig, och att arkitekturen ska vara en del av den, krävs att vi på 
riktigt börjar bygga hållbart. Vad betyder då hållbart byggande? Idag ligger huvudfokus för 
det hållbara byggandet på husens energiförbrukning. Samtidigt visar en undersökning från 
2015 att ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med en prefabstomme av betong 
genererar hela 80 procent av utsläppen av klimatgaser under produktionsfasen jämfört med 
20 procent under husets driftsfas. Exemplet ovan är baserat på en livscykelkalkyl över 50 år, 
vilket än en vanlig förväntad livslängd för dagens nyproduktion. Ett verkligt hållbart byggande 
är något radikalt annorlunda än dagens teknikintensiva passivhus, just av anledningen att 
deras förväntade livslängd är, i det stora perspektivet, oerhört kort. Det hållbara byggandet är 
det som skedde för flera århundraden sedan, vars resultat fortfarande finns kvar och än idag 
används till att lösa mänskliga behov.

Den naturliga frågan att ställa sig är därför: hur kan vi, idag, bygga för årtusenden?
Jag bestämde mig för att rita en byggnad som ska hålla i tusen år. För att göra uppgiften 

konkret formulerades en användning och en plats: ett bibliotek på Frösön i Jämtland. 
Till hjälp har jag studerat ett antal äldre byggnader, där merparten är nästan tusen år 

gamla, och frågat mig vad som gjort att dessa byggnader överlevt, samt hur dessa byggnaders 
inbyggda kunskap kan användas och appliceras på en byggnad idag.

Tre byggnadsverk nära Frösön studerades extra ingående: Kastalen i Brunflo, Sunne 
kyrkoruin och Frösö kyrka. Med studieobjekten som bas formulerades ett antal huvudprinciper 
som blev styrande för projektets tillblivelse. 

Enkelhet. Få byggnadsmaterial, sammanfogade på enkla men intrikata sätt, ger en byggd 
struktur som även skapar förutsättningar för välgjorda framtida reparationer, förnyelser och tillägg.

Tydlighet. Avläsbara byggnadsmaterial och metoder för sammanfogningar av dessa skapar en 
helhet där varje del har sin plats och funktion.

Robusthet. Enkla material i kombination med tydlighet och kunskap ger möjlighet till robusthet 
inför förändringar och fysiska påfrestningar. Ingen byggnad kan stå emot allt, men med en grundlig 
analys kan man planera för resiliens.

Poesi. Hållbara byggnader måste vara mer än summan av dess delar. De måste, förutom själva 
byggnadsmaterialet, även ha en rumslighet, en atmosfär, ett sammanhang och en betydelse för 
människorna vars liv de påverkar.

Den föreslagna byggnaden ligger på en höjd på Frösön, mitt i Sverige. Ön har varit 
regionens centralort i tusentals år. I närområdet finns flera kalkstensbrott och mycket skog, 
vilket i alla tider har präglat byggnadstraditionen. Just dessa två råmaterial har varit en 
utgångspunkt i detta projekt och influerat dess arkitektur. 

Byggnaden har en djup grundläggning på tjälfritt djup av kalksten. Bottenvåningen är 
höjd från marknivån och entrén leder in via ramper. Byggnadens huvudsakliga struktur består 
av en fem meter bred serie rumsligheter, som tillsammans skapar ett yttre skal. Denna yttre 
ring är helt och hållet konstruerad i synlig kalksten från närområdet, och sammanfogad med 
ett fett hydrauliskt kalkbruk. Denna struktur är byggd för stå emot yttre påfrestningar väldigt 
länge, och har ett lågt beroende av mänsklig omvårdnad. I byggnadens mitt bildas en större 
sammanhängade rumslighet, i vilken en sekundär struktur i senvuxen furu skapas. Den struktur 
som bildas av träet är mer öppen och flexibel, och skapar därmed förutsättningar för en annan 
användning. Trästrukturens primära funktion är dock att bära upp det stora, utskjutande taket, 
med en täckning av kraftig kopparplåt. Byggnadens fönster och dörrar är också gjorda av 
koppar, och är genomgående monterade i nischer i byggnadens fasader. Byggnadens tekniska 
system, möblering och inredning skapar ytterligare ett lager, som med tydlighet är oberoende 
av byggnadens bärande stomme.

Byggnadens olika delar och hur dessa sammanfogas skapar tillsammans en helhet, som 
inte kan sägas ge något definitivt svar på hur vi ska bygga för kommande årtusenden, men väl 
lyfta viktiga frågor kring vår byggda miljö och dess förhållande till tid, åldrande och utveckling.
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3D-skanning Tuna Kungsgård, KKH 2016

Användningen av cad-program är se-
dan länge ett vedertaget hjälpmedel 
i restaureringsarkitektens arbete. Det 
kan handla om att dokumentera en 
befintlig miljö med laserskanning och 
att lättare testa, undersöka och åskåd-
liggöra förslag i virtual reality. Man 
kan skönja en stor potential i dessa nya 
tekniker. Frågan är hur man i framtiden 
kan koppla dem till det existerande och 
fysiskt byggda. Kan man underlätta 
hantverkarens arbete, stärka hantverk-
straditionen och förbättra dokumenta-

Många arkiv står inför stora utmaning-
ar, olika lösningar diskuteras. En vanlig 
metod är att hela tiden migrera arkiv 
till nyare filformat. Ett oerhört arbete 
som också riskerar att förvränga in-
formation. Ny programvara kommer 
hela tiden. Lagring på disketter, cd 
och magnetband är i många fall redan 
omodern och lagringsmedia blir snabbt 
oläsbara. Vem kommer i framtiden att 
ha en dator som kan läsa en zipskiva 
eller dagens filformat?

tionen med hjälp av de nya teknikerna?
I våra arkiv finns ritningar och do-

kument som ger oss unik kunskap om 
kulturarvet. Det har fram till ganska 
nyligen handlat om original på papper. 
Nu digitaliseras arkiven och mycket 
blir sökbart för fler. Den ökade till-
gängligheten är positiv men hur blir 
det med djupare kunskap och fakta? 
Hur kan vi långtidssäkra all denna dig-
itala information och kommer den ens 
att vara läsbar? 

Ny teknik och 
dokumentation
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Förstärkt historia
Förstärkt verklighet

Konceptillustration
 
VR-glasögon

Harald Keijer & Daniel Jernlif

Stilrestaureringar, med ursprung i Frankrike, hade sin storhetstid under andra halvan 
av 1800-talet. Då förespråkades att man skulle restaurera en byggnad i en enhetlig  
arkitektonisk stil. Man ville ge den ett utförande som den kanske aldrig haft men som den 
skulle kunna ha haft om den hade fått sin fulländning. En sorts förstärkt historicitet.

I och med den nya teknikens intåg kan vi idag förstärka själva verklighetsupp- 
fattningen. Vi har fått begrepp som Virtual reality (VR), där man simulerar verklighet, och 
Augmented reality (AR), där man kan förstärka verkligheten. Dessa fenomen, sammantaget 
med en annan samtida teknik, dokumentation genom laserskanning, ger en ny potential i  
restaureringsarkitektens arbete.

Ett exempel, där tekniken redan idag används, är vid så kallade VR walks, där man, 
med ett par glasögon på sig, simulerar en upplevelse. Man ”går” omkring i simulerade städer 
baserade på arkeologiska fynd, och man kan röra sig igenom byggnader som ej ännu är 
uppförda. 

Med hjälp av AR kan man blanda den faktiska upplevelsen med virtuell sådan. Det 
ger en möjlighet att förändra objektet och testa olika förslag och arkitektoniska stilar i 
full skala. AR används i museiappar och vid stadsvandringar, direkt genom en smart-
phone. I datorspelens värld, till exempel Pokémon Go, ges också en sorts fiktiv verklighet. 
I framtiden skulle man kunna använda sig av fysiska och digitala modeller, optiska projek-
tioner, bildvisare med nanoteknik, 3D-printning av byggnadsdelar, 3D-skanning, CNC-
teknik och GPS, för att förändra och förstärka verklighetsupplevelsen.

Man kan vid en återuppbyggnad av en förstörd byggnad, med hjälp av digital media 
och optisk projektion, komplettera hålen där det ursprungliga fasadmaterialet saknas. 
Byggnaden skulle också kunna dokumenteras i olika utföranden där arbetet skulle bli helt 
reversibelt. Man skulle kunna säga att man kan utföra en byggnad i en ideal stil som den 
egentligen inte har.

Kritik mot den här typen av digitala restaureringar skulle förstås vara att det finns en 
brist på autenticitet i materialet. Kopplingen mellan byggnadens konstruktion och dess 
utseende skulle bli helt utraderad i en sorts extrem fasadism. Man kan med tekniken lockas 
att ge en trovärdig bild på lösa antaganden från historien. En bild är lätt att ta som sanning. 
Exempel på ett liknande fenomen i historien är de samlade verken Suecia Antiqua, från 
16- och 1700 talen, som kunde ge en förskönande, ideal bild, av byggnader. 

Den ofta åberopade kulturkritikern John Ruskin pläderade i England på 1800-talet 
som en reaktion på omfattande kyrkorestaureringar: ”När vi bygger, låt oss tro att vi bygger 
för evigt.” Alltså, egentligen, att inga restaureringar och eller andra åtgärder är nödvändiga. 
Det kan ses i motsats till dagens postmoderna samhälle där skillnaden mellan gammalt 
och nytt mer är en fråga om bilder än om verklighet. Kulturlandskapet är under konstant 
förändring, styrd av olika värderingar och angelägenheter. Förstärkt verklighet inom 
restaurering passar även in i det postmoderna konceptet ”memory landscape” där allt är i 
konstant rörlighet och allt är provisoriskt, berättigat av olika narrativ som bakgrund till 
utvecklingen, såväl elitistiska som populistiska.

VR används också i stadsplanering och i dess användande kommer restaurerings-
relaterade aspekter upp som att kunna få en gemensam bild, kunna värdera tillägg och 
ändringar mot det befintliga. I stadsplanering samverkar flera olika discipliner med olika 
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redovisningssätt och olika individer med olika kognitiv och perceptiv förmåga. Med en 
gemensam 3d-modell skulle de olika parterna kunna tolka och förstå och ägna mer tid åt 
att bedöma och fatta beslut. Nybyggnad och ombyggnad och dess konsekvenser i relation 
till det redan byggda skulle bli lättare läsbart för fler med en gemensam referens. Dock 
behövs ytterligare studier, idag vet vi inte ännu hur denna referens tolkas och hur en initial 
bild/3d-modell har påverkan även i ett senare skede då hjärnan har en tendens att söka 
genvägar i sitt beslutsfattande.

En annan teknik som kan förstärka eller simulera verklighet och historia är 3D- 
skanning med laser. 3D-laserskanning kan med en mindre utrustning avläsa stora delar 
med stor noggrannhet och hastighet. Dessa kan även sammanlänkas så att ett helt projekt 
eller en hel stad kan omfattas. Detta punktmoln som laserskanningen genererar kan  
analyseras utifrån t.ex. mått, skador, material och konstruktion. 

Punktmolnet i sig ger inte alla svar, men det ger möjlighet att utforska miljöer på ett 
sätt som tidigare var mycket svårt. Korrekta sektioner, t.ex. med murstockars utbredning 
i tre dimensioner genom ett hus som Tuna kungsgård, hade med traditionella metoder 
varit mycket svårt att dokumentera, utan att bli tidsödande och med bristande exakthet. 
För restaureringsarkitekten ger det också möjlighet att kraftigt kunna utläsa information 
då alla mått finns i punktmolnet och att upptäcka samband som annars skulle kunna vara 
dolda.

Utöver detta så ger det även möjligheter till förmedling av denna information som 
finns i punktmolnet genom programvaror för visualiseringar. Med detta förfarande kan 
fotoliknande fasader, planer, sektioner och perspektiv skapas. Vid skanningar för detta 
ändamål är det fördelaktigt att arbeta med att belysa jämnt för att få en god färgåtergi-
vning. Att använda skanning på detta sätt är inte allmänt vedertagen praxis idag vad det 
gäller skanningar, som oftast sköts av en extern part som levererar 2D-underlag från det. 
Dessa ger inte förutsättningar att utforska vidare eller kritiskt granska informationen som 
beskriven visualisering ger.

I projektet har vi praktiskt undersökt möjligheterna att sammankoppla och dubbelut-
nyttja de nya teknikerna VR och laserskanning. Vi har kopplat sammn och visat punkt-
molnen från laserskanningen direkt i applikationer med hjälp av VR-glasögon. En arbets-
metod som är under stark utveckling men bara är i sin linda då kompatibilitet mellan olika 
mjukvaror och produkter ofta inte stöds av tillverkarna. Nästa steg skulle vara att kunna 
addera tillägg och ändringar till objektet direkt i punktmolnet. VR/AR och skanning har 
tillsammans en stor potential i restaureringskonst men det återstår ytterligare utveckling 
av dessa tekniker för att kunna utnyttjas till fullo.

Förstärkt verklighet inom restaurering är som vi har redovisat bara under tidig utveck-
ling. Men, vi tror att i en värld där sanningsbegreppet mer och mer används på ett relativt 
sätt för att skapa berättelser, kommer även restaureringskonsten, med dess komplexa 
förhållande till historia och autenticitet, att ofrånkomligen bli en del av denna utveckling.

Tvärsektion ur laserscanning av  
Tuna kungsgårds stora stenhus.
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Fasad och plan ur laserscanning av  
Tuna kungsgårds stora stenhus.
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Frauenkirche, Dresden. 
Foto 2017 Johan Gustafsson
Ruin 1945, rekonstruktion klar 2005

Restaureringsideologier -
under utveckling?

“Man ser en tydlig pluralism och ambivalens
hos dagens restaureringsarkitekter som ofta

arbetar med rekonstruktioner och en glidande
skala mellan kopior och tydliga samtida tillägg.

I dag råder uppfattningen att varje enskild
situation är unik och förhållningssättet vid en

restaurering får avgöras från fall till fall. Innebär
det då att man kan behandla kulturarvet

som man vill? Medför ett pluralistiskt förhållningssätt 
nödvändigtvis anarki?”

Kulturvärden, 2-2006
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Forskellige blik på restaureringsteori

1 Restaureringsatelier i Dresden Slot
2-4 Neues Museum, Berlin
dialog mellem udstillingsobjekter og rummets 
materialitet og tekstur
5-8 udstilling Louisiana 2017
Amateur Architecture Studio, Wang Shu
Genbrugte byggematerialer inspireret af tradi-
tionelle kinesiske håndværksteknikker
fotografier: Henriette Michaelsen  

Henriette Michaelsen

Restaurerings- og transformationsholdninger bevæger sig i et felt mellem det tilbageskuende 
og det fremadskuende. I det følgende beskrives et antal forskellige restaureringsfilosofiske 
holdninger, som er indbyrdes forbundne, enten fordi de er udviklet i opposition til hinanden, i 
forlængelse af eller med inspiration fra hinanden. Principperne i teorierne kan sammenfattes 
i begreberne: tilbageføring, originalsubstansen, reversibilitet, genius loci, fra subtraktion til 
addition, afstøbning, nedrivning og genopbygning, den holistiske bevaringspraksis, det åbne 
værks poetik samt ukomplet perfektion.

Tilbageføring                                                                                                                                  
Franskmanden Viollet-le-Duc (1814-1879) var fortaler for tilbageføringsprincippet - også 
kaldet stilrestaurering: ”At restaurere en bygning er ikke at vedligeholde den eller reparere 
den, det er at genskabe den til fuldkommenhed, som den muligvis ikke har eksisteret 
på noget givet tidspunkt”. Viollet-le-Duc taler for at gribe aktivt ind i bygningen ud 
fra et indgående kendskab til den og de muligheder, nye teknikker og materialer giver, 
og arkitekten må afstemme sin funktion med rollen som kunstner. Hans ideer fik stor 
udbredelse i Frankrig og internationalt. Viollet-le-Duc´s værker blev stærkt kritiseret af 
englænderen John Ruskin (1819-1900) på grund af deres manglende ”ægthed”. Et svensk 
eksempel på tilbageføringsprincippet er restaureringen af Lunds domkirke af arkitekten 
Helgo Zettervall (1831-1907).

Originalsubstansen
For Ruskin var den egentlige værdi den sjælelige og religiøse styrke, som håndværkeren 
havde lagt i udførelsen. Materialernes bearbejdning og senere nedbrydning udgjorde 
bygningens karakter og skulle for enhver pris bevares. Ruskins tanker er udtryk for en 
empatisk, respektfuld og sanselig tilgang til den arkitektoniske kulturarv med fokus på 
organisk udvikling og minimal indgriben, men også for passivitet i forhold til nutidens 
mangesidede værdier og mulighed for oplevelse af samhørighed og ejerskab.                                       

Reversibilitet
Den danske restaureringsarkitekt, Johannes Exner (1926-2015), har introduceret fire 
nøgler til forståelsen af en historisk bygnings karakter: originalitet, autenticitet, identitet 
og narrativitet. Dertil kommer begrebet reversibilitet som indebærer at bygningstillæg 
skal kunne fjernes på et senere tidspunkt uden at have skadet bygningen. Autenticitet 
er, ifølge Exner, et præg ved bygningsværket, der ikke er et produkt af menneskers form-
givende intention eller vilje. Den oprindelige bygning udvikler sin autenticitet gennem 
tidens formgivning - en autenticitet, der ikke skal iscenesættes, men bør beskyttes mod 
menneskelig foretagsomhed. Med andre ord skal restaureringsarkitekten drage omsorg 
for tingenes porøsitet gennem tiden som det ellers ifølge en mere almen opfattelse går ud 
på at skjule. Den rette måde at restaurere en bygning på er således at tage vare på nedslid-
ningens formgivning, det udtryk ingen har villet, men som objektet har modtaget gennem 
sin historie. I arbejdet med restaurering af Koldinghus Slot har Johannes Exner udviklet 
og realiseret sine restaureringsidealer og projektet har dannet skole blandt restaurering-
sarkitekter i Danmark.
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Genius Loci
Den norske arkitekturteoretiker Christian Norberg-Schultz (1926-2000) var en af de første 
arkitekter, som baserede sit arbejde på fænomenologien. Læsning af blandt andre filosoffen 
Martin Heidegger (1889-1976) dannede grundlag for udviklingen af ”stedsfænomenol-
ogien” hvor omverdenskrise, genius loci, stedstab og stedets identitet er centrale begreber. 
Den schweiziske arkitekt Peter Zumthor (1943-) er ligeledes inspireret af fænomenol-
ogien, og i hans værker kan man aflæse Heideggers tanker i den bevidste anvendelse af 
sanseoplevelser som arkitekturens vigtigste virkemiddel.   
  
Fra subtraktion til addition                                       
Neues Museum i Berlin blev ødelagt under anden verdenskrig og har siden ligget som 
ruin på den østtyske side af muren. Den britiske arkitekt David Chipperfield (1953-) 
har sammen med restaureringsarkitekt Julian Harrap restaureret og transformeret museet. 
Projektet rummer eksempler på hele skalaen af transformationsdiscipliner: subtraktion, 
rekonstruktion, reparation, omformation og addition. På grund af de omfattende ødelæg-
gelser fremstår forholdet mellem det nye og det gamle som ligeværdigt, delene indgår i et 
indbyrdes afhængighedsforhold og danner en samlet syntese.  

Afstøbning
I Museum für Naturkunde i Berlin er et stort hul i muren efter bombning blevet lukket 
med et betonelement - en afstøbning af de oprindelige facader. De schweiziske arkitekter 
Diener & Diener har i perioden 1995 til 2010 arbejdet med transformationen af museet. 
Med et enkelt greb har de skabt et, på samme tid, genkendeligt og fremmed værk, hvis 
stemning refererer såvel til krigshandlingens historie og til rummet bag muren, hvor der 
opbevares ”Alkoholtiere” (glas indeholdende dyr i sprit), som har ligget gemt i kælderen 
siden krigen. En overraskende løsning, der giver mening i denne særlige sammenhæng.
                                                                                                                                                           
Nedrivning og genopbygning                                                                              
I forbindelse med den aktuelle debat om Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark 
har arkitekt Søren Vadstrup fremsat forslag om at bygningen nedrives og genopbygg-
es. Bygningen er tegnet af arkitekten Erik Christian Sørensen (1922-2011) og opført i 
1968. Bygningen er fredet og anses for at være blandt de bedste brutalistiske betonbyg-
ninger i Danmark. Placeringen ved Roskilde Fjord - med gentagne oversvømmelser - har 
fremskyndet nedbrydningen af betonen. Nedrivning og genopbygning har ikke været en 
velset metode, da den udfordrer autenticitetsbegrebet. Med fremtidige restaureringer af 
betonbyggerier kan metoden dog blive en integreret del af nordisk praksis. I Japan har man 
anvendt denne praksis i forbindelse med shintohelligdommene, som bliver revet ned og 
genopbygget hvert 20. år. Hermed fornyes kontakten til guderne og samtidig vedligeholdes 
håndværkskundskaber og byggetraditioner. 

Den holistiske bevaringspraksis                                                                                                          
På Icomos Charter i Burra i Australien i 1979 tog man Venedig Chartret fra 1964 op 
til revision. Mens Venedig Chartret havde til hensigt at sikre bevaring af bygninger som 
kildemateriale, tager Burra Chartret udgangspunkt i kulturelle og sociale sammenhænge 
og bygger på et holistisk ideal. Dets udgangspunkt er at kultur- og naturarven fra første 
dag indgår i en tidsmæssig sammenhæng, og bevaringsindsatsen indgår i et samspil med 
tidens forandringsproces. En samlet analyse af stedet og dets særlige signifikans baseres 
på den historiske, den sociale, den økonomiske, den videnskabelige, den bæredygtige, den 
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byggetekniske og den æstetiske værdi. Dermed integreres såvel den materielle som den 
immaterielle kulturarv i bevaringsprocessen og blikket er flyttet fra det enkelte monument 
til helheden. 

Det åbne værks poetik                                                                                                                                       
Begrebet ”Det åbne værks poetik” blev introduceret af den italienske forfatter og filosof, 
Umberto Eco (1932-2016), idet han tog afstand til det litterære værk som et lukket hele. 
Ifølge Umberto Eco kan et værk betragtes som åbent for forskellige tolkninger og mulige 
kompletteringer. I transformationssammenhæng betyder det en åbenhed på flere niveauer. 
Arkitekten foretager en fortolkning af den samlede registrering, analyse og værdisætning 
og på baggrund heraf træffes der valg om addition og subtraktion. Det endelige værk 
fremtræder åbent – først for beskuerens fortolkning og senere for arkitektoniske indgreb 
og tillæg. 

Ukomplet perfektion                                                                                                                                       
Den britiske arkitekturforsker Fred Scott beskriver i sin bog ”On altering Architecture” 
i 2007 hvordan arkitekten må tilstræbe en form for færdiggørelse og ufærdighed på 
samme tid.  Med begrebet ”incomplete perfection” fremfører Scott en ambition om at et 
arkitektonisk indgreb på samme tid refererer til bygningens ”ideale” form og er en del af 
en fremadrettet, kontinuerlig udvikling. Han forsøger dermed at bygge bro mellem den 
historiske konflikt mellem Viollet-le-Ducs ideal om stil og Ruskins ideal om forfaldets 
æstetik.

Refleksion                                                                                                                                               
Som fortolker af et historisk objekt, der er en anden arkitekts værk, bliver transforma-
tionsarkitekten medskaber af en ny helhed. Johannes Exner og Viollet-le-Duc forholder 
sig begge til den skabende proces i den arkitektoniske kulturarv - dog med modsatrettede 
udgangspunkter. Dette enten/eller-dilemma er til stede i alle bevaringsopgaver og bør 
diskuteres ud fra projektets særlige vilkår. En tilgang til restaureringsfaget som ikke er 
dogmatisk, men åbner for en syntese mellem parallelle holdninger på baggrund af den 
specifikke opgave, kan åbne større muligheder for at afdække og udfolde et restaurering-
sobjekts potentiale. Tidsperspektivet som er knyttet til den arkitekturbundne kulturarv er 
forandret. Den ældste del af bygningskulturen har eksisteret i over tusind år mens en del af 
nybyggeriet har en kalkuleret holdbarhed på blot 20-30 år. Dette vilkår vil få konsekvenser 
for hvilke strategier, der skal danne grundlag for valget af fremtidens bevaringsobjekter 
og bevaringsmetoder.

 Jørgen Dehs, Det autentiske – Fortællinger om 
nutidens kunstbegreb, Vandkunsten København 2012

Umberto Eco, Det åbne værks poetik, Fundament,  
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Christoffer Harlang, Om bygningskulturens 
Transformation , kadk, København, 2015
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Att vårda skuggor -
om patina och förfall

Collegio del Colle, Urbino, Italien,
februari 2015.
Betong, algpåväxt
Foto: Erik Törnkvist

Malin Belfrage

“Now, to return to our immediate subject, 
it so happens that, in architecture, the su-
perinduced and accidental beauty is most 
commonly inconsistent with the preser-
vation of original character, and the pic-
turesque is therefore sought in ruin, and 
supposed to consist in decay.”

John Ruskin, Seven Lamps of Architec-
ture, 1880

Restaureringskonsten har i alla 
tider prövat och omprövat förhållandet 
mellan patina och förfall, mellan värdet 
av tidslager – bevarande av spår av 
mänsklig närvaro, av faktiska historiska 
skeenden, av väder och vind – och av att 
uppleva en byggnad i sin ursprungligt 
avsedda gestalt eller bromsa dess 
åldrande och väg mot ruin. De tidens 
spår som i en avskild tid och kultur har 
tillmätts ett skönhetsvärde – som ett 

mossbevuxet murverk, en stentrappas 
mjukt försänkta gånglinje – har i en 
annan tid lästs som förvanskning och 
förfall eller ett hot mot en byggnads 
beständighet.

I vår moderna tids längtan efter 
autenticitet har bevarande av ruinen 
återkommit som restaureringsstrate-
gi. Särskilt tydligt kanske vid förnyad 
användning av ruiner, i strikt juridisk 
mening, som Caracallas Termalbad i 
Rom, Borgholms slottsruin och Astley 
Castle i Storbritannien. Dessa har alla 
restaurerats och försetts med alltifrån 
små, nästintill omärkliga, tillägg till 
omfattande kompletterande byggnads-
delar, samtliga med utgångspunkt i 
att respektfullt bevara den ursprungli-
ga ruinens autenticitet som ruin, ett 
byggnadsverk satt i kontinuerligt och 
fortsatt förfall. På senare tid har dock 
former av ruinrestaurering även prövats 
som strategi för omhändertagande av 
senare byggnadsarv; Lacaton & Vassals 
pragmatiska restaurering av Palais de 
Tokyo i Paris (uppförd 1937, restaure-
rad 1999-2002), utgick från en rå ma-
terialtrogenhet och intentionen att låta 
interiörens ytor öppet redovisa spår från 
olika tidsepoker. Än tydligare kanske i 

restaureringsarkitekt Julian Harraps 
och arkitekt David Chipperfields om-
fattande arbete med Neues Museum 
i Berlin (restaurerat 1999-2009), där 
både restaurering och tillbyggnation 
genomförts med grundidén att den ur-
sprungliga byggnadens volym och ma-
terialitet skulle framhävas, och där det 
nya skulle reflektera det gamla utan att 
kopiera eller dölja.

Byggnadsverkets olika grader av 
förfall och de spår som bruk, missbruk, 
kris och krig har lämnat efter sig, har 
i dessa projekt tillmätas ett estetiskt, 
ibland moraliskt och ofta pedagogiskt 
egenvärde. Frågan om bevarande av 
patina har därmed fått förnyad aktu-
alitet. Men vad skiljer dagens restaure-
ringsparadigm från 1800-talets este-
tiserande ruinromantik? Och på vilket 
sätt kan denna strömning, denna strävan 
efter att bevara det genuina – det äkta 
och beständiga, men kanske inte alltid 
rena, vackra – bära vårt kulturarv in i 
framtiden? 

Om blicken: Att se och bli betraktad
Det talas ofta om hur vi upplever en 
restaurerad byggnad, hur vi läser en 
rumslig komposition, ett tillägg eller 
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The Sea Library, Awashima, Japan, 2013
Mässingsplåt, handblåst glas, trä och dagsljus

Av Malin Belfrage och Erik Törnkvist

en konserverad yta. I sökandet efter 
denna upplevelses värde bör vi kanske 
också diskutera hur dessa rum och 
objekt betraktar oss, vilka vi blir i deras 
närvaro, vad deras historia kan berätta 
om oss i vår tid? Carl-Johan Malmberg 
har skrivit om hur frågan om blicken 
länge varit central inom konsthisto-
rien och hur porträttet – alltifrån från 
Nefertiti-bysten i Neues Museum till 
Leonardos ”Mona Lisa” - har en magisk 
förmåga att fånga åskådaren. Psykoan-
laytikern Jacques Lacan har bidragit 
starkt till denna diskurs - hur ser vi, vad 
ser vi, vilka är vi när vi ser? I sin analys 
av Hans Holbeins ikoniska renäs-
sansmålning ”Ambassadörerna” driver 
Lacan frågan om en tingens blick: att 
se ett föremål är också att uppleva sig 
betraktad av det. I målningen är det 
inte bara de två avbildade männen, utan 
också enskilda föremål, som är ögon 
som möter våra. Om vi applicerar denna 
objektets blick på byggnader, väcks 
frågan kring hur restaureringspraktik-
en i högre grad skulle kunna utgå från 
objektets egen rätt, snarare än det som 
vi, som yrkesutövare i vår egen specifika 
tid, ser som bevarandevärt.

Om en historisk byggnad, eller 
enskild byggnadsdel, tillåts utgöra ett 
objekt som betraktar oss - vars blick 
möjliggör att vi och framtida genera-
tioner kan spegla oss själva - måste vi 
också värna denna blicks autenticitet. 
Varje enskilt objekt bör då i möjligaste 
mån få bära med sig en oförvanskad, 
komplex historia, genom lager av smuts 
och varje tidsålders nötning och slitage, 
för att fullt ut kunna bidra till framtida 
generationers förståelse av sig själva och 
sin historia. Möjligen skulle vi därmed i 
än högre grad än tidigare behöva värna 
patina, och låta vår tids önskan om 
renhet, användbarhet eller rationalitet 
råda över objektens samlade erfarenhet. 
Vi kan konservera och restaurera ytor 
och detaljer, men också låta dem finnas 
kvar i det skick vi funnit dem; obehan-
dlade, oförvanskade, obelysta, så att de 
får blicka fram på oss genom skuggorna.

Om ruinromantikens födelse
1800-talets stora ideologiska diskurs 
inom restaureringskonsten kretsade 
kring frågan om autenticitet: Det var 
en diskurs mellan en i Frankrike statligt 
driven monumentvård, med syfte att 
återskapa en nationell identitet efter rev-
olutionen, och en i England högkyrkligt 
driven restaureringspraktik. I Frankrike 
dominerades monumentvården av 

restaureringsarkitekten Viollet le Duc, 
som förespråkade stilrestaureringar, där 
en byggnad återställs till ett komplett 
idealtillstånd. I England däremot 
fanns en mer fördjupad debatt och en 
större öppenhet för kritik av restaure-
ringskonsten och dess stilideal, från 
en kyrklig höggotik till en inriktning 
mot mer samtida, och tydligt avläsbara 
tillägg, och dess åverkan på kulturarvets 
autenticitet.

John Ruskin kom att bli den store 
förespråkaren för en försiktig restaure-
ringskonst och menade att det var 
bättre att låta en byggnad förfalla till 
ruintillstånd än att förstöra dess in-
neboende värden. I Seven Lamps of 
Architecture, i avsnittet The Lamp 
of Memory, skriver Ruskin: ”Do not 
deceive ourselves in this important 
matter: it is impossible, as impossible 
as to raise the dead, to restore anything 
that has ever been great or beautiful 
in architecture”. Ruskin menar att vi 
istället för att restaurera endast ska kon-
servera förfallet, och endast utföra ett 
minimum av åtgärder för att bromsa en 
byggnads förvandling till ruin bortom 
räddning. 

Om patina som skönhet
Den patinerade ytan är något som 
vi ser med blicken och förnimmer 
genom beröring, helt enkelt en yta 
som åldrats vackert. Ruskin beskriver 
patina som något sublimt och lyfter 
fram att sprickor, förfall och överväxt 
- byggnaden i ett ruintillstånd - är det 
som skänker byggnaden ett verkligt 
värde, nämligen värdet av ålder och att 
förmedla upplevelsen av svunnen tid. 
Ruskin hävdar vidare att en byggnad 
uppnår sitt idealtillstånd, sin fulla 
potential, först efter fyra-fem hundra år 
och att dess detaljer och material därför 
måste väljas med omsorg, för att kunna 
åldras med skönhet och värdighet. Här 
kan det vara värt att reflektera över 
att Ruskin föregår vår postmoder-
na tids dilemma kring hållbarhet och 
vårt sökande efter en ny, eller kanske 
återtagen, beständighet i samtidens 
arkitektur.

Om patina som ytans själ
Även i den österländska byggnadstra-
ditionen, som den japanska, har patina 
och tidslager alltid haft en fundamental 
betydelse för upplevelsen av ett objekt. 
I Japan tillmäts traditionellt de synliga 
spåren av mänsklig beröring – ett 
trägolvs nötning av passerande fötter, 

den blanka ytan av fett där handen rört 
tekannan – ett större värde än det nya, 
anonyma och historielösa.

I Till skuggornas lov från 1933 
skriver författaren Junicihirõ Tanizaki 
en nostalgisk sorgesång över en värld 
som håller på att gå förlorad. Tanizaki 
beskriver en rörelse där en västerländskt 
influerad, industrialiserad och funk-
tionsinriktad arkitektur hotar att slå ut 
ett traditionellt hantverkskunnande och 
en förmåga att skapa harmoniska rum. 
Tanizaki beskriver hur den österländs-
ka arkitekturen ursprungligen vilar på 
mötet mellan yta och ljus, mellan ma-
terialens inneboende skönhet och hur 
de träder fram ur, och döljs av, skuggor. 
Den sekvens av ljus, halvdager och 
mörker, som vi upplever i de traditio-
nella japanska husen, kan dock brytas 
genom nyttjandet av guldbelagda ytor 
– hellre patinerade än skinande blanka 
– som förmår förflytta dagsljuset genom 
ett i övrigt oupplyst hus. Tanizaki 
nämner hur japaner ”föredrar djupa och 
dunkla ting framför ytliga och klara. 
Vare sig det rör sig om naturliga stenar 
eller konstgjorda föremål tycker vi om 
ett beslöjat ljus, som leder våra tankar 
till den lyster som tiden skänker.” 

Tanizaki tar toaletten som exempel 
på en byggnadsdel vars värden helt går 
förlorade vid modernisering: Den ra-
tionella och lättstädade toalett, som 
anpassningen till en västerländsk 
funktionalism för med sig – med 
elektriskt upplysta, kliniskt själlösa, 
kaklade väggytor och kallt porslin – 
ställs i kontrast mot den traditionella 
halvmörka toaletten i ett Zen-tempel, 
alltid placerad i skuggan av en dunge, 
på avstånd men förbunden med hu-
vudbyggnaden. Tanizaki beskriver den 
närmast meditativa upplevelse det 
skänker att sitta på en sådan toalett – i 
avskildhet, med väggar och inredning av 
lugnande trä, i det svaga ljuset från en 
shoji – en rispappersdörr – och betrakta 
trädgårdslandskapet utanför.

Den japanska traditionen och den 
europeiska ruinromantiken har två 
grundläggande begrepp gemensamt: 
Att tillskriva materialens åldrande ett 
egenvärde och att naturens gång, så 
som den befästs i dess relation till och 
påverkan på den fysiska miljön, skänker 
en såväl fysisk som själslig upplevelse 
av skönhet. Enligt Ruskin utgör förfall 
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Tuna Kunsgård, 2016
Fönster utan fönsterbåge, dagsljus,

Foto: Jacob Hidemark

och nedsmutsning grunden för denna 
skönhetsupplevelse. I den japanska tra-
ditionen är det istället spåren av män-
niskokroppens beröring eller naturens 
påverkan på materialen i relation till 
spelet mellan ljus och mörker, som 
skänker skönhet. Men där Ruskin i sin 
värdering av patina utgår från vad vi 
ser, med en estetiserande blick, står den 
japanska upplevelsen av ytan för något 
djupare, en själslig upplevelse. Möjligen 
är det i denna förståelse av material som 
bevarande av patina, i alla dess former, 
har relevans i dagens restaureringskonst.

Om den nya ruinen
Möjligen står vi inför ett paradigmskifte 
inom restaureringskonsten idag, där 
vi är på väg bort från berättelsen och 
närmar oss själva objektets och mate-
rialens kärna. Restaureringskonsten 
har många paralleller till arkeologin, 
där en aktuell diskurs handlat om att 
omvärdera objektet, och hur det rymmer 
en dynamisk närvaro som vi måste 

beakta för att kunna förstå oss själva 
och den värld vi lever i. Vår relation till 
tingen, materialen, landskapet – genom 
historien och i nutiden – påverkar oss 
på ett direkt plan. Ruinens återkomst 
som restaureringsstrategi idag handlar 
därmed sagt kanske inte, som för 
Ruskin, om en ren ruinromantik, utan 
snarare om en strategi där varje enskild 
byggnadsdel analyseras och hanteras 
utifrån sina förutsättningar, sitt värde, 
sitt aktuella skick och även framtida 
användning som en del av en samman-
hållen helhet. I det senaste decenniets 
tveklöst mest inflytelserika restaure-
ringsprojekt, Neues Museum i Berlin, 
valdes en mellanväg mellan rekonstruk-
tion och modern nytolkning. För varje 
rum, varje vägg och golvyta gjordes 
en individuell prövning, underbyggd 
av vetenskaplig och historisk analys. 
Kulhål, bruksslitage och brandskador 
som ursprungliga väggmålningar och 
ornament tillmättes likvärdig status 
i frågan om vad i en byggnad som är 

bevaransvärt för framtiden.
I kursen Restaureringskonst 2016-

2017, Framtidsfrågorna, på Kungliga 
Konsthögskolan, har vi besökt och dis-
kuterat framtiden för Tuna Kungsgård, 
vid sjön Roxen utanför Linköping, ett 
byggnadsminne i statens ägo, förvaltat 
av Statens Fastighetsverk, som idag 
står tom, i status nästintill ruin. Vi 
kan ställa oss frågan: I vilken grad av 
förfall kan huvudbyggnaden på Tuna 
tillåtas förvaltas innan den förlorar sin 
status som byggnad och övergå till att 
betraktas som ruin – en byggnad satt i 
kontinuerligt och fortsatt förfall?

En möjlig strategi för Tuna skulle 
kunna vara att behandla den just 
som ruin, att genom ett minimum av 
åtgärder – en lätt städning, kanske till-
fälligt sätta in en enkel fönsterbåge, 
restaurera en kakelugn och rökkanal – 
och låta byggnaden berätta sin historia 
för oss - naket, utan filter.
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Sankt Görans gymnasium, Stockholm 1960. 
Arkitekter Léonie och Charles-Edouard 
Geisendorf. Byggs om till studentbostäder, 2017.
Foto KKH 2012-2013 

Förändringar i samhällsutvecklingen, 
ändrad användning och teknisk ut-
veckling gör att många byggnader inte 
längre behövs eller används. Det gör att 
en stor del av byggnadsbeståndet anses 

bygga nytt utan bygga vidare på det som 
andra redan påbörjat. Med hållbarhet i 
fokus är det viktigt att transformation 
och förändring av det existerande går 
före rivning.

som överflödigt och därför  förfaller.
Enligt en dansk prognos kommer 

70% av det framtida arkitektarbetet att 
behandla transformation av befintliga 
miljöer. Vi ska alltså inte i första hand 

Övertaliga byggnader -  
återbruk och 

transformation 
eller rivning?
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En stad är dynamisk och i ständig 
rörelse. Expansion, förändring, om-
gestaltande och reviderande ingår i 
stadens väsen och är nödvändigt för att 
den skall kunna utvecklas och hållas 
levande. 

Vad är det som gör att vissa städer 
upplevs som starkare i sin identitet 
och där det går att tala om särart? 
Som svar på den frågan tror jag att 
det är städer som lyckats bevara en 
kontinuitet i sitt byggande och där 
tidigare generationers arkitektur 
tillvaratagits och förvaltats.

Den här texten grundas på 
reflektioner jag gjort de senaste åren 
när jag promenerat i Stockholm. Hur 
kommer det sig att vi rear ut vårt 
kulturarv när det är en guldgruva 
för bevarande av identitet och en 
grogrund för transformation av den 
samtida staden? 
-”Allt kan inte bevaras” hörs kritiska 
röster säga och det stämmer såklart. 

Men det som är bevarandevärt, arki-
tektoniskt intressant, miljöskapande 
och historiskt viktigt borde väl få en 
chans att ingå i den moderna staden?

Ett av dessa områden som nu 
ligger på ritbordet för rivning och 
omdaning är Lövholmen i Gröndal. 
Det är det sista centralt belägna indu-
striminnet i Stockholm. 
Lövholmen ingår i en kanon av lik-
nande industriområden så som Kvarn-
holmen, Luma, AGA och Slakthus-
området. I alla dessa områden byggs, 
eller planeras att byggas bostäder kom-
binerat med näringsverksamheter. 

Som ett parallellt spår till de 
privata byggherrarnas visioner om en 
tätt packad höghusstad skulle jag vilja 
diskutera vilka kvalitéer ett sånt här 
område har och potentialen i att gå 
en annan väg. Det kan kallas trans-
formation med historiska spår, varsam 
restaurering eller kort och gott bara - 
hållbart byggande. Den hårt vinklade 
historiesynen som präglar vår tid har 
gjort det komplicerat att se bortom 
ikonbyggnader och monument. I de 
vardagliga, fragmenterade och inte 
omedelbart estetiskt tilltalande mil-
jöerna är det svårare att argumentera 

för ett bevarande. Dessa platser faller 
i glömska och områden som haft en 
säregen identitet ”tvättas rena” för 
att bli en tabula rasa för nästa stora 
bostadsprojekt.
Trots kulturbevarandeklassning från 
Stadsmuseet och kulturvärdesana-
lyser är valen om bevarande gjorda 
med kommersiella intressen i fokus. I 
förtätningsprojekt i historiska miljöer 
väljs nästan uteslutande att producera 
nytt. 

Processer för bevarande av denna 
slags miljöer passerar ofta obemärkta 
förbi och genererar sällan långa och 
uppslitande diskussioner i debatten. 
Om än diskussioner över huvud taget.
Jag ser faror med det historielösa 
byggandet och tror att vi gör oss själva 
en otjänst genom att inte värna mer om 
kvaliteter i dessa platser minerade med 
historia. För att lära oss om arkitektur 
och byggnadsutformning, hantverk-
straditioner, men också ett historiskt 
spår som länkar ihop staden och dess 
människor med tidigare generationers 
invånare.

Det nya områdets detaljplanering 
är redan igång och tomterna är sedan 
länge uppstyckade och sålda. 

Lövholmen -
verktygslåda för transformation

Motstående sida:  Cementas silo på Lövholmen

Nanna Lindberg
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De många olika ägarna har lika 
många strategier för förvaltande. 
Vår tids brist på bostäder har skapat 
ett politiskt vakuum kring frågeställ-
ningar och tveksamheter om hård 
exploatering av mark när programmet 
är bostäder. 

Området
Lövholmen vid Liljeholmen är ett av 
Stockholms äldsta industriområden 
och började exploateras för att det inte 
längre fanns plats i innerstaden för 
utökad industriverksamhet.
När järnvägen kom på 1860-talet 
bidrog den till att många verksamheter 
etablerades runt Liljeholmen och ett 
kluster av firmor samsades på Löv-
holmen. Störst var Wilh. Beckers med 
tillverkning av färg och såpa och snart 
anslöt andra verksamheter. Kolsyrefa-
briken startades år 1900 och var den 
första i sitt slag i Stockholm.

Området har genomgått föränd-
ringar under årens lopp. Fabrikerna 
har ändrats, byggts till och stora 
byggnader har tillkommit. De flesta 
stora byggnadsvolymer har fått stå 
kvar, medan nyttobyggnader och 
kopplingar mellan husen försvunnit 
och uppförts på nya sätt i takt med en 
ändring i produktionen. Området idag 
är uppdelat i Beckers gamla kvarter 
för tillverkning av färg, Stadsmissi-
onens hus mot Lövholmsvägen och 
Cementas storskaliga anläggning i 
öster. Produktion samsas med kreativa 
verksamheter, ateljéer och konsthall.
Trots skillnader i de olika delområ-
dena finns det också gemensamma 
drag som går igen och som skapar en 
bymässighet, trots sin spretighet.
Typiskt för området är: 

Det innehåller stor variation i
skala.    
Slutenhet och öppenhet.
Axialitet och utkikspunkter.
Att det är förtätat och utbyggt 
genom addition av huskroppar
och sällan genom att riva hela hus.

Kulturhistoriska värden
Överordnat kan sägas att en anlägg-
ning som denna får sin identitet och 
styrka genom den samlade strukturen.
Platsens mest tydliga kulturhistoriska 
värden är:

Miljöskapande värden - 
strukturen som helhet och delarna
i relation till varandra.
Kontinuitetsvärde
Samhällshistoriska värden

Arkitektoniska värden
Unicitet - snart det enda området
av sitt slag, centralt beläget i stan.
Platsen har sedan sin tillblivel-

se inrymt produktion och varit en 
arbetsplats för många människor. Den 
berättar en historia om industrialise-
ringen och starten på det som kom att 
bli det moderna samhället. Lokalerna 
har efter det att Alcro-Beckers flyttat 
blivit ett viktigt nav för konstnärer 
och kreativa verksamheter. En slags 
fortsättning på en produktionslinje 
och skapande i industrins anda. 

I huvudsak består området av 
dessa byggnader, varav alla är grönklas-
sade i Stadsmuseets klassificeringssys-
tem: 

Beckers huvudkontor
Palmcrantzska fabriken
Nitrolackfabriken
Förbandsfabriken
Nya färgfabriken, ”Spredfabriken”
Kolsyrefabriken
Cementas siloanläggning
Sågverket
Smedjan

Det innebär att: ”bebyggelsen är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
Kortfattat innebär grönklassificering att 
inga ingrepp i byggnaden får göras som 
ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsam-
ma, negativa för stadsbilden eller som 
förvanskar kulturhistoriska värden.” 
(Stockholms Stadsmuseum)

Sällsam natur
Ett av de märkligaste husen på 
Lövholmen och ett brott med den 
homogent röda tegelarkitekturen är 
den nya färgfabriken som som byggdes 
1951-1953. Fabriken kom att kallas 
Spredfabriken efter latexemulsionsfär-
gen Spred som tillverkades där. Beck-
ers hade, redan innan arkitekten Nils 
Tesch började skissa på huset, tänkt 
att ett tillägg på platsen skulle bli en 
modern manifestation över industri-
alismens landvinningar. I funktionen 
skulle den bli det allra senaste inom 
färgteknologi och producera modern 
och praktisk vardagsfärg. Exteriören 
skulle på motsvarande sätt utstråla 
samtid och framåtrörelse och spegla en 
modern arkitektursyn. Tesch valde att 
skapa en volym i betong med tydliga 
drag åt brutalism. De konstruktiva 
delarna var synliga och utgjorde också 
husets utsmyckning. Fönsterband runt 
hela fasaden skapade ljusa och generel-
la rum som lätt kunde varieras i funk-

tion. Det gracila glastaket runt husets 
entréer och inlastning på bottenvå-
ningen hängdes upp i fasaden och blev 
en effektfull kontrast mot monolitens 
tyngd. Betongkonstruktionen göts på 
plats och pelare och bjälklag förstärk-
tes för att klara krigsangrepp och ett 
atombombsäkrat skyddsrum som 
förstärktes med granitblock, byggdes 
under huset. 

I både volym och materialitet dis-
tanserade sig huset från platsens slitna 
skjul, men den är trots sin udda natur 
inte frikopplad från historiska referen-
ser.  Det går att se blinkningar till både 
allmogearkitekturens skiftesverkslador 
och korsvirkeshus i denna byggnad. 
I sitt orginalutförande i omålad rå 
betong stod huset bara en kort tid. Ar-
kitektens intention och allmän smak 
gick isär och bärande konstruktioner 
målades ljust grå och facken gula. Den 
nya färgfabriken blev ett landmärke på 
Lövholmen och markerade starten på 
en ny era i industrins utveckling.  

I sin art är detta hus unikt och 
säreget, men i kampen om tomtmark 
- att betrakta som ett inte tillräck-
ligt gammalt hus för att vara värt att 
bevaras. 

Struktur framför objekt
Många olika frågeställningar har varit 
viktiga under processen med det här 
arbetet: Hur handskas vi med identitet 
och minne och hur kan vi befolka en 
historisk miljö som mist sin funktion?
Är det möjligt att transformera i stor 
skala istället för enstaka byggnader? 
Kan man gestalta med spår av det 
gamla området och med utveckling 
som fokus? Utländska exempel på 
lyckade transformationer finns och 
talar för att det snarare är något i vår 
svenska modell som är förlegat och 
otidsenligt.

Ett hållbart program för Lövhol-
men skulle innebära att kreatviva 
verksamheter, småskalig industri/
hantverk, bostäder och skolor skulle 
kunna samsas om utrymmet och bilda 
en varierad stad med koppling till sin 
industriella föregångare.

Material, teknik och program
Området på Lövholmen har potential 
att kunna utvecklas istället för att rivas

Översta bilden: Situationsplan över området 
Lövholmen i södra Stockholm.
Nedre bilden: Den nya färgfabriken, den sk 
“Spred”-fabriken så som den såg ut nybyggd i rå 
betong 1954

Nitrolackfabriken
Kolsyrefabriken

Cementa

Spred-fabriken

Beckers huvudkontor

Palmkrantzska fabriken

Förbandsfabriken

Stadsmissionens skola



Nitrolackfabriken
Kolsyrefabriken

Cementa

Spred-fabriken

Beckers huvudkontor

Palmkrantzska fabriken

Förbandsfabriken

Stadsmissionens skola









KKH Restaureringskonst 2016-2017    135

om fokus blir att använda områdets 
förutsättningar aktivt i en omgestalt-
ningsprocess. Förstärka de miljöer som 
finns, de egenheter och avigheter som 
platsen har och se det som en kvalite-
ter. Det befintliga området rymmer en 
bred materialkatalog och många olika 
byggnadstekniker. Strategin för en 
sådan transformation är att använda 
platsens variation av material, arkitek-
toniska typlogier och estetiska uttryck 
till att ingå i en samlad verktygslåda. 
Områdets rumsliga, konstruktiva och 
estetiska värden blir då fundamen-
tet för ett fortsatt arbete i området 
och kärnan för omgestaltningen av 
stadsdelen. Platsens arkitektur bildar 
språngbräda för intervention och ram-
verk samt premiss för en utveckling.
Ett program för omådet skulle inne-
hålla följande teman och fokusområ-
den: 

Arkitektoniska element blir ett 
sätt att koppla ihop nytt och gammalt: 
Kontinuitet i byggandet skapas med 
hjälp av addition istället för nybyggna-
tion. Spår från äldre bebyggelser och 
tidigare användningsområden skall 
ingå i den nya gestaltningen av om-
rådet och ändringar och tillägg göras 
synliga och lättavläsliga.

Materialkatalog som inspiration i 
det nya byggandet: Lövholmens långa 
byggnadshistoria rymmer en varierad 
palett av material. Murade stenhus 
i granit och tegel, putsade fasader, 
betong och lättare strukturer i metall 

och trä. Det betyder inte att nya hus 
på tomten uppförs som pastischer eller 
att äldre tiders uttryck kopieras. Det 
betyder att ny arkitektur anpassas till 
sin kontext och görs platsspecifik.

Småskaligt och storskaligt samsas 
i samma stadsdel: En av Lövholmens 
unika kvaliteter idag är hur varierad 
byggnadsmassan är rent storleksmäs-
sigt. Genom att fortsätta använda 
sig av den typen av variation i skala 
refereras det tillbaka till platsen som 
gammal industritomt och funktionen 
som skapare av den yttre formen.

Komplexitet istället för förenkling 
och synliggörelse, samt variation i 
densitet: Moderna stadsrum tenderar 
ofta att bli för rationella och övertydli-
ga. Med hjälp av en äldre struktur kan 
en atmosfär bevaras och ett mystiskt 
inslag bli historien om den nya platsen. 

Den moderna ruinen: Sedan John 
Ruskin introducerade sina teorier 
om synlighet av förfall och ruinen 
som idealtillstånd har diskursen gällt 
hur patina och åldrande har en plats 
inom arkitekturen. Ett område som 
Lövholmen skulle mista mycket av sin 
själ om alla byggnader putsades upp 
till perfektion, men skulle samtidigt 
kunna tåla en hel del nybyggnation av 
hög arkitektonisk kvalité. 

Sekvenser och typologier
Lövholmen som helhetsstruktur har 
en stor variation av stadsrum. Områ-
det innehar sekvenser av rum med ett 

högt upplevelsevärde och referenser 
kan göras till den klassiska europeiska 
stadens uppbyggnad med monument, 
platser och kvarter. 

Den befintliga bebyggelsen 
innehar också drag av arkitektoniska 
grundtypologier  så som: tornet, torget, 
gränden, marknaden, kajen etc, vilket 
gör det till en intressant bas att stå på 
rent stadsbyggnadsmässigt.

Hållbarhet
Vi lever i en tid som fokuserar på 
hållbarhet - ekologisk, social och eko-
nomisk. En viktig anledning att inte 
riva och att återbruka byggnader och 
byggnadsmaterial är just den miljö-
mässiga och ekonomiska aspekten.  
Jag tycker att det vore intressant att 
även diskutera historisk hållbarhet 
som en parameter för utveckling av 
staden.  Vad för konsekvenser får det 
när det uppstår ”glapp” i vår bebyggel-
sehistoria och när vi plötsligt saknar 
konkreta exempel från vissa tidsperio-
der eller arkitektoniska program? 
Historiska spår är ett mervärde, inte 
ett nödvändigt ont. Carsten Thau 
skriver i förordet till Arkitekturen 
som tidsmaskine: ”Arkitekturen er ikke 
blot det medium hvorigennem de fleste 
mennesker identificerer deres egen tid, 
den udgør også  - som det ældste håndfas-
te massemedium - de relationer,  hvori-
gennem vi dagligt erfarer om varighed, 
historien og udkast for mulige fremtider.”

Motstående sida: Konceptskisser,
Lövholmens verktygslåda
Föregående uppslag: Exempel på platsens varia-
tion av kulturhistoriska värden
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De svartvita, historiska fotona på byggnader i Lövholmen är alla tagna 
från Beckers arkiv
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Tuna kungsgård -
ny stenmur och värmestuga

Tuna kungsgård 
Ny stenmur och värmestuga

 Harald Keijer

Projektet vill diskutera hur vi i framtiden ska förhålla oss till vårt övertaliga kulturarv. Hur 
kan man sätta uttjänta fastigheter i funktion utan att göra alltför omfattande och kostsamma 
åtgärder och samtidigt bevara befintliga kulturhistoriska värden? Tuna kungsgård får här 
stå som exempel och föreslås få en ny stenmur och en värmestuga som också återskapar den 
tidigare rumsligheten i gårdsmiljön.

Representation
Fastigheten är en gårdsanläggning på en upphöjning kring det sanka landskapet kring sjön 
Roxens strand runt en kvadratisk gårdsplan i Linköpings kommun. Gården härstammar 
från 1200-talet även om någon rest från medeltiden inte är synlig idag. På 1500-talet in-
rättades den som kungsgård och Gustav Vasa besökte gården flera gånger. Vägbanken och 
dagens södra källare är med stor sannolikhet från vasatiden. En del detaljer och fragment 
finns bevarade från 1600-talets inredningar såsom draperimålningar, bemålade takbrädor, 
dörrblad, gångjärn och fönsterkarmar. Två kalkstensportaler som sattes upp omkring 
1650 är idag flyttade till garnisonsområdet i Linköping. Kungsgården är illustrerad i 
Suecia Antiqua, det topografiska planschverket över stormaktstiden från 1600-talet. Carl 
Hårleman kan ha varit arkitekt för ombyggnaden på 1700-talet, men detta är inte styrkt.

Med en ny stenmur och en värmestuga kompletteras gårdsmiljön och en del av det 
statliga kulturarvet görs mer lättillgängligt för allmänheten. Projektet, även innehållande 
vedkamin, handikapptoalett och källsortering, fungerar som en katalysator för gården 
genom att förlösa de värden som redan finns med så små medel som möjligt. Det nya 
tillägget gör inget intrång på de kulturhistoriska värden som finns utan ämnar återskapa 
gårdsmiljön, på platsen för den sedan länge felande östra längan.

Gestalt
Kungsgården bevarar stora delar av sitt utseende idag från 1600-talet men på 1700-talet 
gjordes det stora stenhuset om till ett hus i franskklassisk barockstil i två plan. Portalen 
förlades till mittaxeln och fönsteraxlarna gjordes symmetriska. Fasaderna fick en rus-
ticerad vitputsad bottenvåning och rosaröd eller röd huvudvåning och ett högt säteritak. 
På huvudvåningen fanns en stor sal med väggmålningar som är delvis bevarade. Det finns 
en statusskillnad mellan de båda stenhusen som markeras av fasadhöjden då det Lilla 
stenhuset bara är i en våning. Huvudbyggnadens utförande är i tidstypisk stil men visar 
också renoveringar från olika epoker. Husen kan anses som kraftigt slitna och skulle kräva 
mycket omfattande renoveringar för att få en ny funktion. Både ytskikt och stommar är 
delvis i mycket dåligt skick. Den låga takhöjden i bottenvåningen av det stora stenhuset 
gör byggnaden svårtillgänglig. Det stora stenhuset fick ett svart eternittak som provisorium 
1964. Gården kan idag betraktas som en ruin.

Det nya tillskottet avser att komplettera gårdsmiljön så som den har sett ut under 
tidigare århundraden. Grusbeläggningen på den gamla exercisplanen återskapas med 
undantag att befintliga träd bevaras. Tanken med det föreslagna nya stenhuset är att det 
kan åldras med patina som de andra husen, och därför smälta in och bli en naturlig del på 
platsen. Även växtlighet kan tillåtas förekomma över dess fasader.
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Tuna kungsgård 
Ny stenmur och värmestuga

Flöden
Det som gör Tuna kungsgård unikt idag är att byggnaderna har låtits stå oförändrade under 
lång tid, de är ej kringbyggda och ligger bredvid sin tidigare kärnverksamhet. Byggnaderna 
visar på många förändringar över tid och äger patina från olika epoker. Anläggningen kan 
anses ha ett nationellt värde som en väl bevarad kungsgård som står orörd och visar på 
en kontinuitet i historien. I synnerhet den stora stenbyggnaden har ett pedagogiskt värde 
då den kan visa de olika funktioner som byggnaden har haft. Även själva miljön runt om 
byggnaden och gårdsplanen visar på rester av tidigare byggnation på Tuna och ger en 
förståelse för hur människorna kan ha levt här under tidigare århundraden. Den har även 
ett lokalt värde som en del av Linköpings kulturmiljö.

Tuna kungsgård är en del av kulturlivet runt Linköping med dess närhet till Göta 
Kanal. Gården passeras även av vandrings- och cykelleder. Ett förslag med en värmestuga 
kan ge platsen en välbehövlig paus från motionerande och ”kulturarvande”, där besökaren 
kan göra sig något enkelt att äta eller dricka och få skydd från väder och vind. Glastaket ger 
rikligt med naturligt ljus i utrymmet, som annars är slutet mot omgivningen genom dess 
murade väggar, för att ge känslan av en fristad i landskapet. Naturen, både ursprunglig och 
skapad sådan, har alltid haft en stark inverkan på gårdens karaktär. I förslaget tillåts träd 
att organiskt utbreda sig över och utanför den annars kvadratiska gårdsmiljön.

Organisation
År 1791 skedde en sammanslagning av regementen och gården förlorade sin betydelse 
som översteboställe. Huvudbyggnaden har varit obebodd sedan början på 1800-talet och i 
mitten av 1800-talet ansåg man att byggnaden svårligen kunde användas. Tuna har sedan 
1878 fungerat som arrendegård och husen har sedan dess använts som magasin, lager och 
förråd. Lilla stenhuset har fungerat som bostad även på 1900-talet. Kungsgården bygg-
nadsminnesförklarades 1935 och separerades från jordbruksverksamheten. År 1965 tillföll 
även det Lilla stenhuset statlig ägo och blev en del av Kungsgården. Den stora trädgården 
införlivades senare i åkermarken.

Platsen för den östra längan var på 1600-talet bebyggd med mindre byggnader för 
servicefunktioner såsom tvätteri och kök. Det föreslagna tillägget vill även återknyta till 
närheten av Tuna Kungsgårds tidigare funktion som jordbruksfastighet genom att förse 
platsen med möjligheter för gårdsförsäljning. De gamla stenhusen som föreslås bevaran-
derestaureras kan igångsättas för visning. Gården skulle även kunna utnyttjas för fester. 
Med det nya tillägget skulle den tillsynsman som är verksam vid gården få en utökad roll 
för att reglera öppettider och se till att utrymmet används på ett korrekt sätt.  Den nya ser-
vicebyggnaden skulle också underlätta vid en eventuell införlivning i själva arrendegården. 
Förslaget visar en arbetsmetod där man genom ingrepp med små medel kan bevara en 
större del av det svenska kulturarvet utan att låta det förfalla.

Vårdprogram Tuna Kungsgård, E 353, Statens fas-
tighetsverk, Stockholm, 2009

www.linkopingshistoria.se/fordjupning/tuna-kungs-
gard/ - 2017
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Tuna kungsgård -
från medeltid till framtid

Tuna kungsgård har stått obebodd sedan början 
av 1800-talet och är unik på flera sätt. Gården är 
placerad i ett område med mycket gynnsamma 
odlingsförhållanden och den välbevarade allén 
från 1600-talet utgör entrén.

Under några dagar i september var vi på Tuna kungsgård och arbetade med dokumen-
tation av det stora stenhuset. Uppgiften var att lära känna vårt studieobjekt, inventera 
och beskriva det.

Historik
Tuna kungsgård är en stor jord- och skogsbruksfastighet belägen i det östgötska flacka 
jordbrukslandskapet vid sjön Roxen i Linköping kommun. Platsen har varit bebyggd sedan 
medeltiden, men inga medeltida byggnader eller spår är bevarade. En intensiv byggnadspe-
riod inleddes när gården övergick till statligt ägo 1549 och blev en av Gustav Vasas kungs-
gårdar. Efter en tio år lång byggnadsperiod omfattade anläggningen huvudbyggnaden, 
troligen ett bostadshus i två våningar, en träbyggnad med porttorn samt andra ekonomi- 
och magasinsbyggnader. Lilla stenhuset uppfördes under åren 1651-1652. År 1681 blev 
gården ett översteboställe för Östgöta kavalleri, och då genomfördes ett antal rivningar 
men även nya ekonomibyggnader uppfördes. Huvudbyggnadens övervåning tillkom på 
1750- talet, då väggarna höjdes och ett nytt bjälklag lades in, troligen efter Carl Hårlemans 
ritningar. Interiörerna i stora stenhuset förnyades delvis vid 1700-talets slut eller i början av 
1800-talet. Då tillkom sengustavianska kolonnugnar och bröstningspaneler med rombiska 
fyllningar i några rum. Byggnaden övergick till att bli spannmålsmagasin på 1860-talet och 
då ersattes fönster med fönsterluckor på det övre planet. Troligen revs också skorstenarna 
över taknocken och taket täcktes med spån. Inga interiöra förändringar har gjorts sedan 
dess. Under efterkrigstiden har det stora huset dock putsats om och säteritaket belagts med 
sinuskorrugerade eternitskivor. Huvudbyggnaden har inte bebotts sedan början av 1800-
talet och därför är det vi kan uppleva idag dåtidens miljö och dess ytskikt.

Dokumentation
För dokumentationsarbetet utförde vi gruppvis traditionell skissmässig uppmätning av 
elevationer som vi redovisade i skala 1:100. Varje grupp genomförde också en noggrann 
uppmätning med nollpunkt av en utvald väggelevation i skala 1:20, samt detaljuppmät-
ningar av utvalda element, såsom profiler och dekorativa element, som renritades i skala 
1:1. För stora stenhuset utförde vi också 3D-laserskanning, exteriört och interiört.

Inventering utfördes med hjälp av befintliga dokumentationsunderlag såsom ritningar 
och vårdprogram, vilka kontrollerades genom jämförande studier med aktuell situation. 
Avvikelser och skadebilder noterades och vårdprogrammets rumsbeskrivningar komplet-
terades också med mer detaljerade beskrivningar. Även husets konstruktion och principer 
för uppbyggnad studerades. Våra metoder var bland annat text och bild, skiss, frihands-
teckning, målning och foto.

Kulturhistorisk värdering
Tuna kungsgård är en unik representant för landets krympande skara av kungsgårdar. 
 Den väl sammanhållna fastigheten har haft samma utbredning i landskapet sedan 1649, 
med en ännu längre kontinuitet i brukandet av skog, äng och jord som ger Tuna en 
särställning bland de 27 kungsgårdar som finns kvar i statens ägo.

Kungsgårdens placering i landskapet är vald utifrån områdets mycket gynnsamma 
odlingsförhållanden och närheten till sjön Roxen, som har varit en viktig transportväg 
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1. Väggelevation och uppmätning från salen
2. Karta från 1688

3. Detaljdokumentation med hjälp av frottage 
4. Förberedelser för 3D-skanning

5. Mätpunkter för 3D-skanning
6. Uppmätning av fönsterbleck

7. Axonometri, tolkning av 1700-talet
8. Nuläget i köket

9. Dörrdetalj i drängkammaren

till och från Tuna. Den välbevarade tillfarten med allén från 1600-talet finns kvar i sitt 
ursprungliga läge och bidrar till att förstärka intrycket av att man närmar sig en historisk 
anläggning av betydelse. Anläggningen bär en värdefull historia om kungsgårdens funktion 
och förutsättningar samt dess förankring till platsen och jordbruket.

Tunas huvudbyggnad, Stora stenhuset, har en oförvanskad volym med säteritak utan 
valmade gavlar som ger byggnaden en unik karaktär. Den bevarade interiören med spis-
komplexet från 1750-talet vittnar om det storhushåll som drevs på gården. Befintliga 
byggnadstekniska strukturer är tydligt läsbara och står för ett högt byggnadshistoriskt 
värde. Fullstenstegelmurar, bevarade kakelugnar, takresningen och spår av äldre muröp-
pningar beskriver den hantverksmässiga byggnadstekniken från den förindustriella tiden. 
Även bevarade vägg- och takmålningar från flera tidsperioder och originalbeslag, som 
drakgångjärn, står för ett högt dokumentationsvärde.

Detsamma gäller byggnaden mittemot, Lilla stenhuset, som till sin yttre form visar 
den byggnad som uppfördes på 1600-talet och som har en oförvanskad bostadsinteriör 
med ytskikt och detaljer från 1920-talet.

Visioner för Tuna kungsgård
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Övre: Ritningen visar hur området skulle se ut 
med en komplementbyggnad, den återskapade 
köksträdgården och fruktodlingen, en anslut-
ning till vattnet och den återskapade dammen 

vid allén.
Nedre: Kartan nedanför visar en ny vandrings- 

och cyckelled med gamla och nya verksamheter.

Ett av våra projekt under studieåret har varit att arbeta med visioner för Tuna kungsgårds 
framtid. Här har vi sammanfattat de fyra projektgruppernas idéer. Av alla idéer är den 
bärande att levandegöra gårdens bruk och historia som produktiv enhet och besöksmål. 
Likväl är det viktigt att bevara den magiska stämningen och patinan som platsen har 
genom att göra så få åtgärder som möjligt, speciellt i stora stenhuset.

Utifrån den kulturhistoriska värderingen vi gjort över fastigheten Tuna kungsgård 
anser vi att gården har höga identitetsskapande och historiska värden. Det kontinuerli-
ga jordbruket, de historiska byggnaderna, skogen, närheten till sjön Roxen och kultur-
landskapet som omgärdar gården skapar våra förutsättningar. Målet har varit att skapa ett 
program för Tuna som förstärker anläggningens värde och aktiverar gårdens möjligheter. 
Tuna skulle kunna bli en plats för kunskap, utbildning, forskning och upplevelse knuten 
till kärnverksamheten - jordbruket. 

Natur- och kulturlandskap
För att lyfta fram och synliggöra natur- och kulturlandskapet föreslår vi nya vandrings- 
och cykelleder med information om kulturhistoria, växt och djurliv, torpbebyggelse och 
fornlämningar. Genom närheten till sjön Roxen får man också möjlighet till fiske, bastu 
och fågelskådning.

Pedagogiskt jordbruk
Jordbruket kan knytas till utbildning och forskningsverksamhet, för t.ex. SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet) och naturbruksgymnasium genom att använda Tuna som en 
forskningsgård. Även kortare kurser för allmänheten i ekologisk odling och småskalig
skogsskötsel kan anordnas. Som en naturlig del av jordbruks- och landskapsskötseln finns 
utrymme för betesdjur.

Trädgård med gårdsbutik 
Den gamla köksträdgården i barockstil och fruktodlingen kan återskapas och hållas vid liv 
genom kurser och marknadsdagar. På gården kan anordnas verksamhet med mathantverk 
som oljepress, bryggeri och musteri. För allmänheten ser vi också möjligheter att skapa 
kolonilotter. På gården kan också anordnas terapiträdgård för rehabilitering.

Café, restaurang och övernattning
De lokalt odlade råvarorna kan komma till användning i gårdens café- och restaurangverk-
samhet. Enklare övernattningsmöjligheter erbjuds i anslutning till gården för t.ex. kurs-
deltagare, studerande, forskare och andra besökare.

Tuna kungsgård - En tidsresa genom Sveriges historia  
En berättelse kan levandegöras av skådespelande guider och projicerade berättelser på vägg, 
tak och golv. Projektionstekniken är ett illustrativt verktyg för en scenografiskt iscensatt 
restaurering bär samtidigt historien om Tuna framåt. Exempel på detta har gjorts bland 
annat på Forum Romanum och används inom dataspel och lajv.
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10. Historiska avtryck
11. Skissmässig uppmätningsritning
12. Fuktskador gynnar tillväxt i lilla stenhuset
13. Studiesituation
14. Skissstudie av interiör i stora stenhuset
15. Byggnadsteknisk struktur på vinden
16. Fasad av stora stenhuset utfört med laserscanning

Åtgärder
För att möjliggöra och verkställa våra visioner behöver ett par inledande åtgärder priorit-
eras.

• En kompletterande servicebyggnad, som erbjuder värme, vatten och sanitet samt admin-
istration byggs på östra sidan av gårdsplanen. På det sättet sluts innergården på nytt. För 
övernattning är det också möjligt att placera boende på sjön genom exempelvis husbåtar.
• Innergården grusas på nytt och gårdsplanen mellan byggnader anpassas och hårdgörs 
för att användas för t.ex. musik- och teaterföreställningar eller café och gårdsförsäljningar.
• Skadeinventering och sanering av båda husen samt ventilation genom självdrag inleder 
möjligheten att använda det stora och lilla huset.
• Det stora stenhuset bevaras i ursprungligt skick, men varsam restaurering och rekon-
struktion av skadade delar görs. På andra våningen ersätts fönsterluckorna med fönster 
samt innetaken återställs.
• Det lilla huset restaureras varsamt men de många historiska lagren i huset gör att 
byggnaden kan tåla även nyare tillägg och installationer.  Huset kan användas för flera 
ändamål som t.ex. café, konferens, kursverksamhet och festlokal. För att synliggöra tak-
målningar från 1600-talet tas förrådsväggar bort.
• Den gamla köksträdgården återskapas och runt den föreslås en ny anläggning med 
kolonilotter för att erbjuda människor med odlarintressen en mötesplats samt plats för 
kursträdgård och gårdsodling. 
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Introduction
What will be the critical issues for Architectural Conservation in the future? What challenges do we need 
to address going forward? The 2016/17 course examines the frontline of architectural conservation from a 
multidisciplinary perspective, aiming to stimulate an active discussion between different professions. 

Course participants have mapped milestones in the history of conservation. Out of the many crucial tasks 
for the future, a few have been selected for closer study. We examine both broader questions and particular 
problems including: How is cultural heritage conveyed to the public? What does sustainability in heritage 
mean? Whose memory and identity should be preserved? We focus in on the particular problems of pre-
serving reinforced concrete, so common in twentieth century buildings, and pull out to look at the wider 
view of legislation, the dynamic city, and financing the cultural environment. 

Knowing all aspects of the field is clearly impossible, thus an interdisciplinary approach embracing collab-
oration and cooperation needs to be incorporated in both education and professional practice. This publi-
cation, together with an exhibition, illustrates our challenges for the future – offering no simple answers, 
but with the aspiration of keeping a necessary discussion alive

Memory and identity - who decides what is cultural heritage?

Where are we going?
Focusing on challenges for the future during the course in Architectural Conservation we have asked 
ourselves: “Where are we going?” Values in the field of cultural heritage tend to vary over time. At the 
moment contemporary conservation seems to be oriented around the term integrity, which incorporates 
a broad spectrum of topics from authentic materials to intangible values. The influence of the public is 
important and sometimes crucial.

Selecting and valorising - how do we choose?

The ‘record years’ - a historical review
Between 1961 and 1975, 1.4 million homes were built during the Million Programme, as a part of a political 
programme during Sweden’s post WW2 ‘record years’. Today these homes represent 30 percent of Sweden’s 
entire housing stock and about 600,000 of the multi-family houses are now facing costly renovation. How 
do we take care of the existing qualities and cultural historical values when the ‘record years’’ residential 
areas are renovated and developed?

Botkyrka -from “turn around” to civil dialogue 
The northern part of Botkyrka Municipality was one of the last large multi-family housing areas built during 
Sweden’s post WW2 ‘record years’ and is one of the largest housing projects in the country. Today many 
of these housing areas are in need of renovation. We are starting to see new ways of working with these 
districts, developing existing architectural and urban qualities and engaging the residents through dialogue 
and local cooperation projects.

Reflections on the Million Programme 
Today we have a housing shortage in Sweden and Europe and the enormous number of homes constructed 
during the Million Programme are in need of transformation. What values are important to defend? What 
restoration, architectural and evolving ideas can be put into practice?

Uninteresting heritage? How should we deal with postmodernism? 
One of the most relevant issues for the future in architectural conservation is to be aware of what already 
exists and how we relate to it, although there may be conflicting and different perceptions. What story 
do we think is essential to tell? How do we avoid forgetting? The trend for postmodern architecture in 
Stockholm was shortlived, yet after years of criticism some buildings have now become an accepted part 
of the city environment.

Summary in English
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Cultural heritage in conflicts

Cultural heritage as a burden

Dissonant cultural heritage
Amongst our valued and preserved cultural heritage there are also buildings and monuments that are not 
appreciated by everyone. Cultural heritage can become encumbered or dissonant, for example, as a result 
of totalitarianism or oppression of a minority. In these cases there are many questions to be asked. Whose 
cultural heritage should be preserved? When is it better to demolish than preserve an architecturally and 
culturally valuable building? Should we preserve dissonant buildings as memorials, and if so, how long 
should they be preserved? What kind of dissonant cultural heritage will we have in the future? There are no 
simple answers to these questions, but with careful and balanced examination it is easier to find solutions 
in preserving different kinds of cultural heritage.

What is worth saving, for whom?                                                                                                                   
From ancient times until today there has been unanimous agreement that buildings which are considered 
beautiful should be saved. Yet, as time passes other buildings become more important to restore, despite 
earlier opposition towards them. Is it possible that once unregarded concrete suburban residential areas will 
become seen as worth saving and looked on as beautiful?

Financing Cultural Heritage 
What we define as cultural heritage is growing and costing more to preserve, while public funding for the 
sector is decreasing. In other European countries public-private partnerships are common. But this model 
is rather frightening to the Swedish mind when it comes to financing the built cultural heritage – although 
museums and theatres are much more progressive in this respect. There are some examples where corpora-
tions and the public contribute jointly to funding, but they are few and far between. 
How can the system and people’s attitudes towards the use of public-private financing initiatives change in 
order to preserve and develop the cultural heritage?

Public spaces - a future shortage?

Cultural heritage - politics, laws and economy

Havrekvarnen 
Havrekvarnen, a modern industrial building in reinforced concrete, from 1928, designed by architect Arthur 
von Schmalensee, is an architectural icon in the history of the Swedish food industry. The building, which 
is protected as cultural heritage, is in a technically very poor condition. It is going to be demolished and 
reconstructed for a new public purpose. Only few elements from the old building will be reused in the 
reconstruction but it will still be a listed building. 

Legislation as instrument in urban planning
Sweden has a set of laws and regulations which support and control officials, politicians and develop-
ers in implementing sustainable long-term urban planning. We present two current cases in the center 
of Stockholm where questions have been raised about politicians’ and developers’ compliance with the 
Planning and Building Act, as well as raising issues of national and public interest.

Trends and commitment - who saves our cultural heritage?

How can we pass on cultural heritage?
One big question for the future in architectural conservation is how we manage to pass on knowledge and 
an interest in cultural heritage to future generations. One way is to produce literature suitable for children. 
During the course we have studied and made inventories of the royal estate of Tuna Kungsgård. To pass 
on its high historical and architectural values to a younger audience we have created a book for children 
aged between 6 and 10.



150 KKH Restaureringskonst 2016-2017    

Craftsmanship - restoration skills

What is the future of the craft of house painting in architectural conservation? 
There are striking similarities in the techniques described in a master house painters’ handbook of the 
1930s compared to those used by their counterparts in the 15th century. However, house painters of today 
have little in common with their predecessors and much less artistic and materials knowledge is required. 
The short courses in traditional paints and decorative painting now available and offered for a year or two 
cannot compare with the deep knowledge of earlier generations. With the remaining house painters of the 
old school on the verge of retirement, it is time to pay attention to the training of the skilled house painters 
who will be needed in future building conservation.

Lost in Translation
In architectural conservation the examination of paint finishes, the choice of materials and the reconstruc-
tion of the colour scheme are important elements of investigating the narrative of a building. A building’s 
colour scheme is a historic document and an important source of knowledge. Today there is a lack of 
education in architectural paint research and competence in this area is highly needed in the traditional 
craft industry. Here, two conservation architects reflect on present methods.

Materials and construction technology

When strength becomes weakness : a critical essay on reinforced concrete
Concrete is a ceramic material which in itself lasts almost forever. But what happens to its durability when 
reinforcements start to corrode? What restoration issues do we face, now and in the future when maintain-
ing these twentieth century buildings? Portland cement was invented in the 19th century and after a time 
began to be strengthened with both iron beams and metal mesh to allow the concrete to be able to be more 
than a load bearing material. How much of 20th century reinforced concrete architecture is destined to 
vanish? What challenges for the maintenance and restoration will we face? Can we deal with the problem 
that a century of building art can essentially be self-destructive? Paradoxically, the raw strength of reinforced 
concrete becomes its weakness in the end.

Time - climate change, lifecycle and sustainability

The Thousand-year house
Sustainable building cannot exist until we learn how to produce buildings that will last longer. How can 
we today build for millennia to come? This proposal for a library in the middle of Sweden aims to raise 
questions about our built environment and its relationship to time, ageing and development.

To care for shadows - on patina and decay
The current discourse on restoration includes a new take on restoration of ruins: a sensitive approach to 
historical traces and the preservation of patina and decay. This new restoration of ruins - if not romantic - 
may point at a sustainable achitectural practice - for the present, the past and the future.

New technology and documentation

Augmented History – Augmented Reality
The Viollet-le-Duc approach to architectural conservation was in fact a kind of augmented history. Today 
virtual reality and augmented reality, together with laser scanning, can offer new potentials in architectural 
conservation practice. These technologies are at an early stage of development and thus concepts of truth 
and authenticity are relative to the evolving technologies. But they are certain to become part of the future 
of architectural conservation.
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Theories of restoration - under development?

Views on theories of architectural conservation
The architect of transformation of a historic object creates an interpretation of a structure which originally 
was another architect´s work, in effect becoming the creator of a new entity. An attitude to architectural 
conservation which is not dogmatic, but opens up to a synthesis of parallel philosophies based on a particular 
project will offer wider possibilities for unfolding the potential and narratives of the subject of architectural 
conservation.

Redundant buildings - reuse and transformation or demolition?

Lövholmen –  A toolbox for transformation
What happens to places that have lost their original use? Transforming buildings and sites with historical 
traces, where respect is payed to the original architecture, is rare in today´s Sweden. One could wonder why, 
especially when we live in a time when sustainability is a concept that most aspire to. Is it time to coin the 
term ‘historical sustainability’?

Tuna Kungsgård – New stone wall and heat cabin
The project discusses how to treat our redundant cultural heritage in the future. How do we restore func-
tionality to derelict properties without damaging their existing values with costly interventions? Tuna 
Kungsgård is one example of this kind of property and the project suggests how to provide it with a new 
stone wall and a heat cabin in order to, with minimal cost, put into function and to complete the previous 
arrangement of the square. 

Tuna - From the middle ages to the future
Tuna Kungsgård is a large royal farming and forestry estate situated in the flat agricultural landscape of 
Östergötland near Lake Roxen in Linköping Municipality. Tuna is a unique representative of the dimin-
ishing group of royal estates in Sweden. The estate has been uninhabited since the beginning of the 19th 
century and what we can experience there today is the environment and settlement from that time.
Tuna has been the focus of our study with the object of learning to know the estate, making an inventory 
and describing it. We have documented the main building using traditional measuring techniques, sketching 
and 3D-scanning. We have also discussed the future of Tuna Kungsgård with visions and suggestions for 
its renovation.
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Slutord

En fråga i presentationen av årets kurs var: Fronten inom restaureringskonsten, var finns 
den? Det är en fråga vi inte kan besvara. Det finns många framåtblickande fronter. Sam-
tidigt finns det delar av vår bransch som går bakåt. Artiklarna i denna skrift belyser både 
ock. Restaureringsideologi är inget entydigt begrepp. Det finns inte en ideologi, det finns 
flera, och framför allt gäller att varje åtgärd anpassas till objektet. 

Kunskap och kunskapsförmedling är avgörande för att öka förståelsen kring det som 
redan är byggt.

Idag är arkitekturens uppgift till stor del att ta hand om och utveckla den byggnads-
massa som redan finns. Detta innebär att restaurering är centralt för samhällsbygget. Ut-
vecklingen går fortare och fortare, planprocessen och produktionens krav på rationalitet, 
ibland kombinerat med enkla material och begränsade budgetar, borgar knappast för 
kvalitet och långsiktighet. I mångt och mycket är det ett kortsiktigt byggande som pågår. 
Kommer det som byggs nytt idag överhuvudtaget finnas kvar om 60 år?

Det är viktigt att vi tar ett steg tillbaka och är ödmjuka inför uppgiften. Hur ska det 
som byggs eller restaureras idag tas omhand och underhållas i framtiden? Vad håller? Vad 
går att underhålla? Framtidens restaureringar kommer bland annat handla om att förhål-
la sig till tekniskt undermåliga material, svåra och i många fall omöjliga att underhålla. 
Kanske enda alternativet blir att riva och byta ut? Vi bör därför avstå från att göra projekt 
om de inte kan utföras med kvalitet avseende kunskap, process, material, gestaltning och 
hantverk.

Äldre material, som vi vet går att underhålla, kan användas med modernt uttryck. Ge-
nom att arbeta med restaurering kan man ta med sig kunskap till arbete med nybyggnad. 
Denna relation kommer att behöva stärkas. Långsiktighet och hushållning med resurser 
borde vara ledstjärnor i vårt arbete. Vi måste flytta fram fronten vad gäller material och 
kvalitet i vår tids tillägg. Det vi gör idag skapar ett avtryck från vår tid och blir vårt efter-
mäle. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara lika rätt att inte göra någonting utan 
att lämna till kommande generationer att agera.

Vi ser ett behov av större mångfald. Genom att inkludera fler i branschens resonemang 
kan vi göra vårt arbete intressant och angeläget för fler. Viktigt är också att inte nedvärde-
ra allmänhetens engagemang och intresse.  Vidare krävs ödmjukhet inför uppgiften och 
att ständigt ifrågasätta sig själv och sitt uppdrag.

Vi ser även ett behov av mer undervisning i arkitekturhistoria på de tekniska högsko-
lorna. En större samverkan mellan Kungliga konsthögskolan, tekniska högskolor, univer-
sitet och avancerad hantverksutbildning skulle vara gynnsam för branschen.

Våra framtidsfrågor har inga svar. Svaren får framtiden utvisa. Vi har i vår yrke-
sutövning dock stora möjligheter att påverka utfallet i positiv riktning. Det är vårt ansvar 
och uppdrag att arbeta för att svaren blir så bra som möjligt.

Vi som gått Konsthögskolans Restaureringskonst 2016-17 kommer att göra det och 
vi utmanar alla er som läser detta att göra detsamma!

På återseende!

Anteckningar från kursens slutdiskussion vid en middag i maj

Gatukonst i Kaunas, Litauen
Foto: Peter Joseph
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Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm har läsåret 2016/17 haft temat Framtids-
frågor. Utöver professionskunskap och teori har fronten och framtidsfrågorna inom ämnet studerats. 

Publikationen visar en del av årets arbete i form av artiklar. Praktisk träning i dokumentation och värder-
ing avspeglas här liksom gemensamma studieresor, föreläsningar och milstolpar inom restaurering. 

Framtidsfrågor har inga enkla svar men för att kunskapsuppbyggnaden ska ligga i fronten är Restaure-
ringskonst en aktiv deltagare i diskussionen.  




