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1. Inledning

År 1941publicerades liten skrift titeln Detmed svenskakulturarvet.en
Författare Jalmar Furuskog 1887-1951, välkänd skolledare ochvar
folkbildare. Vad hadedet svenskakulturarvet vanligt svensktsägaatt
arbetsfolk löd hansfråga. Furuskog beslöt sig för inte skänkadeatt
nationella någon uppmärksamhet. Istället han läsarenstörremonumenten tog
med till plats där han tyckte sig tid vårtvär och folk Vimöta egeten egen .ska välja, skrev han, brukar det banalaochort mesten som somanses
vardagliga allt, nämligen stationssamhällevanligt svenskt någonstansiettav
Sverige. Vad fanns här vanliga turisten aldrigvad det den sigatt se, var gav
tid titta påatt

En järnvägsstation, några butiker, med och telefon,husett post ett par
verkstäder, några vanliga boningshus, prästgård,kyrka med skolhusetten
med lärarbostäder, kommunalhus, missionshus, ordenshus,ett ett ett ettpar

folkets hus, och i utkanten samhället några bondgårdar, det ungefärett ärav
allt. Men det förräcker Furuskog 1941:4oss.

Vad Furuskog identifierade i stationssamhället flera de viktigastevar av
inslagen i det industrialiserade, bildade självamodernasamhället. Järnvägen
utgångspunktenför samhället. En station byggdes, några
tjänstemannabostäderlades l denära utmed rälsen. större tätorterna
regleradesbebyggelsen mindre ñck järnvägenmed stadsplan. de ochIen
befintliga ägostrukturer bilda basenför fysiska form.deras

I Furuskogs samhällefanns prästgård. Tätortenockså äldre kyrka meden
hadeinte, på del fullständigt jungfruligandra ställen, byggts påsom en upp
mark. Här fanns gammal hävd i form mindre kyrkby. Kanskehadeen enav

splittratsden i sambandmed 1800-taletsskiften. Kanske hadebara
prästgårdenoch kyrkan blivit kvar gammal och övergivenresterna ensom av
samhällelig organisationsform. I samhället sig detutkanten gav agraraav
landskapettill känna. Ett bondgårdar synliga påminnelsepar som en omvar
tätortens anknytning till landsbygden.Folkrörelserna representeradesnära

missionshus,med ordenshusoch folkets Måhända intill kyrkan låghus. strax
skolhusetmed lärarnas tjänstebostäder. antyderEtt lkommunalhus att
samhället allt inte litet.såtrots var

Även flertalet invånare i kommunenfortfarande möjligen boddeom
landsbygden Furuskogs stationssamhälle all förmed säkerhetstortvar nog

några butiker, Litet iän bostadshusoch verkstäder. längreettmer pair
han ocksåmed till hembygdsgården, och vänligtexten tar trygg ettoss som

rödmålat träslott" och ålderdomshemmet. dit hinner funderaPå hanvägen en
aning det immateriella in studiecirkelöver kulturarvet. tittar hosHam en som
passande har svensknaturlyrik Han hinner hyllapå kvälhsprogranunet.nog



strävsamhetenhosdet Sverigesdynamik, industriella framsteg,moderna dess
människanbefolkning frivilliga måldess och den kollektivismen ärvars

fri, skapandepersonlighetsom en .
levande.industriella i högstagradFör Jalmar Furuskog det samhälletvar

omställningsprocess.Sverige fortfarande inne i genomgripandevar en
sedanfördubblingBefolkningen skulle någraår till 7 miljoner,nåom enupp

urbaniseradeInflyttningen till intensiv. De1850. städernaoch tätorterna var
perspektiv, lågbörjade bli trångbodda europeisktsvenskarna med, ettur

alltomställning krävdebostadsstandard.Jordbruket inbegripet i somenvar
för förstamindre 1930-talet industri och hantverkarbetskraft. På sysselsatte

inomgångenfler människor jordbruket. antalet sysselsattaTrotsän att
ytterligare, främstindustrin efterkrigstidens varuproduktion ökaökadeskulle

åren,inför de gyllenemekanisering och teknik. Sverige stodtack vare ny
välfardssverige, präglatperiod vi brukar kalla folkhemmet eller aven som

elitskiktentillväxt socialasnabb och ökat välstånd, inte för debara utan
Tillsammans medockså för Det industriella lovade något gott.gemeneman.

industriellaenskilda människansidoghet påhittighet tycktes detden och vara
tillnyckeln till ökat välstånd, utveckling och framsteg.

krig i Europa.Samtidigt Furuskogs skrift publiceradespågick uteettsom
organisationindustriella mekanisering, Standardisering rationellDet och --

Ommassdestruktionoch död.kunde användasockså i andra syften, för
industriellaytterligare år folkmord dennågot skulle äga togett somrum

andrapotentialen erfarenheternafullständigt i anspråk. Kanske innebar av
pä industrialismensvärldskriget Förintelsen början kritiskoch till synen mer

ledalösningar automatiskt skasamhälle. Tron på teknik rationellaochatt ny
giltig. Historiska studiertill bättre samhälle intekan längresägasett avvara

givit fleraSverigeshistoria 18- under årunder och 1900-talenhar senare
minst under folkhemmetsexempelpå framstegenoch utvecklingen, inteatt

företeelserepok, hade pris betaladesi så skildaformett somsom av
marginalisering.miljöförstöring och sociala gruppers

sig tillförhålla det,Industrialismens samhälle mångtydigt. måsteär Man vare
vieller någotsig betraktar det tillhörande förflutnadet somsomman
måsteproblematiskt. DetIndustrialismensfortfarande lever samhälleär

Varje gångbilder.vridas blickbearbetas,vändasoch på. Och varje ger nya
historiavi försöker förstå på detta och desssamhälle genomenoss

detberor inteundersökning utställning vi kunskap. Deteller får atten ny
detblickarnavi riktarförflutna förändras. Utan på vi varje gång motatt som

förstå detvarje försökfrågor skiftar utsiktspunkt. Såställer och är attnya
nyfikenhet. Mengivetvis,förflutna resultatet perspektiv och,ett enav

objektiv förutsättningslös. Den krävernyfikenheten varkenär eller en
viljamänniska, subjekt, den kräver position och att veta.ett enen



I nutiden sågJahnar Furuskog Det något levande, någotkulturarvet. var
pågick, ocksånågot bakåt, sågmed anknytning hanettsom men somarv

bearbetasoch föras vidare. Också våra detta detmed ögon ärsett arv,
industrihistoriska, något vi omkring ilevande, något har vardagen.osssom
Inte heller för detta kulturarv förlagt till de institutionerär endast äross som
särskilt avsedda bearbetadet kulturrniljövård, arkiv, bibliotek.att museer,-

ÄvenLikväl benämnsdetta industrihistoriska.kulturarv det detom
industriella fortfarande kan riktar det historiskalevandesägasvara
blickarna bakåt. viNu, före millennieskiñet, tillbaka på dettastrax ser
samhälle. Vilka våra industriella samhället vierfarenheter Hur kanär detav
förhålla till det På vilket detta samhälleoch dettavi delarsätt äross av
samhälledelar oss Sådana alltid entydigafrågor inte avseddaär attav

Men ställa frågor vi uppmärksamhetenåt bestämdakan riktaattsvar. genom
håll. Vi har vår uppgift uppmärksammaoch diskuterapå så vissett attsom
några industrisamhällets aspekter.angelägnamestav

I dennauppgift ligger slutgiltigt definieraemellertid inte vad dettaatt
samhälle eller har varit, vilket omöjlighet. Snarare det såär i sig ärenvore

närheteninbjuder till förståförsök detsträvanatt attensprungnaur
industriella liksom kulturarvsperspektivet,samhället, rollsöka vilkenatt se

institutionerdess och har i dennautorninstitutionella aktörer, process.
Det industriella tillhörighet isamhällets vardagen. Dennakulturarv tillhör

vardagen för uppfattasär central det industriella kulturarvet skaatt som
väsentligt och utmaningenmed sigvärt Häri ligger denvärna.att stora att ta

det industriella samhälletskulturarv.an



2. Direktiven

l kommittédirektiven tecknas bild det såsomsvenskasamhället etten av
samhälle i drastisk förändring, ipå in fas kalladstatt väg bl.a.en ny
kunskapssamhälleteller informationssamhället.Likväl framstår det
industrihistoriska betydandedel identitet lokalt,vårarvet som en av -
regionalt och nationellt.

l direktiven industriellasägs det särskilt lämpat för samladatt ärarvet en
behandling kulturarvssektorn. institutionerFlera berörs den statligaav av
satsningen.Kulturarvssektorn huvudsakligenorganiseradutifrånär de typer

företeelser bevaras. I kulturpropositionen 1996/97:3av som anges
beträffande inriktningen på framtida insatserför kulturarvet 14. l dettaatt
handlar möjliggöra perspektiv på historien kunskaperatt kanom som ge nya

insikteroch människanoch hennesmiljö. För detta och förgöraom att att
utnyttja på bästasätt krävs samarbetemellan institutionerna. Iresurserna
utredningensarbeteska sambandenlyftas fram miljön,mellan den byggda
traditioner, levnadsskick, historiskt dokumenteradehändelseroch vittnesmål,
föremål och produktionsprocesser. institutionsgrånsernaSamarbeteöver
torde alltså siktpå befruktande såväl för satsningeni sig förvara som
kulturarvssektorn i allmänhet.

Utredningen ska vidare lämna förslag till hur regeringenssatsningpå det
industrihistoriska kulturarvet 1999-2001 Tillunder åren bör utformas.
utgångspunkternahör att:

Satsningenskall inriktas pá tiden från industrialismens genombrott i Sverige.
En bred samhällsdiskussion samhälleindustrialismens och morgondagensom
skall eftersträvas. Statensinsatser skall syfta till främjaatt
medborgarförankringen och uppslutningen kring det industrihistoriska arvet

bevara och tillvara och utveckla viktiga kulturhistoriska värden.samt att ta

Dessutommarkeras särskild hänsyn ska till vad i direktivenatt tas som
benämnskulturarvets demokratiskafunktioner.

I direktiven ingår föreslå lämplig Organisationsforminom vilkenatt
satsningenbör genomföras. Utredningen skrivelse tillhar i
Kulturdepartementet 980924 föreslagit särskildtillsättandet av en
Delegationför det industriella samhällets kulturarv med uppgift konkretatt
handhasatsningen.

Med hänsyn till den begränsadetid vi införutredningen arbetathar densom
kommandesatsningen det formulera övergripandeangeläget sökasett attsom
tankar och idéer kan stimulera till diskussion, diskussion intesom en som

någonutestänger tvärtom öppnar för alla dem engageradei detärutan som
industriella samhälletskulturarv..



i central förBetoningen vi hög gradpá metodutveckling attvaraanser
industrihistoriska åren 1999-satsning kulturarvetsärskilda på detstatens

sinRegeringen i2001 långsiktiga effekter. harskall kunna mer
för24,5 miljoner kronorbudgetprop. 1998/99:l anvisat sammanlagtca

för 12,2 miljonersatsningen år 1999,fördelade med 6,2 miljoner kronor
förkronor 6,1 miljoner år 2001.för år 2000 kronorsamt



Tolkning begrepp3. av

tolkningar. HärMånga begreppoch formuleringari fördirektiven står öppna
dvs.behandlasnågra centrala fö: utredningensgenomförande,ärsom

industrialismens samhälleoch dess avgränsning, begreppetkulturarv
kulturarvets demokratiska funktioner.samt

samhälleIndustrialismens
empiriska fältdirektiven förekommer olika begrepp till detI refererarsom

utredningen ska arbetamed. Det itdustrihistoriska kulturarvet,
industrialismens samhälleoch industrisamhället sådanabegrepp.är tre

samhällsdiskussionmålsättningenTillsammans med till stånd bredat. en
vi tolkaindustrialismens och samhälle har valtmorgondagens attom

direktiven så de vidare i allmänhetperspektiv vadänatt ettavser menassom
industrihistoria. sådantmed begreppet Industrialismenssamhälleär ett

historiabegrepp riktar uppmärksamheteninte industrinsendast utansom
till.ocksåpå det samhällei historia relaterasdenna kanstort som

nämndastationssanlhällena exempelpå sådanaDe redan kan tas som
innefattas samhälle.miljöer dennadefinition industrialismenssom av av

Genom rikta blickarna miljöer vill vi, dels anslutasammanhållnaatt mot oss
fokuseratill den sedanlänge hävdade inom kulturmiljövårdensträvan att

miljöer enstaka åskådliggörade sambandän dels försökamonument,snarare
olika funktioner förutsättningarnamellan alla de tillsammans skapadesom

och uttrycken för det industriella samhället.

Industrialismens genombrott
satsningenDirektiven främst inriktas på tiden frånskaattanger

tillindustrialismensgenombrott. Denna sig inte fixeras någottidpunkt låter
årtal eller decennium. En tvärvetenskaplig diskussion skullenärmare

förmodligen i oenighet genombrottet börvilket århundradeutmynna om
förläggas till. Tidpunkten skiftar beroendepåmedandra ord vem som
definierar den och vilka empiriska referenspunkteroch teoretiska som
används.

förlägga industrialismens 1800-talet, välVi har valt genombrott tillatt
företeelser bmksmiljöer ellermedvetna 16- 1700-talensochatt t.ex.om som

vetenskapliga olyckligtl700-talets och tekniska landvinningar därmed på ett
bortom avgränsningen.hamnarsätt

Industrialismens vi detsamhällevill samhälle präglaskalla det som av
tillindustriella produktionssättet. Det anledning anslutasigfinns här att

ekonomhistorikern ganskaLars Magnussonsuppfattning det äratt
mittenokomplicerat i Sverige tala industriellt genombrott frånatt ett avom

fastställa1800-taletoch fram till första världskriget. Vi här tvekankan utan
tillväxttakt,ökad genomsnittlig betydandeökningbådeen en av
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förändringarindustrisektorns ekonomin och viktiga organisatoriskaandel av
inom industriella 1996:301 1800-taletsmittden sektornf Magnusson är en

Genomgripandesocialalämplig utgångspunktockså för andra empiriska fält.
sociala kategorier formerades. Denomvälvningar kunde skönjas. Nya

människanenskildes arbetsvillkor förändrades.En pålevnads-och ny syn
tillämpning inomDen vetenskapen,inte minst dessutvecklades. moderna

Likaså jordbruketsindustrin, fick genombrott under l800-talet.ett
individuellanaturahushållning bygemenskaptill enheteromställning från och

förför avsaluproduktion. Järnvägarnas ocksåångfartygensbetydelsemen
legala reformerkommunikationerna kan knappastunderskattas, heller som

avskaffande 1860 Näringsfrihetsförordningen 1864ellerpasslagarnas och
ståndsriksdagensavskaffandeochparlamentariskareformer som

1800-talettvåkammarriksdagensinförande 1866. Till andrahälften hörav
tätortsbildningar omfattning och storlekockså stads-och somnya av en

varit industrialiseradeurbanasamhällettidigare inte känd. Det moderna,
mindre stationsortervi känner det idag i form stenstädereller ärsåsom av

1800-taletsindustrialisering.intimt sammankopplademed
mitt iavgränsning i allmänhet, och dessDock bör denna till 1800-talet

inte betraktas absolutsynnerhet, gräns strävan attutansom snararesom enen
avgränsningen inteblicken till hanterlig period. Syftet medkoncentrera ären
faller utanförutesluta relevanta företeelserendast deattatt p.g.a. av

perspektiv bakåt befogat bör utsträckatidsramen. I de fall längre ärett man
tidsliga avgränsningen.den

Industrialismens död
industrialismen giltigtDirektiven antyder ambivalensinför är ettomen

Å gå in isidan industrisamhället håller påbegrepp. konstateras attatt nuena
Åinformationssamhället. andrafas bl.a. kallad kunskapssamhälletelleren ny

vår identitet lokal,sidan industrisarnhället betydandedelsägs avvara en -
fick sittindustrialismenregionalt och nationellt. Liksom entydigt säganäratt

nödvändigt, någotgenombrott i Sverige svårt, och inte heller sägadetär att
avslutat kapitel.industrialismen skulleeventuelltnär ettvaraom

kulturarv vilketriktas industriella samhälletsAtt blickarna bakåt detmot -
skullehuruvida detta samhälleutredning del i väcker frågordenna är om-

forskare, kritiker ochavslutad Och mångainnebära epok. även omen
likvältill Sverige kanfram historieskrivningen dagensdebattörer har lett man

industriella ellerforskning har behandlatdetde decenniernassäga senasteatt
sååtminstone epok klarasamhället inte avslutadmoderna en varssom en, om

industriella skulle avslutatskönjbar.distinktion inte längre Om detär vara
inte vilket perspektiv anläggs ocksåpå vadberor bara påeller utansom

undersöks.som
industrialism industrisamhälletvår uppfattning ochDet begreppenär att

svenskasamhälle.fångadagensfortfarande användbarabegreppförär att
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Dock förändras detta samhälleständigt. I vissa det relevantavseendenär att
tala informationssamhällepräglat snabbat.ex. ettom av nya,
informationsteknologier ständigtoch växandemassmedialiseraden

Äveninformationsmängd. vårt samhälle präglasfortfarande till delstorom
industrialism finns andra 0rd fog för också begreppdet med användaattav

informationssamhälletsåsomkarakteristik.som
För utredningens innebär historien intedel detta någonavgränsningatt ges

framåt i tiden. Nutid förfluten tid ihop ioch hänger oupplösligttvärtom ett
flöde. Den historiska kunskapensrelevans för belysningen nutida problemav
och understryks, dels för visa historia alltid innebäratt attprocesser en
berättelse har sina i historikerns samtid,utgångspunkter dels för attsom
nutiden alltid har sina förutsättningar i det förflutna.

Kulturarvet
utredningenFör begreppetkulturarv central betydelse.Iär av

kulturpropositionen 1996/97:3 kulturarvet bådeprop. sägs äratt
immateriellt materiellt till sin ingåroch karaktär. I detta bådeskoladeoch
folkliga uttrycksformer, bådedet unika och det vanliga. Propositionstexten

också inbegriper finnsordet något redan och det äratt attanger arv som
något vi idag har övertagit från tidigare generationer. Det går emellertidsom
inte fastställa någratidsgränser för kulturarvet. heller företeelsenäratt en
blir del det. Vissa företeelser kan bli del kulturarvet först efteren av en av

vissalång tid, kan glömmasbort och försvinna från kulturarvet. Andra
företeelser upptäcksmånga årenslopp nytolkas ständigt.gångerunder och

Sammanfattningsvis regeringen kulturarvet, dels ärattmenar en
ofrånkomlig del vår identitet och kulturella helhet, dels något inteärav som
kan fastställas gång för ständigt för omtolkningaralla föremålärutanen som

förhandlingar. kulturinstitutionerna,och Dessaförhandlingar utspelasmellan
medborgarnaoch samhället i stort.

Osäkerheten vad bör ingå i kulturarvet inbegriper detta långtattom som
ifrån givet. Vår tolkning kulturpropositionens definition kulturarvetär av av

idet grunden speciellt perspektiv anläggspåär utgöratt ett som
verkligheten, den materiella och immateriella. Detta perspektiv till sinär

instrumentellt.karaktär Dvs. kulturarvsperspektivet påanläggsnär en
företeelsehänder perspektivet villdet något med den. Den anläggersom
något alldeles särskilt. I första hand det konkreta, bevara. Men minstmest att
lika viktigt viljan relatera företeelsentill historia, förlopp,är att etten en
händelseeller kanskeen person.

Kulturarvet inbegriper med andra ord ingen för alltid fastställd substans
resultatet val utförs olika Vissa företeelser tycksär aktörer.utan av som av

inneha plats i perioder.kulturarvet, andra ingår under kortarepermanenten
De företeelser ingå ikan kulturarvet heller ingensägas garanterassom
speciell tolkning. Det räcker alltså inte samla, vårdaatt t.ex.som museum
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och visa. Kulturarvet kan inte fast oföränderligochpresenterassom en
materia. Bildning och kunskapsöverföring viktigaär delar av
kulturarvsinstitutionernas publika verksamheter, bör hand i hand medmen

redovisning vilkaöppen perspektiv vilka alternativaanläggs,en av som
tolkningar kan tänkas, vilka val har gjorts. En sådanredovisningsom som
kan ske i olika former och bör ha målsättning den enskilde iattsom engagera
tolkningsprocessen, visa ingen historia fastlagd gång för allaär ochatt att en

den skiftar beroende historieberättaren från vilkenatt ochärvem
utsiktspunkt han eller hon blickar från.ut

Valet vad ingå ibör kulturarvet såledesberoende vilkenärav som av
historia den väljer viktigrelevant och berätta. Härav följerattsom anser
också det knappastgår tala endaKulturarv mångaatt att ett utanom om som
ständigt staddai förändring. Liksomär lands, regions eller stadsett en en
historia kan skrivas olika beroendepå för skiftarvem som pennan
kulturarven beroendepå definierar eller konstruerar dem. Skervem som
definitionen från genusperspektivblir resultatett.ex. änett ett annat ettom
etniskt perspektiv anläggs.

Vi har valt skriva kulturarv i singular eftersom vi med begreppetatt
framförallt perspektivet läggs vissa företeelser.avser som

Kulturarvets demokratiskafunktioner
I direktiven utredningen särskilt ska beakta regeringenvad iattanges
kulturpropositionen prop. 1996/9723 kulturarvets demokratiskasagtom
funktioner, nämligen insatserbör syfta till jämna deatt statens att ut
skillnader finns mellan olika människor det gällernärsom grupper av
bevarandet och tillgången till kulturarvet. Speciell uppmärksamhetskaav
riktas ochröst- kulturarv.mot resurssvagagruppers

Vår uppfattning de företeelser ingårär i kulturarvet i sig inte haratt som
några demokratiska funktioner. Istället vi kulturarvet harattmenar
funktioner i det demokratiska samhället. Till dessa viska återkomma.

tillhörDet de mänskliga rättigheterna tillägna sig och kulturarv,ägaatt ett
inte minst kulturpropositionen för och röstsvaga.som anger resurs-- -
Konkret bör det varje enskild institutions uppgift sökadeattvara
underrepresenteradeshistoria och i kulturarvet införliva sådanaföreteelseratt

kan belysa dennahistoria.som
Det är ocksåangeläget kulturarvets innehåll så olikaatt presenteras att

tolkningar möjliggörs, bjuds in till den inbegriperatt man processsom
tolkningen de företeelser respektive institution för. Det ärav som ansvarar
vår uppfattning det industriella samhälletskulturarv lämpar sig väl föratt ett
sådanttillvägagångssätteftersom hela Sverigesbefolkning under kortare eller
längre tid kan ha levt i industrialismenssägas samhälle.Och därför också har

erfarenheteroch tolkningar vad detta samhälleskulturarv iochäregna av
vilken berättelse det kan infogas. Kulturarvsinstitutionerna bör däremotsom
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inte avhändasig sin tolkning kulturarvet, utveckla den föregen av snarare
dels visa den flera plausibla tolkningar,utgör dels visaatt, att en av

möjligheten för och förhålla sig pá till kulturarvet.sättatt egetvar en
Detta kan möjligen sig alltför förenklat såväl i förhållandesynsätt tillte

allmänheten, publiken, till kulturarvet. Kunskaper och isom om engagemang
kulturarvet inte de demokratiska värdenatillgodoses. Tvärtomgaranterar att

det så händelseriär det förflutna kan vilkaanvändasför syften helst.att som
En del har uttalad eller viljaouttalad stärka främlingsfientlighet,attsom
rasism antidemokratiskaoch krafter. Eller försvåra tillsträvan könensatt
eller andra sociala jämställdhet. Sådanainriktningar understryker attgruppers
kulturarvsinstitutionerna inte kan nöja sig med tillhandahålla, samla, vårdaatt
och visa det immateriella eller materiella kulturarvet. institutionerna måste
också konkret och kritiskt ställning till kulturarvet och verka förta att
förmedla och diskutera frågor och värden bildar förgrunden ettsom
demokratiskt samhälle.
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4. Tidigare överväganden och insatser

Kulturpølitik
Utan beröra den statliga kulturpolitikensnärmare historia kanatt
konstatera den kulturpolitik kulturarvsfrâgorna till delatt storsom avser
präglas 1974års politiska mål. För kulturarvssektorn arkiv,härav -
kulturmiljövárd och formulerades målet äldregaranteraatt attmuseer som-
tiders kultur till och levandegörs Men de övriga målenäven hadetas vara .
allmänt sin tillämpning kulturarvssektorn: Att skyddayttrandefrihetensett
och skapamöjligheter för utnyttja denna frihet, främja kontakt mellanatt att
människor och möjligheter till skapandeaktivitet, motverkaattenvars
kommersialismensnegativaverkningar inom kulturområdet, främjaatt
decentralisering beslut och verksamheterinom kulturområdet, utformaattav
kulturpolitiken med ökad hänsyntill eftersatta erfarenheterochgruppers
behov, möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse främjaatt samtatt ett
utbyte erfarenheteroch idéer inom kulturomrâdet nations-ochöverav
sprakgränser.

Att äldre tiders tillkultur och levandegörs för detgarantera äratt tas vara
industriella samhälletskulturarv ogenomförbart. Förutom tillgången till de
offentliga arkiven lämnasidag inga garantier för det industriellaatt
kulturarvet till eller levandegörs. Det finns målsättningar, intressentas vara
och initiativ, det finns kulturminneslagstiftning och plan- och bygglagen en
där det möjligheter till Men inga garantier. Till detta kanatt tages vara.

fokuseringenläggas äldre tider, delvisbara kan täcka in detsägassom
industriella samhället. De övriga kulturpolitiska målen allmänt hållnaär mer
och just därför tillämpliga.är Tillsammans förstår vi dem kretsandemer som
kring jämlikhet och demokrati. Dessatvâ begrepp grundläggandeförär
utredningens det industriella kulturarvet.syn

I 1996/97års kulturproposition utgångspunktengrundtankarnafrån 1974är
års proposition. Riksdagen följandehar beslutat mál för nationellom en
kulturpolitik prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrUl, rskr. 1996/97:129:

yttrandefrihetenvärna och skapareella förutsättningar för allaatt att-
användaden,

verka för alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och tillatt att-
kulturupplevelser till skapande,samt eget

främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse kvalitetoch ochatt-
därigenom motverka kommersialismensnegativaverkningar,

kulturen förutsättningar dynamisk, utmanandeochatt attge vara en-
obundenkraft i samhället,

bevara och bruka kulturarvet,att-
främja bildningssträvandenaatt samt-
främja internationellt kulturutbyte och olika kulturermellanatt möten-

inom landet.
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skillnadermålsättning jämnaredovisasAvseendekulturarvet att uten
kulturarvettillgången tillbevarandetochmellan människor när det gäller

betydelseikulturarvetsintresset för och medvetenhetenoch stärkaatt om
inte någotockså kulturarvet ärsamhälletavsnitt 14.1. Det konstateras att

synliggörakulturpolitiskapåtalasdetneutralt fenomen. Istället ansvaretatt
och landskillnader mellan stadklasskillnader könsskillnader ochsåväl som

diskriminerande syften avsnitt 5.utnyttjas imotverka kulturarvetoch att att
vikten formuleraKulturpropositionen talar attom av

kulturarvssektornkulturarvsinstitutionernas samhällsuppgifteroch att
i arkiv, kulturmiljöorganisationoch inte utifrån dessbehandlas samladsom

tillgängliga bättre ochanvändaSyftetoch attatt resurserangesvaramuseer.
kulturpolitiken.tydligare identitet ikulturarvet enge
handlingsprogramavsnitt l4.6.4 behandlasdetUnder som

hänvisashar tagit fram. HärRiksantikvarieämbetetpå regeringensuppdrag
industriellabedömning detKulturutredningens SOU 1995:84tillockså att

Kulturutredningensamlat agerande.helhetssynochkulturarvet kräver etten
byggda miljön,integrerad på denbetonadeocksåvikten synav en

sambandmedproduktionsprocesser. Ilevnadsskick, föremål ochtraditioner,
Riksantikvarieämbetetindustrirninnen tilluppdragetavseendelandetsatt gavs

inte endastavsåg1994/95:KrU3 uppdragetKulturutskottet bet.anförde att
värderingarkonsumtionsmönster,miljön ocksåarbetsliv,den byggda utan

livsformer.och
ingår ocksåindustrihistoriskaregeringenssatsningpå detI ettarvet

och1997-1999 för utvecklatill Arbetetsnationellt uppdrag attmuseum
industrihistoriskaför arbetslivet och detförstärka arvet,museernasansvar

vår utredning har dessutomarbetslivsmuseerna.Parallellt medsärskilt utretts
icke-fiktiv filmtillgängliggörandetbevarandetochförutsättningarna för av

dir. 1998:42.
har medförtmellan olika samhällssektorerInriktningen på samverkan att
Miljöpolitikeninom andrapolitikområden. ärfått uttalad platskulturarvet en

förmiljömål. Miljöpolitik1997/98:145, Svenskaområde sesådantett prop.
delmål i flerakulturvärden ingårhållbart Sverige där värnandetett somav

tillväxtpolitikenSysselsättnings-och ärsammanlagt15 miljömålen.deav
beskrivs seområde där kulturarvetytterligare t.ex.ett prop.resurssom en

utveckling ochför arbete, trygghet och1995/96125,En politik prop.
såkallade-fär arbete och välfärd I den1997/98262,Regional tillväxt
särskild1997/98:165 ingår dessutomstorstadspropositionenprop. en

relativtefterkrigstidens bebyggelsemiljöer,satsningpå är ett nyttsom
miljöer, särskiltkulturrniljövården. Samtidigt dessaintresseområdeför är

hållbarekologisktviktiga för åstadkommabostadsområdena, strävan att en
utveckling.

för arkitektur,Framtidsformer HandlingsprogrampropositionenI -
tilltagit initiativ1997/98: 17 har regeringenoch design prop. lformgivning
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politikområde. l de angivna målen för arkitektur,arbetemedett nytt statens
formgivning och design ingår kulturhistoriska och estetiskavärden iatt
befintliga miljöer tillvaraska och förstärkas. I propositionstexten föreslåstas
ändringar i SFS 1971:948,väglagen plan- och bygglagen SFS 1987:10

lagen SFS 1995:1649 järnvägbyggande där krav hänsyn tillsamt om av
god estetiskmiljö, och kulturvärden, landskapsbildstads-och stärks.natur-

Vår utredningen har också pågåendemed dennämnaregemensamma
Demokratiutredningen, ska belysa de förutsättningar, problem ochsom nya
möjligheter det folkstyret införsvenska 2000-talet dir.mötersom
1997:101. Vi har valt lägga särskild vikt vid demokratiska aspekterpåatt
kulturarvet. Det vår övertygelse kulturarvet inte har haftär baraatt utan
också central ställning ikommer ha det demokratiska samhället.att en

Kulturarvsinstitutionema
När det begreppetkulturarvsinstitutioner användssyftargemensamma man
idag främst på arkiven, biblioteken,och liksommuseerna
kulturmiljövârden. Men skulle likaocksåpå goda grunder kunna nämnaman

och musiken exempelpå verksamheterdär kulturarvetteatern som
fortlöpande institutionaliseras.

I internationell belysning kan nämndaaktörer hålla god klasssägasnu var-
för sig. Vad dock inför 2000-talet framstår särskilt angeläget detärsom som
samladekulturarvsperspektivet bör tillmätas markant betydelseför attsom
vitalisera demokratiskaoch utveckla det samtalet.

I dennautredning har tyngdpunkten lagts på arkiven, ochmuseerna
kulturmiljövården i iderasegenskap kulturarvsinstitutioner. Några ärav
sammanhangetcentrala Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,som
centralmuseerna Statenskulturråd vilket i sigoch medför slagsett
tolkningsföreträde definitionför dem vad gäller kulturarvets nationella och
innehåll. Detta med långtidsverkan på avsevärtär ett ettansvar som mer

och tydligt tidigare bör delas andra regionala ochöppet medsätt än som
lokala respektive arkiv för uppnådet förändrande i samlatatt ettmuseer
kulturarvsperspektiv. Det också viktigt understryka samlatär att att ett
kulturarvsperspektiv inte så sig självt det kräverkommersägaatt utan attav

integrerat utvecklingsarbetevilket också, stundommedvetetochett som
förbises, i lika innefattahög grad bör och konstmuseer.natur-

nödvändiga metodutveckling måste såväl inomDet arbetetmed ägarum
institutionerna universitetoch myndigheterna i samverkanmed ochnärasom

inte humanistiska samhällsvetenskapligahögskolor och bara den ochavse,
inte minst förforskningen, den tekniska och naturvetenskapligaävenutan att

framhäva det fruktbara i detta gränsöverskridande.Det också i sådanaär
gränsöverskridande enligt mening, utvecklingen kommermellanrum vårsom,

givande, mellanrum också inbegriperatt mestvara som som
utominstitutionella aktörer hembygdsrörelsen,arbetslivsmuseernaochsom
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folkrörelsearkiven liksom enskilda människor tid intressealla ochägnarsom
ät vården och dokumentationen det industriella samhälletskulturarv.av

Det inte kulturarvsinstitutionernas behovsagdaska dock undanskymma av
Sverigeökade för kunna bedriva kontinuerliga samtidsstudierdärattresurser

har internationellt främst Samdok.rykte tackett gott vare
Det kan sammanfattningsvis kulturarvsområdet sådant detsägas attom som

varit föremål för statliga utredningar under delen 1900-taletvilketstörre av
inneburit i samhälleliga finnsdelreformer takt med förändrade krav. Men det
idag möjlig nämligen förstslutsats dra, den det äratt att atten genom
medvetet anlägga samlatkulturarvsperspektivett som
kulturarvsinstitutionerna i bli verkligt aktiv kraft ikan betydelseochväxa en
samhällsarbetet.

Kulturarvssekzornoch det industriella samhälletskulturarv
Större delen landetskulturarvsinstitutioner bearbetardagligen detav
industriella samhälletskulturarv. Det inte varit utredningensuppgifthar att
genomlysa omfattandedetta arbete. Trots arbetetmed hanteraochatt att
försöka förstå industrielladet samhällethar kulturarvsinstitutionernas
förhållningssätt i likhet med andra institutioner uppgift bearbetaär attvars-
det förflutna kristalliserats. iknappast Tack vi fortfarande fleraattvare-
avseendenkan leva i detta samhälle ständigaomtolkningar. Inomsägas görs
kulturarvssektorn sig bl.a. i förhandlingardetta uttryck pågående vadtar om

ingåska i det industriella samhälletskulturarv. I kölvattnet dyker andrasom
frågor konservering olika material,bevarandeocht.ex.upp om av
dokumentationsmetoder,byggnadsvård, tillgänglighet. Vi kommer aldrig att
fullständigt lära förstå eller hanteradet industriella samhälletskulturarv.oss
Vår mening emellertid ändå i sin linda.arbetet kan Allaär sägasatt vara
bidrag därför vikt vilkaär problem från destor oavsett penetreras,av som
tekniska till kulturarvspolitiska.de

Ett sådantbidrag Riksantikvarieämbetetsbilaga till sin fördjupadeutgörs av
anslagsframställning 1997-1999, Proñlprogrammet Várt industrihistoriska

fram på regeringensuppdrag regleringsbrev 1994/95. Härtogsarv som
behandlas industriminnesvårdenvitalaflera för frågor. Man pekar på vikten

informationsinsatser, kunskapsluckor avseende material,t.ex.av
ikonstruktioner påoch bebyggelse det lokala centralasamt engagemangets

ställning i framgångsrikt preciserabevarandearbete,dock närmareattett utan
hur detta kan kanaliserasoch vilken ställning det har iengagemang
kulturmiljöarbetet. Programmet insikt nödvändighetenuttrycker en om av
medborgarförartkring och kulturarvsfrågorna får inflytande i olikaatt
samhällssektorer kommuner, folkrörelser, näringsliv fackföreningar.ochsom

diskussion NationellaI urvalet de såkallade sägsattmonumentenen om av
industrirninnefaktorer måstefinnas förhanden för ska kunnatre att ett

betecknas nationellt bevaradebyggnader,ett monument:som



18

ocksåprocessutrustning kringanläggningar. Det vår mening andraoch är att
kriterier definieras utifrån social representation,måste resonemangom
jämställdhet och värden för demokratin.

definition industriellaSannolikt delvis beroende detsnävareen av
proñlprogrammet i sin helhet sådanadiskussionersamhället saknar om

liksomdemokratiska jämställdhetspolitiska aspekterpå kulturarvet,och ett
representationer ingår och inte ingår iproblematiserande de socialaav som

materiakring den mängdkulturarvet. Här saknasockså storaett resonemang
olikaindustriella samhället lämnat resultat ochdet har som somsom

kulturarvsinstanser måstehantera.
avsnitten i Vårt industrihistoriska berör samverkanochEtt av arv

Riksantikvarieämbetet, Nordiskamål ställtsgemensamma som upp av
RiksarkivetTekniska EnhetenförArbetetsmuseet, museet, samtmuseum,

Tekniska Högskolan. Här deindustrirninnesforskning vid Kungl. attanges
på industrianläggningarnainstitutionerna vill verka för helhetssynnämnda en

intresseförintresset för den fysiska miljön integrerasmedoch att ett
i industrihistorien. öka kunskapenmänniskansroll Förutom strävan att om

ocksåviktenintresset för det industriella kulturarvetoch nämns attav
med instanserutanför kulturarvssektorn.samarbeta andra

pågår inom förVi vill också framhålla det arbete ramensom
förhandlingsprogrammetKunskap kraft. Handlingsprogram hursom

främlingsfientlighet och rasism Dsmedsitt arbete kan motverkamuseerna
regeringenoch liggertillkommit på uppdrag1996:74. Programmet har av

1996/97:3till grund för projektet Kulturarv för alla prop. är ettsom
etnograñska, Naturhistoriskasamarbetsprojekt Folkensmellan museum-

historiskaNordiska och Statensriksmuseet, Statenskonstrnuseermuseet,
Riksutställningar.Riksarkivet och EnRiksantikvarieämbetet,samtmuseer

utföra insatserpåuppgift för projektet planera ochcentral är att
rasism. Vi det dessutomkulturarvsområdet främlingsfientlighet ochmot ser

på kulturarvet ochförsök demokratiska aspekternabearbetade attattettsom
tolkningar.förhandlingar ochbetonakulturarvet resultatettsom av



19

Kulturvård samhällsbildning5. och

samhällsbildning framstårSverker Jansonsbok Kulturvárd och 1974 som
varaktiga injektionen för det 1900-taletssvenskaden teoretiskamest sena

fornminnen.kulturminnesvård. framförallt bebyggelseochBoken behandlar
delarVi också fördel kan läggas andradess medsynsätttror att av

kulturarvet.
sig kulturminnesvård ellerJansontalar här kulturvård, alltså omom vare

kulturmiljövârd. likhet hushållning med börI med naturresurserna
hushållning vårakulturvärden sysslamed hushållning, med egna

Janson 1974:42. Därförsamhällsprodukter, våra kulturresurserav ses
antikvarisk sysselsättning. hakulturvärden inte begränsad Den måstesom en

vidare Den kontinuerlig vårdskall bevarandet en aven ram. se som
tidsgränsernaf l974z44sarnhällsprodukternamed utsuddande Medav

tidsgränserna i mångafall för minnehär den sättsgräns att ettavses som
kulturmiljövårdens intressesfár. Jansoneller miljö ska hamna inomen

kulturminnesvårdenpå 70-taletdominerademenade denna starktgränsatt
givetvisfortfarande tillämpas. Den förflyttasVi meningenär gränsenattav

legitimt bebyggelseständigt framåt. För några år sedanblev det sägaattatt
höjskulturhistoriskt värdefull. Idag, vid slutet 1990-talet,från 50-talet avvar

arkitektur, Rekordårenstydliga vill bevara60-talets delarröster t.ex.som av
uppfördes efter deomstridda bostadsområdeneller bebyggelsesom

tidsgränseromfattanderivningarna i innerstäderna.Sådana fungerar som
skiljelinjer inom verksamhetens respektivemellan vad ligger utom.som ram

gränsdragningenriskerar medföraJanson vidare den tidsligaattmenar
skriver,förslumning kontinuerliga vården han dagensoch denatt av, som

åsidosätts Kulturvård i Jansonsmeningprodukter Janson 1974:42. är
Häri ligger beståendehushållningenmed kulturresurserna. det kanskemest

befintligoch oomtvistliga värdet i bebyggelse den är resurs.en-
Det finns delar kulturarvet bevarandekan bedömasav vars som

förändringar någonanvändningoomtvistligt och sig tillåter ellersom vare
i Vårt intresse emellertid iutanför funktionen just del kulturarvet. berörsom

inte oomtvistligaförsta hand andradelar kulturarvet har dennaav som
resursperspektivposition. Betraktassådanaföreteelser Jansons detärur

inte hållbart konserverandebevarande,uppenbart det hävdaär att ettatt som
tiden, föremålet gånghar mål konserverabyggnadenellerstoppaatt ensom

något vidför alla. Eller kanske återställaden eller det till detrent av som en
kulturmiljövårdandeviss tidpunkt Istället vi det flertaletatt storavar. menar

jämkning intressen.Attinsatser den de kräver med andraär arten attav
Snararehävdakulturarvet innebär inte automatiskt dra åt bromsarna.att

det förändring särskild hänsyn till de inslag hoshandlar med tagenom
anläggningen föremålet konstituerar detbyggnaden, eller som
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kulturhistoriska värdet, den historiska avläsbarheten och framtidasamt nu-
användningsmöjligheter.

perspektiv alltså ingen Sverker formuleradeDetta nyhet. Janson detär
början 70-talet. Likväl finns det anledning återknyta till det.redan i attav

sinAnalogin naturvärdenaoch naturvärdenhar sedanJansonskrev bokmed
förskjutas till miljöproblemkommit understrykas, också gällaatt attmen som

rivning nyproduktion byggnader. Iförknippade med såvälär ettsom av
ekologiskt samhälle ingår väsentlig del kulturvärden ihållbart som en

tillJansonsmening. Omhändertagande,förvaltning och hänsyn denav
viktiga inslagbefintliga bebyggelsen i sådantsamhälle.är ett
kulturvärden inte inskränkastill vad idagEn ledandetanke kanär att som

kan Kulturvård i Jansonsbetydelseskulle alltså intekallas kulturarvssektorn.
förändring lagstiftning. Iställetkunna realiserasinom sektorn och dessen av

hävdade mellan olika samhällssektorer.han samverkan

Detta skulle innebära, förvärvade och respekteradpermanentatt man en
plats i samhällsbildningen med verksamhet, innebar positiva insatseren som

något helt aldrig så ambitiöst arbete,för samhället. Detta är änannat, ett
kulturminnenfrånbestår i räddar eller mindre antalstörreettattsom man

förstörelse. 1974:45Janson

Sedan samhällsbildning publicerades 1974har mycket häntKulturvârd och
inom kulturmiljövården kan ha infriat de krav Jansonställdesägassom som

innebar betydelsefullt ipå kulturvärden. Byggnadsvårdsåret1975 ett steg
planering. Såvälpåkulturrniljövårdens i samhälletsfysiskaengagemang

sigkommunal nivå kulturmiljövårdennationell regional och har närmatsom
inte minst naturmiljövården och densamverkarmed andra sektorer,och

nivånfysiska stadsplaneringen.Kanske det på den kommunala deär som
inte medgjorts. Här, där kulturmiljövården verkarframstegenstörsta egen

mellanvarit uppenbart samarbetemyndighetsstatus,har det mest attsom
aktörer erbjuder den endafarbaraförvaltningar, byggherrar och andra vägen.

resursperspektivnödvändigheten jansonsktDet den lokala nivånär ettav
kulturmiljövården hantera mängdsig tydligast. Här har att storter en

oomtvistlig, inte alltid ha de ochbebyggelse inte är storaansessom som
kulturhistoriska vilka måstesjälvklart uppenbara värdena, argumenteraman

övriga värden,och intresseför. Det bebyggelseväcka är t.ex.vars
kompromisserförhandlingar och medfunktionella, denär attartav

nödvändiga.lovgivare och planförfattare Ifastighetsägareoch byggherrar, är
vi talar detlokala nivån angelägen fokuseradetta avseende den närär att om

industriella samhälletskulturarv.
framstår ocksåSamarbetesåväl inom kulturarvssektornutom som ensom

arkiv. deframkomlig för kulturmiljövården, och För ärväg senaremuseer
offentligarkiv inte resultatdet uppenbart mängd äratt stor aven som



21

lagbaseradearkivmyndighetensdärför stårverksamhetoch utomsom
sikte på ökaocksåprojekt medförlorad. Nu pågårriskerarverksamhet att

omfattasarkiv intetillgängliggörandetochintresset för bevarandet som avav
väsentligt.arbeteoffentlighetsprincipen. Detta är

Kulturarv nu
innebärasamhälletkankulturhistoriskt perspektivAtt anläggaett en

tillkontrastframstårtill förflutna och kulturarvetdistansering det att som en
vändablickenkategori, något närblir andranutiden. Kulturarvet motatten

deifrån. finns skälnågot bortse Detbehövs. Men ocksådet tro attattatt
möjligenresultatet ochvändesig ävenSverker Janson ärtidsgränser motsom

distansering.till sådanflera orsaker enen av
förperspektivetockså kan användaskulturhistoriskaVi det attattmenar

igrundläggandeinslagvisserligentiden. Förändringtrycka ihop är ett
kontinuum. Viuppfattasförändring kan ocksåtidens gång. Men ett sersom

nutiden. Entydligare koppling tillangeläget kulturarvetdet att gesensom
anförts,tidigareKulturarvet bör,koppling kan två slag. 1sådan somvara av

ocksåkunnatidsgräns. I kulturarvet börutifrån någon främreinte definieras
giltiga levande.funktion, ochfortfarande iingå företeelser är ärsomsom

inteklipps bandeninförlivas med kulturarvetföreteelse2 I den stundsom en
kulturrniljövårdandearkiv ochomgivande samhället. Museer,till detav

liggerdet. Iställethembygdsrörelseninstanser inte tiden, heller görstänger
iutifrån vår tids frågor deltauppgiftdet i dessaverksamheters att

intebetraktas, barakan med andra orddefinitionen kulturarvet. Detta arvav
nutida fråga.också påfrån förflutna,tecken det ettutanett svar ensomsom

kanindustriella samhälletskulturarvVad gäller det
tid. Vidkulturarvsinstitutionerna själva barn dennasägasvara av

ocksåundersökandeblickenindustriella samhälletbör dendetbetraktandetav
arkivet ellerinstitutionen. Vilken roll harriktas den museet,mot egna

kulturarvi industrialismenskulturmiljövården haft skapandetav
kulturarvet konstrueraskulturarvsinstitutionerna hurinomMedvetenhet om

särskilt vid behandlingenDetta gällervikt för det fortsatta arbetet.är storav
alltid tidens gnagandeHär det långt ifrånindustriella samhället.det ärav

stå för detta.måstevi självanaturligt urval. Iställettand står för ettsom
frågorna.Vi måstesjälva formulera
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från6. Berättelser det industriella samhällets kulturarv

Två grundläggandefrågor har anmält sig under utredningsarbetet: Vad vill1
vi det industriella samhälletoch desshistoria 2 Hur kan detveta om
industriella kulturarvet brukas Dessafrågor riktar uppmärksamhetenmot

formulerabehovet dels kunskapsperspektiv,dels demokratiskt,att ett ettav
socialt perspektiv.

Frågorna hör intimt Vad vill isamhälle högärveta ettsamman. man om
till historiagrad knutet intresserad Varje historiskärvems som man av.

berättelse för socialt perspektiv.uttryck Vår utgångspunkt enkel. Viär ärett
kulturarvet såsomdet hittills deñnierats vissa bristerhar avseendeattanser

historia berättas.vems som

Byggnadsminnenashistoria
Vad skulle sig vi i preliminärtavteckna ytterligt försök landetsett togom - -
byggnadsminnen utgångspunkt för berättelse det industriellasom en om
samhälletssvenskahistoria Vi väl medvetnaär attom
byggnadsminnesinstitutetinte representativt för landetssamladeär
kulturrniljövårdande insatser. Dock kan beståndet byggnadsminnenantydaav
i vilken riktning den statliga kulturmiljövárden vilkahar arbetat, byggnads-
och anläggningskategorier fått uppmärksamhetoch vilka harstörstsom som
uppfattats Vi vill erinraangelägna bevara. här alltmest att attsom om
kulturarvsarbete innebär bidrag till övergripande historiskett en mer

väsentligt inom riktarberättelse.Det alla aktörer sektorn då och däär att
blicken och kritiskt granskar den historia möjlig berättaärmot attsom
utifrån samlingarna, arkivbestånden,utställningarna ellerde egna
bebyggelsemiljöerna.

Byggnadsminneslagenhar sedan1960 SFS 1960:690 erbjudit det starkaste
för iskyddet enskilda byggnaderoch miljöer. Lagen hade föregångareen

1920års kungörelsemed föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet
där det möjlighet förklara statliga byggnaderattgavs som
byggnadsminnesmärken.SFS 1920:744 Sedan1988gäller lag om
kulturminnen iSFS 1988:950 och byggnader såväl allmänm.m. avser som
privat besittning.

Utifrån definition det industriella samhälletskulturarv, dvs.snäv omen av
in de byggnaderoch anläggningar uppförda förbara räknar ärman som

tillverkning, bestodenligt beräkningindustriell 19955 detprocenten av
antaletbyggnadsminnen industriminnen. I räknat de 68.totala antalav var

industriella byggnadsminnena olika tidpunkter.De representerade Dock var
efter 1930perioden helt orepresenterad.Metall-, ochträvaru-

dominerade tillsammanslivsmedelssektorn utgjorde 50och procentca av
Norlingbeståndet 1995:38.
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Sedan1995har det tillkommit antal industriminnen. 1998kunde deett
räknas till drygt IOO-tal.Karakteristiskt för dem de speglardenett är att

råvaru- och förädlingsindustrins historia. Karakteristiskttunga dessutomär
de med något undantag manligt prägladearbetsplatser.är Kvinnorna finnsatt

kanskemed inom bildens tillhör dessmarginaler. I fokus stårram men
och derasarbete.männen l Mellansverige dominerasbeståndet ochav gruvor

hyttor. I Götalandsödra kvarnarna välär representerade.I Sverigenorra
de flesta industriminnenautgörs kraftverk och sågar.av

Vi ihar utredningsarbetetvalt inte begränsaperspektivet till renodladeatt
industriminnen. Därför finns det anledning fråga vilken bild svenskatt av
historia det samladebyggnadsminnesbeståndetfrån 18- 1900-talenochsom
förmår återgeoch hur dennabild förhåller sig till industrialismenssamhälle.

En alla tentativ och möjligensätt alltför kontrastiv historisk berättelse
utifrån landetsbyggnadsminnenskulle kunna sammanfattasmed Sverigesatt
historia desselitskikts.är För landsbygdensdel betyder det historien haratt

stark betoning på frälsets bebyggelsemiljöer, dvs. slott och herrgårdar.en
Bland byggnadsminnena också tidiga bruksmiljöerär och bondgårdar relativt
väl representerade.I dennaberättelseframträder den arbetadebefolkningen

slags fond oansenligt slag. Arbetarbostäderkanskeingår iettsom av mer
byggnadsminnetoch förmår i förekommandefall berätta några deom av
villkor människorna levde under. Men fokus ligger på överhetensochsom
böndernasbyggnader, vilka de flesta dessamiljöer inte skulleutan av
förklarats byggnadsminnen.som

Riktas blicken på urbanamiljöer präglas historien borgerlighetensav
historia. De lokala skillnaderna är generellt industrielladetärstora settmen
samhället, såsomvi har gjort avgränsningen,väl villor ochrepresenteratav
stenstadsbebyggelsei form offentliga byggnaderoch påkostadeav
flerfamiljshus. Och från 1800-taletoch åren efter sekelskiftet skulle vi reda
på hel del den svenskaarkitekturens uttrycksformer och förändring.en om
Det kort fåär med undantagden burgna stadsbefolkningenshistoriasagt som
berättas, huvudsakligen iuttryckt välkändaarkitekters verk. Beträffande
industrihistoriska miljöer representationenär långt mindre omfång. Likasåav

söker efter arbetarbefolkningensmiljöer.om man
Om i byggnadsminnenaför skildra Sverigeshistoriaavstamptogs skulleatt

vi få särprägladberättelsekring de välsitueradeshistoria, där de obesuttnaen
befolkningskategorierna den kroppsarbetandebefolkningen och de-
underpriviligierade sociala skikten i huvudsakskulle saknaseller-
förekomma i berättelsensutkanter. Vi skulle dessutomfå historia meden
övervikt på förindustriella förhållanden. 1900-taletskulle endastkunna
skönjasutifrån enstakaexempel.

Det finns mångamöjliga förklaringar till varför byggnadsminnenaåterger
just dennabild Sverigeshistoria. Den enklasteoch uppenbaraärav mest att
de mindre bemedladebefolkningsskikten inte förmåddeuppföra byggnaderav
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uppfattningkvalitet varaktighet. Likväl det vårteknisk ochtillräckligt hög är
perspektiv denbyggnadsminnenockså något vilketbeståndet sägeratt omav

årenhar lagt Sverigessamladestatliga kulturmiljövården genom
sammanfattningsvisdearkitektonisk form och hög ålderbebyggelse.God är

kriterierDessakriterierna bakom valet byggnadsminnen.grundläggande av
landsbygdensocialaskiktens historia. Påde välbeställdasammanfallermed

dessden borgerliga klassen,alltså främst frälset. I städernaavav
offentliga byggnader.privatbostäder och

olika tidersrepresentation delenProblemet med denna är störreatt av
arbetandeingen del i historien. Densociala skikt ringa eller allshar

Särskilt kvinnligaunderrepresenterad. den ärbefolkningen generelltär
iuppfattning med utgångspunktskaffa sigmycket svår att en om

skönja,besvärligEtniska minoriteters historia ocksåbyggnadsminnena. är att
på olikasjuka, fattiga ochmarginaliserade sättliksom andra grupper som

normavvikande.

underrepresenteradeFrågor deom
utredningens harkulturarvssektorn Inomi delarHur det andraut ramavser

bearbetninginstitutionernasför djupare analyserdet inte funnits utrymme av
studieHoultzhistoria. ledning Andersindustriella samhällets Meddet avav

1998industriundersökningar kande kulturhistoriska manmuseernasav
såvälregionala variationernade äremellertid dra slutsatsen storaatt

inriktning.undersökningarnasundersökningarutfördabeträffande antal som
dominerar traditionella svenskahelhet deHoultz konstateraratt som

ochträindustri, brukenjärnhantering, skogs-ochhuvudnäringarnabergs- och
med långmansdomineradebranscherverkstadsindustrin, dvs.delar av

industrihistoriskamedvetenhet dethistorisk kontinuitet och hög om egna
generelltkvinnornas arbeteundantaghar1998:36. TrotsHoultzarvet

företagsledningarnasundersökningarna.Arbetarnas ochimindre plats
servicepersonal,städareGrupperrelativt väldokumenterad.historia är som

liknandeframträdandeplats. Hurintar mindreoch sekreterare enen
framgåretniskt perspektivutgångspunkt ifalla medjämförelse skulle ettut

ocksåundersökningen.Houltz konstaterarinte att museernasav
i meningkulturmiljövårdenspåminnerundersökningar att varaavom

försvinna. Att ävenfokuserad verksamheter är väg attsom
bildadesSarndokanledningarnatillSverigedagensdokumentera attvar en av

kulturhistoriskasamordnadesde1978. Inom museernasgemensamramen
varitbegränsadesamtiden.Samdokhar medstudier resurserav

framgångsrikt.anmärkningsvärt
bilagakulturarvsinstitutioner seför olikamed företrädareEfter våra samtal

vissaverksamheternaskiftar starkt,inriktningen påfinner vi1 attatt men
varkenföreträdda. Detgenerellt ärhistorien äraspekter sett svagtav

institution har sinfallet. Varjeuppseendeväckande så ärklandervärt eller att
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profil och kunskapstradition. Hur sådanatraditioner bildas inteska behandlas
här. Hos de flesta myndigheter och institutioner pågår förnyelsearbetedärett
den självreflexiva inslag.analysen viktigtär ett

För utredningens villdel vi ställa frågor de uppenbaramest tomrummenom
det institutionsbundna kulturarvet lämnar efter sig. Dessafrågor harsom

de berör eller mindre marginaliseradeellergemensamtatt mer
underpriviligierade sociala kategorier. invandrare etniska minoriteter,eller
socialt normavvikande, arbetslösaeller hemlösa exempelutgör grupper

är representeradei det industriella samhälletskulturarv. Visvagtsom
instämmer såledesi regeringensbedömning kulturinstitutionerdet äratt

lyckas synliggöra den mångfald kulturarv och uttryck idag finnssom av som
samlad i landet 1996/9713,avsnittprop. 4.2.

Frågor de underpriviligieraderör i samhälletoch desom
underrepresenteradei det industriella samhälletskulturarv kretsar såväl kring

kunskapsmål demokratiskt mål. Somutgångspunktför ökadett ettsom
kunskap det industriella samhälletshistoria sådana kulturarvärom gruppers

synnerligen högt Sentidavärde. studier utanförskapoch underordningav om
i 18- och 1900-taletsSverige har givit perspektiv på industrialismensnya
samhälle. Kvinnors underordning och manlig normbildning, den arbetande
befolkningens villkor, samhällets på normavvikelse och utanförskap årsyn
exempelpå har präglat mångaundersökningar det industriellatemansom av
samhälletshistoria. För flera studier innebär konfliktperspektivet en

till skillnad frånnämnare den konsensusoch utvecklingsoptimismgemensam
karakteriserat epokenssjälvförstâelse. Dennasamhälleliga självförståelsesom

har ocksåpräglat institutionernas definition kulturarvet. Det vårärav
uppfattning forskning och kunskapsuppbyggnadkring utanförskap ochatt
underordning måste få tydligare genomslagi kulturarvet ioch det arbeteett

bedrivs inom kulturarvsinstitutioner, -myndigheter och organisationer.som
De underrepresenteradesbristande inärvaro kulturarvet kan beskrivas i

jämställdhet. I dennamening har underordning och utanförskaptermer av
fortplantat sig till kulturarvet. Underordning utanförskap ioch samhällethar

i underrepresentationi kulturarvet.utmynnat en
Kravet på allas tillrått kulturarv problematiskt,är särskilt för de socialaett

underordning kan gått isägasha Detta i ordets kon-ärgrupper vars arv. arv
kreta mening kulturarv, i hög grad kan användas individenett attsom av se
och klargöra historiska och samtidasammanhang.I dennafunktion kan
kulturarvet ocksåbetraktas något negativt, något avstånd ifrån ochatt tasom
med hävstångsliknandemetod gå vidare med.en

I villsammanhanget påpekaäven och relation till kulturarvatt ettvar ens
situationell.är Om kulturarvet viktig del i varje individs identitetsbyggeär en
kulturarv i likhetär med begreppetidentitet något för och ärsom var en

rörliga kategorier aktualiseras praktiserasolikaoch vid olika tillfällen.som
Som svenskkan det finnas anledning ibland sigrelatera till det svenska,att
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viktigaregenusperspektivetVid andra tillfällen kandet nationella. vara en
förinstrumenti betydelseKulturarvet dennauttryck för. äraspekt ettatt ge

omkring.själv samhälletförstå såvälsigindividen runtatt som

i frågorunderrepresenteradeskulturarvde utDessa mynnarresonemangom
kulturarv:industriella samhälletssatsningenpå detvikt förav

jämställdhetibeskrivasvilket kulturarvetPå kansätt termer av-
jämställdhetsperspektivberättasVilka berättelserskulle kunna ettom

delarkulturarv Vilkasamhälletsindustriellaanladespå det av
i industriellaföreträdda detrespektive illabefolkningen välär

kulturarvsamhällets
särskilt angelägnafrågorberättelserochVilka historiska är att ge-

kulturarvetiutgångspunktmedför respektive ställauttryck
långsiktigtsyfteioch börVilka metoder synsätt attengageras-
industriellaunderrepresentationeri detojämlikheter ochbearbeta

kulturarvet
kunnakulturarvindustriella samhälletsdetHur skulle t.ex.-

kulturarv kunnakvinnorsskullekvinnornas Hurbeskrivas ärsom
perspektivteknikhistorisktutifrånfonneras t.ex. ett

ellerarbetslösasnormavvikandes, devilket de socialtPå kansätt-
ingå OchbordeVilka företeelserformeraskulturarvhemlösas

sittinflytandeför och överintressevilket skulle dessasätt gruppers
kanaliseraskulturarv kunnaeget

beståkulturarvsamhälletsindustriella tarVad kan det av som-
utgångspunkthistoriainvandrarnas som

kulturarvsinstitutionernassjälvretlexiv analysHur kan aven-
utvecklasochfördjupasspridas,verksamheter
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Demokratiska aspekter det7.
kulturarvindustriella samhällets

har vi i detta sammanhangdemokratiska på kulturarvetDe aspekterna
ställning kulturarvet ochvilkentill två. Dels handlar detbegränsat om

människorshandlar deti modern demokrati, delsbrukandet det har omenav
till möjligheter påverka kulturarvet.tillgång och att

Tillgång ochpåverkan
ständig förhandling.undertidigare kulturarvetVi har betonat äratt

definitionvarje tid sin vadhistoria visar klartKulturarvets göratt avegen
tillknytas det.och vilka betydelser kaningår, hur det kan användas somsom

hurgivetvis haft inflytandeKulturarvsinstitutionerna har överett stort
arkivalierna i huvudsakmyndighetsarkivenharkulturarvet konstruerats. För

gallring harbeslutlagstiftning. Men härbestämts även t.ex.tas somomav
möjlig utvinnaför kunskapför beståndenoch den ärkonsekvenser attsom

tillsäkerställandetosäkert ocharkivalierna. enskilda arkivfrån För är stora
utsträckningarkivbildarens intresseoch förmåga. I dendelar beroendeav

in arkiv detmöjlighet aktivt samlaarkivsektorns aktörer har ärattsom
ställningstaganden vadkommer präglasuppenbart bestånden attatt omav

RiksarkivetsSomexempel kansärskilt angeläget. nämnasärsom
införliva invandraresochinvandrarprojekt, syfte bl.a. år attvars

särskildaarkiv i Skapandetinvandrarorganisationers kulturarvet. av
arkivbundnadetnäringslivsarkiv ytterligare försök breddaär ett att

lokala initiativ byggtsliksom de folkrörelsearkivkulturarvet, alla uppsom
decennier.under många

insamlingar och mottagandeMuseernassamlingar resultatetär avav
flesta uppgifter hör ocksådonationer och depositioner. Till de museers en

Här ingår ofta dokumentationomfattandedokumentationsverksamhet. ettav
berättelseroch erfarenheter,immateriellt kulturarv, människors avav

ingåhistorier. Här kan ocksålivshistorier och folklore, sångeroch
andra verksamheter. Som samladobservationer miljöer, arbeteochav

bedömahur museisektornoerhörd bredd. Attföreteelsehar sommuseernaen
Ävenjämställdhet därför svårt.demokrati ochhelhet behandlar frågor ärom

ytterligaremed dessafrågor börutför arbetemånga betydandeettmuseerom
idemokratiska aspekterna den musealaföraansträngningar för degöras att

forskningen i dettamuseivetenskapliga harDenverksamhetenscentrum.
betydelsefull uppgift.sammanhangen

huvudsakligen deingår i kulturmiljön bestämsVad avsom
bebyggelseskatill visskulturmiljövårdande instanserna.Initiativen att en

olika håll.utgå från mångaemellertidkomma ingå i kulturarvet kanatt
exempelvisi fysiska miljön kan utgöraPlaneradeförändringar den

bestårTill inte ringa deluppmärksammas.incitamentet för byggnaderatt en
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det kulturmiljövårdande arbetet på sådanaplaneradeattav reagera
förändringar. I mångafall införlivas bebyggelsei kulturarvet först hotnär ett
infinner sig. För öka beredskapen inventeringenhar sedanlängeatt av

varitbebyggelse central källa till lokal kunskap. Såväl inventeringen som
i förändringar kulturmiljöer exempelpåärengagemanget av

kulturmiljövårdande aktiviteter inbegriper mindre uttaladellersom en mer
definition kulturarvet.av

Till definieringen kulturarvet hör också tolkningarna det, deav av
betydelser utvinns mening finns fog fördet. I denna det hävdaatt attsom ur
till det materiella kulturarvet också hör immateriellt, berättelseknutenett en
till varje föremål, arkivalie, anläggning.byggnad eller Denna berättelseär
givetvis inte obundenden fysiska företeelsen kan bytas formulerasut,men

allt eftersom samtidenställer frågor till det förflutna och dessom nya
lämningar.

hittillsEnligt arkitekten Olof Eriksson 1986 har har varitmuseerna
inriktade på förmedla auktoritativ beskrivning historien. Erikssonatt aven
skriver här bindningar till nationella strömningar i den tidkan deatt man ana

Billy 1986 ocksådå museikulturen etablerades.Etnologen Ehn attmenar
auktoritativsamlingar används för uppbyggnadenmuseets apparatsom av

institutionerna auktoritativ beskrivningkunskap. Men odlaräven avom en
bådekanhistorien finner Ehn anledning tingen på sägasatt notera att museet

tiga med på leken I dennabetydelsetala och bara åskådarenärmen om- .
visst måttbesökareningen passivkonsument kulturarvet. Ettär avav

deltagandekrävs.
kulturarvsinstitutionernaUnder år har detta mellan publik ochmötesenare

arkivintensifierats. Från sändare-mottagareförhållandeharenkeltett museer,
kulturmiljövárd i börja arbetai dialogisk form. Detoch allt högre grad är

väsentligt utvecklas. Det industrielladetta arbetesprids, fördjupas ochatt
dialog, såväl avseendevadkulturarvet inbjuder i hög till sådangrad en

fortfarande kankulturarvet består det kan förstås. Att sägashurav som
följd alla människor harleva i det industriella samhällethar också att ensom

mindre utförligt uttryckrelation till det. De flesta människor kan eller gemer
i ilever såväl detför förståelse den tid han eller hon nuet somaven

minnen sträcker sig långtförflutna. En del befolkningen harstor somav
bakåt. Detta levandetillbaka i tiden, i ovanliga fyra generationerfall kanske

viktenförståelse samhälletunderstrykerminne och attsamt avvar ens av
historiskakulturarvsinstitution medvetenhet sittvarje odlar hög egetomen

till inför publiken.perspektiv medvetenhetkommer uttryckoch dennaatt
Till viss del harViljan levandegörakulturarvet har stegrats.att

besökare publik kommalevandegörandetinneburit låta ochsträvan atten
samlingar, arkivbestånd andra delar kulturarvet. Attochnärmre av

emellertid pedagogisktproblem, att.fålevandegörakan främst ettsessom
och givande Detpubliken sig kulturarvet på branärma sätt.att ett
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Riskenpedagogiskautvecklingsarbetet viktigt. levandegöraär med begreppet
emellertid fastnar i relation där institutionen producent ochär äratt man en

besökarenkonsument, När vi talar det industriella ochkulturarvetom om
flytande främre finns förhållande.dess det skäl Detgräns vända dettaatt

människorna, i samhället, åtminstonelever skapar kulturarvet,är som som
dessmateriella och immateriella Hittills institutionerna haftbas. har ett

införlivas itolkningsföreträde för vad i denna kulturarvet.bas skasom
professionaliseringDen kulturarvssektorn har genomgåttunder helasom

historia till utveckladessmoderna har delen handlatstörsta att expert-om
industriella och det faktum varjerollen. Det samhälletskulturarv att

finns anledningmedborgarelever i och med detta antyder det attattarv se
givetvis inget fel tillgångexpertrollen. Detöver år utan att experten vara

arkiv, de kunskaper kulturarvet fordrar elleroch attsom varamuseer
industriellaMen det kulturarvetpå tolka kulturarvet. kräverexpert att

förmågan bejakaytterligare expertkompetens,dvs. och tillvara varjeatt taen
historia,förhållningssätt till sin sin kulturellamedborgareseget egen egen

identitetidentitet sådan kan tänkasoch de byggstenarsom en vara
konstruerad av.

inte kunskapsöverföringsprojektFolkbildning i dennabetydelseär utanett
gräv-där-du-stár-barfota folkrörelseprojekt med släktskap tillnäraettsnarare

Vi inte infinner sig kommando. Menrörelsen. medvetna rörelserär attom
vi ocksåtendensertill rörelse skulle kunna formeras. I själva verketatt enser

i långsiktiga företeelserredan i rörelse formhar den satts av som
släktforskning arbetslivsmuseereller efemäraaktioneroch mer som
rivningsprotester.

Demokratiskt bruk kulturarvetav
finna iDet uppenbarademokratiskabruket kulturarvet stårmest attav

myndighetsarkiven. Syftet medarkivlagen SFS 1990:782 reglerarsom
allmännaarkivbildningen i lagen tillgodose delrättenatt att taanges vara av

information för rättsskipningen och förvaltningenhandlingar, behovetav
myndighetsarkivensforskningens behov. I dessaavseenden detärsamt

insyn i offentligauppgift säkerställamedborgarnas samhälletsatt
demokratisktfunktion grundläggandeförverksamheter. Denna är ett

uppenbarabegränsningar. Ett exempelsamhälle.Samtidigt vi den harattser
i dessautanförbolagisering offentliga verksamheter slag ställerär ettav som

näringslivets arkiv omfattas väsentliginsyn. likhet medkravet I en
offentlighetsprincipen. företagenssamhällelig funktion inte Generellt utgörav

mening, insynen, delsarkiv problem i demokratisk dels avseendeett
till Till insynsproblematikenhör ocksåavseendeallas kulturarv.rätt ett

i medfört inskränkningSverigesmedlemskap EU har en avsom
tillämpning i Sverige.offentlighetsprincipens
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ihar och har haft allmänt oreglerat bruk detMen kulturarvet ochett mer
industrialismenssamhället. Under kulturarvet varitdemokratiska epok har ett

nationsbyggandet,iviktigt instrument i skapa homogensträvan att staten
visst mått konsensuskring och vaduppbyggd kring vad denna ärstatett av

viktigförenar medborgare. Nationen blev under 1800-taletdess ensom
identitetgrund för den vi talar svenskargemenskap" näravser omen,

gemenskap och föreställd i betydelsenoch det svenska.Denna är attvar av
bråkdel det antalet medlemmar. Trotsmedlemmarnabara känner totalaaven

den lokala regionala sfärensbetydelse identifikationen med nationenoch är
identifikation,fortfarande stark. Denna känslan svensk, äratt ettav vara

viktigt politiska För demokrati fungerainslag i det ska sägassystemet. att en
delaktiga.mäste finna sig Den föreställda gemenskapenmedborgarna vara av

nationen fundament för industriellatycks med andraord detettvara
samhälletspolitiska system.

förenar En grundläggandeaspektpá det nationellaMen vad det ochär som
territoriella. nationensnationalismen det Landets gränserär motsvarar

utsträckning i Vi svenskarkan tillhöra detta De flestasägasrummet. rum. av
vi vi i Sverigebor i det. När bor eller svenskarkan visäger äratt attoss

föreställa kartbild landetsgeografiska utsträckningoss en av
bildades 1800-taletSedande moderna under andra hälften harmuseerna av

kulturarvet givits viktig roll i skapandet den nationellaäven en av
Nordiskagemenskapen.Byggandet och anläggandet Skansenärmuseetav av

nationella manifestationer Orvartvá exempel på kulturarvet. Etnologenav
vissa riktig nationLöfgren det finns mönsterritningar för vadatt enmenar

innehålla. ritningar finns fortfarande många 1800-taletsbör I dessa av
kungstankarbevaradeEhn, Frykman Löfgren 1993:27. Värnandet om

förindustriella samhällets genuina svenskhet sådanallmogen, det är enom
sin giltighet. Som för nationen intartanke fortfarande symbolägersom

särställning. Men hälften 1800-taletsvenskaflaggan under andraävenen av
befolkningenflaggan i okänd bland den svenskasettstortvar som

1993:75. Likaså idéernationssymbol Ehn, Frykman Löfgren har om
i uppfattningar försambandmed allmogenanvänts gärnanaturen attom- -

Ängen, fjällen vilkenkonstruerabilden det svenska. skogen,av -
nationella diskuteras.landskapstyp har högst bruksvärde för det kansom

djuptMen alla dessa topograñer förankrade i det svenska.ärtre
Vad betraktas det svenskaförändras emellertid. Begreppsom som rassom

folkstam ingår i den konstruktionen vadoch knappastlängre gängse av som
bilder svenskt någotsvenskt. Men fortfarande uttrycks vad ärär av som som

naturligt, oföränderligt. I sådanasammanhang det talasabsolut och när om-
invandraren ofta förekommande motbilddet svenska kontrast,är en en som-

framställs något måstehanteraseller problem mästelösas. Men vadsomsom
invandraren egentligenska förhålla sig till Och hur blir svenskdetär man
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Ytterligare exempel hur tanken det svenskaförändras hurett är ettom
begrepp folkhemmet tagits ihar anspråk för någotatt representerasom
genuint svensktoch given del vårt kulturarv. Det folkhemär etten av som
inte sällan har kommit kontrasteras fenomen nedmonteringenatt mot som av
välfardssamhället Sverigesoch inträde i Europeiskaunionen.

Oavsett vilka syften har med talet det svenskaoch den svenskaman om
nationen det tydligt kulturarvetär fortfarande fyller viktig funktion iatt en
detta. Idag kretsar delar diskussionen Sverigeshistoria kring detstora av om
industriella samhälletskulturarv. Det detta ellerär tanken det,arv, om som
brukas. Vi vill hävda detta bruk kan i vilkaanvändas syften helst.att som
Även i odemokratiska. Därför har vi också för ståndpunktenargumenterat att
kulturarvet i sig inte har någrademokratiska funktioner. Däremot kan det

ianvändas demokratins tjänst. Det därförär viktstor attav
kulturarvsinstitutionerna odlar hög medvetenhet hur kulturarv kanen om
nyttjas och värden tolerans och rätten olika aktivt kommer tillatt attsom vara

iuttryck all verksamhet.
Eftersom vi fortfarande lever i det industriella samhälletoch har ett eget

aktivt minne och förhållningssätt till detta samhälle det angelägetär att
institutionerna sin publik i samtal diskussionermöter och bruketom av
kulturarvet. Flera institutioner har tagit sig detta arbete. Det bör spridas,an
utvecklas intensiñeras.och

Vilka metoder tillgängliga och möjliga kan ianvändas syfte att- - -
öka medborgarnasbruk inflytandeoch på industrielladetav
samhälletskulturarv Hur kan kulturarvet föröppnas påverkanav
människors levandeminnen och erfarenheter industrisamhälletav

På vilket kan kulturarvsinstitutionernasätt utveckla sin roll som-
folkbildningsinstitutioner

Vilka företeelseraktualiserasidag människor tänkernär på det-
nationella, på det regionala och det lokala i kulturarvstermer

Påvilket och harsätt är kulturarvsinstitutionerna varit delaktiga i-
nationella, regionala och lokala liksom i internationella
identitetsprojekt
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skalans,den8. Vardagens, stora
kulturarvoch tätortenslandskapets

vardagenl
ochjämställdhetrepresentation,socialblickarnariktatVi har mot

ocksåVi harkulturarv.samhälletsindustriellapå detaspekterdemokratiska
lederTillsammansproblem.ochperspektivetsrelevanslokaladetpekat

denvardagliga ochproblematik kring det storatillvidarediskussionen enoss
Utifrån dessakulturarv.stadensoch tätortenslandskapets,tillskalan,

ochmiljöerenstakatillräckligtinte monument,utgångspunkter detär att
skydd ochmedsäkrasperiodenarkiven frånoffentligadeföremål samt

central förmänniskors vardag äri attFörankringenomhändertaganden.
stårdetOm,väsentligt och värna.värtuppfattas attska somkulturarvet som

och vårdaskyddaportalparagraf, attkulturminneslagens ansvareti
grundläggandevi det att1988:950,SFSallakulturmiljön delas somserav

Sakallmänheten.medvetenhethosochintressevilar pådetta ettansvar
SFSi arkivlagenreglerasintearkivsektornden delgäller somavsamma

Beträffandeåtaganden.frivilligapå1990:782 bygger museernasutan
eftersomnågot enklareproblematikenminnessamlingaroch ärförernåls-

minnenochföremålvilkainflytandehar översjälva somstortmuseerna
haangelägetdet desto attärsamlingarna. Förmedinförlivas mermuseerna

vilkasamlingarna,iingåbörvadoch överplanerutarbetade somprogram
avhjälpas.hur de kanhar ochdessabrister

iborDe flestavardagen.tillhörkulturarvsamhälletsindustriella somDet
medmångaarbetarperioden,underuppfördbostad ärSverige har somen

samhälle.dettafortfarandetjänsteproduktioneller sprungenursomvaru-
harAlla näratillgång.vardagliga liv är stori medborgarnasFörankringen en

Omi kulturarvet.införlivasförutsättningarhar manföreteelser atttill -som
ochanläggaeftersträvarenskilda aktörer attinstitutionersåväl som -
tillvaratas.måstenärhetenkulturarvsperspektiv ärmotivera somresursenett

någotbeträdaarkiv ellerpånödvändigtvisinteVi behöver museum,
samhälletsindustrielladeterfaraförbyggnadsminneeller attkulturreservat

perspektivet.anläggavi förmåriblandfinns mittDetkulturarv. omoss
detförutsättningar förgoda attdessutomerbjuderföreteelserVardagliga

, funktionella,värden,med andraparallelltinförlivasvärdetkulturhistoriska
Iblandeftersträvansvärd.parallellitet ärekologiska. Sådanekonomiskaoch

stick iförändringsinitiativ stävIbland kankollidera.värdenakan t.ex.
kangivetvis probleminnebäroch detbevara varamed somsträvanatt

positiva förvärdenparallella äremellertidviGenerellt attsvårlösta. menar
föremål användsbyggnader ocharkiv,Så längeperspektivet.vardagligadet

Användningen ikulturhistoriska värdena.hävdadelättareinte baradet attär
värdenfsådanaväsentlig delocksåbärarefalli flestadesig avär enav
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Det vanliga
industriella centralt känneteckenDen varuproduktionen för detär ett

tillverkning,industriella samhället. Resultatet denna dvs. produkterna, ärav
väsentlig del den materia kräver uppmärksamhet detnärav somen

industriella föremål från vanligenkulturarvet behandlas.Ett dennatid är
heller inte ovanligt byggnader,massproduceratoch sällanunikt. Det är att

särskilt bostadsbyggnader, uppförts i långa serier i form identiskahar husav
utifrån eller mindre traditionsbundna Unikt eller märkligteller typer.mer

beskrivningaringår självklart relevantabegreppi många 18- ochsom av
vanligheten långa serierna1900-talsföreteelser.Men allt det och deärtrots

kännetecknar industriella produktionssättet.resultaten detsom av
Den vanliga byggnadeneller det vanliga föremålet därförär att,en resurs

i vår vardag. Men utifråndet allmänhet delnämnts, är ettsomovan en av
vanliga också innebärakulturvårdandeperspektiv kan det problem.

Urvalsproblematiken påtaglig sällsynta företeelser.avseendeär änt.ex. mer
införliva vanliga i samlingarna.kan och bör givetvis föremålEtt museum

vilka bilda utgångspunktförMen Vems berättelse föremåletär avsettatt
problematiken framförallt tillFör de offentliga arkiven knutenär

arkivgallringsmomentet. Hur mängderlikartad information skastora ett
bevara Kungliga bibliotekethysa Hur småvariationer försvarbartär att

naturligtvisbl.a. uppgift in allt tryckt material samlarhar samlaattsomsom
också de vanliga trycksakerna, i allmänhet bara exemplarettmen av
varje.

Kulturmiljövårdens problem förtjänar här särskild uppmärksamhet.Det är
besvärligt motivera för bebyggelse främsta värdebevarandeâtgärderatt vars

den vanlig. Ibland kan problemetär sägaär att ettatt runt attman genom
område ovanligt enhetligt tillhör de första sitt slag,eller detär att etc.av

vanlig vanskligt.Men hävdabebyggelsemed värdet äratt
antikvariska speciallagstiftningenerbjuder någonDen knappast väg ut ur

SFSproblematikenoch plan- och bygglagensallmänna varsamhetskrav
10 alldaglig inte minst1987:10, § svåra tillämpa på bebyggelseär att

just kriteriernagrund kraven allmännasamtidigt skaärattav som som
historiska,uppfyllas byggnadenssärdrag byggnadstekniska,samt-

kulturhistoriska, miljömässiga värden i högstagradkonstnärliga och är-
förhandlingsbara. möjligheterMen plan- och bygglagen också attger

särskilt värdefullmotverka förvanskning sådanbebyggelse ärav som
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt SFS
1987:10, 12 §. möjlighet skyddaPlanmonopolet här kommunerna attger
bebyggelse inte bara betrakta synnerligen märkligär att utansom som som
också såväl sociala levnadsvillkor tidigareolikarepresenterar gruppers som
samhälleliga erbjuder Plan-ideal och byggnadsskick. l lokala sammanhang

myndighetsutövningoch bygglagende effektivaste möjligheterna att genom
hävdabefintlig bebyggelse. tillfredsställande bebyggelseDet påär sättett att
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speciallagstiftningen kanantikvariskamed den vämasinte kan hanterassom
emellertidtillhandahåller deninstrument PBLDe ärdetta artsätt. avsom

industriella samhälletsknutna till detproblemende knappastlöser äratt som
demokratisktLagstiftningendemokratiska aspekter.dess ärkulturarv och ett

representativaanvändbarför denmeningen deninstrument i den äratt
långt ifrån någonintressen.Men denhävdadet allmännas ärdemokratin att

tillgodoseendettill kulturarvet eller förtillgångför allasgarant av
jämställdhetsaspekter.

demokratiskastadsbyggnadspolitiskaaspekterna deärJust beträffande de
inflytandeinte bara medborgarnaspåtagliga. Här handlar detfrågorna om

miljön i allmänhet. Denden fysiskaocksåkulturarvet överöver utan
utvecklats i Plan-i avseende ochplaneringsprocessenhar dettakommunala

emellertidpraktiken dettidigare lagstiftning. Ijämfört med ärbygglagen
fysiska miljöns harinflytande denmedborgarnas överosäkert i vilken grad

förbättrats.
allt ska med".vanligas problematik intehandlar detSammantaget attom

kulturmiljönarkiven ellerurval för samlingarna,Men institutionerna görnär
grundläggandevanliga eftersom detblicken fasta vid det ärbör även ett

i människorsförankrat mångaindustriella samhälletochkänneteckenför det
vardag.

De dimensionernastora
slag.tidigare okäntinnebar skalaindustriella samhälletDet storen avny,

konfronterats medkulturmiljövård med säkerhetharAlla arbetar medsom
dimensioner. Debebyggelses1900-talensproblematiken kring 18- och stora

fabriksanläggningar oftaexemplenuppenbara utgörsmest varsav
kompliceradebebyggelsevolymer resultatetsvåröverskådliga är av

under loppetförändratskanskehartillverkningsprocesser dessutom avsom
bebyggelsemiljöer sjukhus ochdecennier. Menflera även som

ocheller kontors-bostadsområden,jordbruksenheterefterkrigstidens stora
ursprungligadei synnerheterbjuder liknande problem,varuhus om

lämnat byggnaderna.funktionerna har
de eller harstorskaliga miljöerflesta är ärför deEn nämnare attgemensam

därmed bär påoch demångamänniskorvarit eller boplatser förarbets- att
dessadelöverinformation och kan sägas storett monument en avvaraom

för sådanaYtterligare nämnarevardagliga tillvaro.människors gemensamen
inteTillkulturmiljövârden.inneburit problem förmiljöer de harär att en

kostar mycketekonomiska frågor. Detkringproblemringa del kretsar dessa
mångaanläggningar. Ikomplexaomfattandeoch/ellerrestaureraattpengar

exploateringstryck. Ifastighetermed högtfall återfinns dessadessutom
landsbygden,kanpåexempelvis i mindre ellerfall, tätorterandra

inhysaliksom möjligheternaobefmtligtexploateringstrycket att nyavara
Detockså svårlösta.frågorna iblandDe tekniska ärverksamheter.
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industriella samhälletsbyggnadsteknik kunskapsfált kräverär ett som mer
forskning.

Samtidigt de storskaligamiljöerna kan problem deutgöra ärett ettsom ur
ekologiskt hushållningsperspektivför tillgång. finnadet Attmestaen nya
användningsområdenför befintlig bebyggelsehar sedanlängevarit effektivt.
Ett fortsatt befintlig viktig ianvändande bebyggelse delär strävanattav en
åstadkomma ekologiskt hållbart Anläggningsytoma tillsamhälle. natur-ett

miljövårdandeoch instanser med andra 0rd påtagliga. Vi ocksåär attanser
dessa inte tillräckligt utvecklade.ärytor

Där bevarandet dimensionernasbebyggelsemiljöerde röntstoraav
framgång iökar allmänhet också intresset. Det krävs tränade förögon att
uppfatta potentialen i vittrande anläggningar. Efterochtomma en
framgångsrik restaurering potentialbrukar denna framstå tydlig för desom
flesta. Lokalerna blir attraktiva inte bara för kulturarvsinstanseroch en
intresseradallmänhet ocksåför näringsliv och andra.utan

Vad gäller dimensionernade måste hantera liknandestora museerna
kultunniljövården.problem Föremål ingått i mekanisk produktionsom som

något slag kan svåra härbärgcra, konserveraoch göraatt att attav vara
tillgängliga för finns vinster iallmänheten.Här det samarbetegöraatt ett

kulturmiljövården.med Att arbetapå plats i föremålensursprungliga
sammanhang ofta föredra, särskilt pedagogisksynvinkel. Sådantär att ur
arbetepågår också landet. Samverkanmed arkiven mindre vanlig.ärrunt om
Även här finns vinster Arkiven förkunskapsbasen mångagöra. utgöratt
miljöers historia. En avgörandesvårighet ligger i enskilda arkivbildareatt

inte inserofta just derasarkiv skulle kunna ha kulturhistorisktatt ett stort
värde. Många arkiv försvinner imed andra ord stund densamma som
omedelbara ursprungliga inteför den verksamheten längre självklar.ärnyttan

Kulturlandskapet och dessstrukturer
inslag iEtt det industrialiseradekulturlandskapet de omfattandetekniskaär

strukturer skär igenom det. Det industrialiserade samhälletsjord- ochsom
skogsbruk präglar idag delen Sverigestopografi. Vadstörre kallas förav som
kulturlandskap med andra ord till delen industrialismensär största ett
landskap. Sammanhållnajordbruksenheter med bebyggelsenplaceradmitt i

avfastigheten resultat 1800-taletsskiften. Ett uppodlingett annatvar av var
tidigare okultiverade markarealer. Under 1900-taletmekaniseradesjordbruket
successivtvilket bidrog till avfolkningen landsbygden.Skogenbetraktadav

produktionsyta ytterligare fenomen hör 18- och 1900-talenär ettsom som
till. Skog tidigare varit vildmark förädladestill virkeavverkadesoch ochsom

Hädanefterodladesskogenaktivt och omvandladesfrån tillnatur-papper.
kulturlandskap.

Såväljord- skogsbruket förbundna med deär närasom nya
kommunikationssystemen. kanskeJärnvägaroch landsvägar deär mest
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början vidmedmed städernaförra landsbygdenuppenbara.De knöt samman
mellan- ochframförallt underVägsystemenbyggdesmitten l800-talet. utav

bilismen.ökandeförutsättning för denefterkrigstiden grundläggandeensom
i landskapetpåtagliga spårtelegrafms ledningsnät andraTelefonins och är

tydligaMindrekommunikationssystem.industrialiseradesamhälletsefter det
sig.materiella spår efterlika omfattandeinte lämnardeär systemsom

främstadel ikanSjöfartens fartyg och hamnar sägas ett systemvarsvara en
i stund desina spårså raderarkännetecken säga utvattnet att samma som- -

ekonomiskavilken skogarnasflottningenkonkretiseras. Sak med utansamma
sentidatekniskarealiserats. Andraknappastskulle kunnavärde systemmer

förhaft markant betydelsei topografm harinte påmindasig hellergör men
datorkommunikation ochflygtrañk,Radio, television,levnadsvanor.våra

kanInget dessa sägasmobiltelefoni påtagliga exempel.är system varaav
grad i andrai eller lägreingår högreoberoende varandra system.utanav

Stadenoch tätorten
kansketätortsbildning detl900-talens stads-och är18- och mest

samhället. I flera fallindustrialiseradeför detkarakteristiska uttrycket
anslutning tilli direktSverigesstäderochgrundades tätorter

kommunikationslinjer. Bruksorterindustrietableringar eller anläggandetav
äldre städerochMenexempel. ävenstationssamhällen konkretaoch är

Mest påfallandesamhället.industrialiseradestarkt detpåverkadestätorter av
åtskillnadenfunktionellasociala ochbebyggelseskalan,denden störreär av
påverkanpåkommunikationernasverksamheterimänniskor och rummet,

denianspråktagandetsuccessivaurbanabebyggelsestrukturenoch det av
angränsandelandsbygden.närmast

förändringstakttillväxt ochexempellösaStädernasoch de större tätorternas
byggdasambandenmellan dendet svårt18- och 1900-talenunder gör att se
i stadenförtätade uttryckförflutnashistoriska faktorer. .Detmiljön andraoch

Bebyggelsenkanmöjligheter.problem ocherbjuder bådeoch tätorten vara
utgångspunkt för berättelsenkonkret ettsvåröverskådlig, ocksåär ommen en

förflutna.samhälles
i dettydligt vi leverdetI stadenoch ärtätorten attmestsom

dagligen sinabrukassamhället. Stadenochindustrialiserade tätorten av
tillämpliga. Frågorgradtidigare i högförtsinvånare. De ärresonemangsom

ekologisktjämställdhet,kulturarv,underpriviligieradesde ettomomom
ochtillförhållningssätt kulturarvetdemokratisktsamhälle,hållbart ettom

ochi stadenpåtaglig relevans tätorten.delaktighet har särskiltkänslan av
uppmärksamhet.ständigtpåkallarparallella värdenOch de nämntsovansom

påtaglig. SmåsärskiltsårbarhetenmindreFramförallt i den ärtätorten
nedläggningarochlamslåskring företag kanuppbyggdatätorter ett stort av

värdetkulturhistoriskadå detaktualiserastöretagsflyttningar. Inte sällan som
användning.möjligbevarandeoch fortsattmotiv for
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industrisamhället förväntas medkankunskapVilken ny om-
vardagligt perspektivutgångspunkt itagen ett

enskildekulturarvsperspektivet berika denPå vilket kansätt-
bejakasvardaglighet kunnadennavardag Hur skullemedborgarens

historia ochochutgångspunktförtydliggörasoch ensegenvarsom
samhälletindustriellatolkning detav

vardagliga företeelservilka metoder kanvilket medPå sätt,-
urvalskriterierkulturarvet Vilkainstitutionsbundnainförlivas i det
jämställdhet ochi syfte ökaanvändasoch hur kan dekan tillämpas att

i kulturarvetunderrepresenteradesde närvaro
tillämpliga för värnatillgängliga och tänkbara lagrum ärVilka att-

till särskildainte bundnatekniska ärstrukturer, system,t.ex. som
platseravgränsade

industriella stadensperspektiv kan denvilka metoder ochMed-
åskådliggörasmångfaldkomplexitet och

ochstads-industriella samhälletstill detfaktorer kan knytasVilka-
sambandfinnsterrängen Vilkaide avläsastätortstillväxt Hur kan

industriella stadensochoch dentekniskamellan de systement.ex.
liv och formtätortens
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9. Samverkan

Vikten utvecklat demokratiskt kulturarvetett synsätt har betonatsav
liksom behovet medborgarna i formuleringenatt och bruketav engagera av
kulturarvet. Vi detta centralt för kulturarvets förankring ianser vara
människors liv och vardag och för kulturarvets konstruktiva och positivaatt
roll i samhälletska stärkas. Institutionernas samverkanmed sin publik är
central. Många olika former sådansamverkanpågår. Vi detav attmenar
finns starka skäl utveckla den, dels i syfte utvecklaatt att
kulturarvsinstitutionernas arbetsformer, fördels förankringenstärkaatt av
kulturarvet hos medborgarna.

Samverkanmellan institutionerna
Det finns betydandevinster i arkiv, och kulturmiljövårdatt museer
samverkarkring konkreta kulturhistoriska projekt. Kulturmiljövårdens
koncentration på bebyggelse, på föremål och immaterielladetmuseernas
kulturarvet arkivens på pappersbaseradoch på bundensamt sättannat
information tillsammans möjligheter mångsidigt bearbetastora attger
kulturarvet, definiera det och utveckla kunskapen de företeelseratt om som
ingår i det. Samverkanmellan kulturarvsinstitutionerna särskilt angelägenär
avseendedet industriella samhälletsmiljöer oftast levandeochär mycketsom
komplexa. De minnen kan kopplas till dem bärs dessutom levandesom av nu
människor kommer också till uttryck i arkivbundna källor. Samlademen
insatserhar dessutomförutsättningar effektivisera resursutnyttjandet.att

Att denna samverkan väsentligär ocksåpå andra har framhållitssorts sätt i
flera sammanhang, i 1996/97 års kulturproposition ocht.ex.
Riksantikvarieämbetetsprofilprogram Vårt industrihistoriska Vi villarv.
särskilt understryka det väsentliga i sådansamverkansker på olika nivåer,att
såväl regionalacentralaoch lokala.som

Samtidigt bör understrykas samverkaninte lösningenden endaär deatt
problem det industriella samhälletskulturarv innebär. Varje institutionsom
måsteocksåodla sin särskilda kompetens, vilket förutsättning förär atten
framgångsrik samverkanmed andra aktörer ska komma till stånd.

Kulturvárd utanför institutionerna
Sammantaget vi det industriella samhälletshistoria ställer kravattmenar som
inte enbart kan tillfredsställas kulturarvsinstitutionerna. Kulturarvet måsteav
i högre grad tidigare formuleras och definierasän med utgångspunkti
vardagen,vilket dels kan motiveras demokratiskt perspektiv, delsett ettur ur
praktiskt och ekonomiskt. Det institutionsbundnakulturarvsarbetets
verksamhet, lagstiftning och budgetramar räcker inte för hanteradeatt
problem och möjligheter finns.som
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vi tidigareförutsätter,medborgarnaFörankringen kulturarvet hos somav
kulturhistoriskahävdandet dei definitionen ochhar berört, deltagande av

siglångt ifrån alltidutsiktspunkt detUtifrån lokal ärvärdena. vareen
mångfaldDenolika former regelverk.möjligt tillämpaönskvärt eller att av

materiellsåväl iindustriella samhälletproduceraroch det sommassasom -
medborgarnariktar intresset göraimmateriell mening attmotsnarare-

närmiljöförflutna ochmöjligheter derasmedvetna de eget egensomom
till, definition ochvikt vid allas tillgångerbjuder. Vi tidigare lagthar

dragit paralleller tillVi ocksåkulturarvet. haranvändandeav
ekologiskt hållbart samhälle.återanvändningsperspektivetoch strävan ettmot

miljö-intressenmed ochintehar baraKulturarvssektorn gemensamma
genomslaganledning dra lärdom detfinns dessutomnaturvärden. Det att av

Även regleringenperspektivet har fått.ekologiskadet avomsom
medverkancentral.frivilligaomfattande hushållensmiljövården ärär

i vårtkulturarvsperspektiv på företeelserIncitamentet till anläggaettatt
ochanvändbarai betrakta dessadagliga liv ligger bl.a. att somsom resurser,

sitt huseller byggaSamtidigt innebärfunktionella. ettattt.ex. omreparera
framtiden. Varsamhet,ocksåtillsig till förflutnaförhålla detsätt att men

i antikvariskaåteranvändning honnörsord dentillvaratagande, är
i bordekulturarvssektorn allmänheti synnerhetochbyggnadsvården men

viktigasteåterfinns despridning i samhället. Härkunna vidare en avges
kulturarvssektorns aktörer.pedagogiskauppgifterna för

olikakulturarvssektorns aktörersamverkanmellanHur kan-
sådanvinster möjliga medVilka konkreta göraförstärkas är att

möjligheternabegränsningarnarespektivefinnssamverkan Var
miljövård finnsförutom ochvilka intressenMed natur--

samarbeta återfinns dekulturarvssektorn Varförutsättningar för att
samordningsvinsternabetydandemest

kulturarvsperspektivet skaförinsatseroch metoder krävsVilka att-
myndighetersperspektiv i såvälfleraetableras ett somavsom

för dettadagliga verksamhet Och vad krävsmänniskorsenskilda att
ekologiskt hållbarteffektiv del iperspektiv bli strävanska mot etten

miljövårdens insatserlärdomar kan drassamhälle Vilka attav
perspektiv allmänhetenekologiskt hosförankra ett

industriella kulturarvetsinom detVilka frivilliga krafter verkarw
och vilkendrivs dessaaktörerintressesfär Vilka verksamheter av

konstruktion ochför det industriella kulturarvetsbetydelsehar de
stödjaskrafterhävd vilket kan sådanaPå sätt
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10. Sammanfattning

Utgångspunkter
sin i perspektiv på det industriellaUtredningen utgångspunkt brettetttar

satsningensamhället. I utredningensdirektiv den treåriga statliga påattanges
det industriella kulturarvet 1999-2001 bör eftersträva breden
sarnhällsdiskussion samhälle. Statensindustrialismens och morgondagensom
insatser ocksåsyfta till främja medborgarförankringen ochska att

till viktigauppslutningenkring det industrihistoriska liksomarvet, att
kulturhistoriska tillvaratas Särskildvärden bevaras, och utvecklas. hänsyn
ska kulturarvets demokratiska funktioner. Utredningen harägnas

till problematik arkiv, kulturmiljövård ochkoncentrerats den berörsom
satsningenVi har det angeläget inför den kommandesett attmuseer. som

formulera övergripande och idéer kan stimulera tillsöka tankar som
diskussion för i det industriella samhälletsalla dem engageradeärsom
kulturarv.

inom vilkendirektiven ingår föreslå lämplig OrganisationsformI att
satsningen genomföras Utredningen har föreslagit tillsättandetbör av en
särskild samhälletskulturarv med uppgiftDelegationför det industriella att

metodutveckling vi ihandhasatsningen.Betoningen på högkonkret anser
särskilda satsning det industrihistoriskagrad central för att statensvara

långsiktiga effekter.åren 1999-2001 fâkulturarvet skall kunna mer
Industrialismens definieras syftande inte endastpå industrinssamhälle som

i tiden sinhistoria ocksåpå det samhälle i bakåt harutan stort som
avgränsningvid mitten 1800-taletoch framåt in i vår tid. Kulturarvetegenav

definition. Vi det föränderligt ochbegrepp kräverär ett annat som en ser som
följer gårresultat olika val. Härav också det knappastaktörersett attavsom

ständigt imånga staddatala endaKulturarv ärettatt utan somom om
skrivasförändring. Liksom regions eller stadshistoria kanlands,ett enen

olika skriver skiftar kulturarven beroendepåberoendepå vem somvem som
definierar eller konstruerar dem.

funktionfunktioner i demokratiska samhället. En sådanKulturarvet har det
vilket lett utredningenallas till kulturarv, harär rätt mot ettett resonemang

underrepresentationi Utredningen konstaterar ocksåsocial kulturarvet.om
definiera industriella samhälletstolka och kulturarvet. Detallas rätt att

eftersom Sverigesbefolkning undersig särskilt väl för dettakulturarv lämpar
därförtid har levt i industrialismens samhälleoch harkortare eller längre

samhälleskulturarverfarenheteroch tolkningar vad detta ochäregna avegna
berättelsedet kan infogas.i vilken

Tidigare övervägandenoch insatser
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från 1974utgångspunktengrundtankarnaI 1996/97 års kulturproposition är
nationellföljande mål förproposition. Riksdagen beslutatårs har om en

1996/97:l29:l996/97:KrUl,kulturpolitik 1996/97:3, rskr.prop. bet.
för allareella förutsättningaryttrandefriheten och skapa attvärnaatt-

användaden,
kulturlivet och tilltill delaktighet imöjlighetverka för alla fåratt att-

till skapande,kulturupplevelser samt eget
kvalitet ochkonstnärlig förnyelse ochfrämja mångfald,kulturellatt-

negativaverkningar,kommersialismensdärigenom motverka
dynamisk, utmanandeochförutsättningarkulturen attatt vara enge-

kraft i samhället,obunden
och bruka kulturarvet,bevaraatt-
bildningssträvandenafrämja samtatt-

mellan olika kulturerochfrämja internationellt kulturutbyte mötenatt-
inom landet.

skillnader mellanmålsättningen jämnagällerFör kulturarvet utatt
ochtillgången till kulturarvetbevarandetochmänniskor det gäller attnär

i samhället.betydelsekulturarvetsintresset för och medvetenhetenstärka om
neutraltinte någotockså kulturarvet ärpropositionen konstaterasI att

synliggöra såvälkulturpolitiskaIstället påtalasdetfenomen. attansvaret
och land ochskillnader mellan stadkönsskillnader ochklasskillnader som

diskriminerande syften.utnyttjas imotverka kulturarvetattatt
vikten formuleraKulturpropositionen talar attom av

kulturarvssektornsamhällsuppgifterochkulturarvsinstitutionernas att
kulturmiljö ochorganisation i arkiv,utifrånbehandlassamladoch inte dess

museer.
industriella samhälletsdagligen detbearbetarKulturarvssektorns aktörer

kringNågra kretsarmångafrågor lösa.Samtidigt återstårkulturarv. att
mening det dessutominformationsinsatser. Vårkunskapspluckor och är att

jämställdhetspolitiska aspekterdemokratiska ochdiskussioner kringsaknas
iingår och inte ingårrepresentationerkring de socialakulturarvet, som

materia detkring den mängdliksomkulturarvet, stora somresonemang
olika kulturarvsinstansermåsteiindustriella samhällethar resulterat och som

hantera.

samhälletskulturarvfrån det industriellaBerättelser
utifrån industriella samhälletshistoria möjlig detVilken berättaär att

fråganpå denhittills definierats Ett generellt ärsåsomdet harkulturarv svar
måsteställasochgivetvis omöjligt Vår mening den ärär attattatt svarge.

riktas till särskilda delar kulturarvet.möjligt denatt avge om
aktuella perioden ochbyggnadsminnenafrån denVi belyst de svenskahar

avseendede 5funnit regionala skillnadernade är procentstoraatt avca
Mellansverigeindustriminnen. Ibyggnadsminnena betecknaskan somsom



42

dominerasbeståndet och hyttor. I södra Götaland kvarnarnaär välav gruvor
Sverigerepresenterade.I de flesta industriminnena kraftverkutgörsnorra av

och sågar, Karakteristiskt dominansen manliga arbetsplatser.är av
Om bredareperspektiv anläggspå samtliga byggnadsminnenfrånett

perioden särprägladberättelsekretsandekring välsitueradeshistoriadegesen
där de obesuttnabefolkningskategorierna den kroppsarbetandebefolkningen-
och de underpriviligierade sociala skikten i huvudsaksaknaseller-
förekommer i den historiska berättelsensutkanter.

Med ledning tidigare utförd studie de kulturhistoriskaav en om museernas
industriundersökningar slutsatsen kvinnornaskan dras arbetenäratt svagt
representeradetill skillnad från de manliga arbetarnas företagsledarnas.och
Generellt funnit anledninghar konstatera kvinnors, invandrareselleratt att
etniska minoriteters, socialt norrnavvikandes,arbetslösaseller hernlösas deär

på representationi industriellauppenbaraexemplen det samhälletsmest svag
kulturarv.

Demokratiska aspekterpå det industriella kulturarvet
De demokratiska behandlasutifrån två utgångspunkter:aspekterna dels
utifrån vilken ställning kulturarvet och brukandet det har i modernav en
demokrati, dels utifrån människors tillgång till möjligheter påverkaoch att
kulturarvet.

Arkiv, kulturmiljövårdande institutioner självklartoch har stortmuseer
inflytande vilka företeelser ingår i kulturarvet. Sedanlänge haröver som
institutionerna varit uppgiften definiera och tolka kulturarvet.experter att
Det industriella samhälletskulturarv och det faktum varje medborgareatt
faktiskt i kulturarvsinstitutionerna ocksålever och med detta kräver attarv,

förhållningssättförmår bejakaoch tillvara varje medborgares till sinta eget
historia, sin kulturella identitet och de byggstenar sådanegen egen som en

identitet konstrueradkan tänkasvara av.
De offentliga arkiven har uppenbarfunktion i det demokratiskaen

uppgift tillgodose del allmännasamhället. Deras är rättenatt att ta av
förvaltningenhandlingar, information för rättsskipningenochbehovetav

forskningensbehov.samt
iMen kulturarvet har och har haft allmänt och oreglerat bruk detett mer

viktigtdemokratiska samhället. l modern mening varithar kulturarvet ett
instrument i nationsbyggandet,i medskapa homogensträvan stat ettatt en
visst konsensuskring förenar dessmått vad denna och vadärstatav som
medborgare. Sedande moderna bildadesunder andra hälften avmuseerna
1800-talet givits ihar kulturarvet betydanderoll skapandet denen av

diskussionennationella gemenskapen.Idag kretsar delar Sverigesstora av om
historia kring det industriella Eftersom vi fortfarandesamhälletskulturarv.

i det industriella aktivt minne ochkan leva samhälletoch harsägas ett eget
till institutionernaförhållningssätt detta samhälle det angelägetär möteratt
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sin publik i samtaloch diskussioner bruket kulturarvet. Fleraom av
institutioner har tagit sig Videtta arbete. det bör spridas,attan menar
utvecklas intensifieras.och

Vardagens, den skalans, landskapetsoch kulturarvtätonensstora
Det industriella samhälletskulturarv tillhör vardagen.Denna tillhörighet i
vardagen för industriellacentral det kulturarvet skauppfattasär att som
väsentligt och Vi behöver inte nödvändigtvis gå påvärt värna.att museum,
arkiv eller beträdanågot kulturreservat eller byggnadsminneför erfara detatt
industriella samhällets finns iblandkulturarv. Det mitt vi förmårossom
anläggaperspektivet. Vardagliga företeelsererbjuder dessutomgoda
förutsättningar för kulturhistoriska införlivasdet värdet parallellt medatt
andra funktionella,värden, ekonomiskaoch ekologiska.t.ex.

Även de dimensionerna känneteckenför det industriellaärstora ett
samhället. Fabriker och omfattandeandra arbetsplatserliksom
efterkrigstidens bostadsområden exempel på sådanaanläggningar. Enär

storskaligaför miljöer de varitnärmare eller har arbets-är ärattgemensam
och boplatser för mångamänniskor. De bär informationdärmed på ochom
kan sägas slags och källa till delöver dessaett monument storvara en en av
människors vardagliga tillvaro. De finansiella, tekniska funktionellaoch
frågorna innebär emellertid ofta svårlöstaproblem. Att bevaraoch finna nya
funktioner för sådanbebyggelse i för åstadkommaär strävanett steg att ett
ekologiskt hållbart samhälle.

I de industriella strukturer genomlöper kulturlandskapet återfinnssom
liknande problem och möjligheter. Kommunikations- tillhöroch energisystem

industrielladet samhälletsgrundläggandeförutsättningar och har präglat
kulturlandskapet i form järnvägar och olikavägar,t.ex. typerav av
ledningsnät.

18- och 1900-talensstads-och tätortsbildning allt det kanskeär trots mest
karakteristiska uttrycket för det industrialiserade samhället. Flera svenska
städeroch grundade i direkt anslutning till industrietableringartätorter är

anläggandeteller kommunikationslinjer. Men äldreäven städerochav
har påverkatsstarkt industrialismen. l stadentätorter och dettätorten ärav

uppenbart vi lever i industrialiseradedet samhället. Stadenochmest attsom
brukas dagligen sina invånare. underpriviligieradestätorten Frågor deav om

kulturarv, jämställdhet, ekologiskt hållbart samhälle,ett ettom om om
demokratiskt förhållningssätt till kulturarvet och känslan delaktighet harav
särskilt påtaglig irelevans stadenoch tätorten.

Samverkan
I arbetet industrialiserademed det samhälletskulturarv samverkanmellanär
olika kulturarvsinstitutioner betydelse. Bredare kunskapoch bättrestorav
resursutnyttjande vinstertvå borde kunna uppnås samverkan.är som genom
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miljöerindustrialismenssärskilt angelägnaavseendeSådanavinster är som
tillkopplas demminnen kankomplexa. Deoch mycketoftast levandeär som

uttryck iocksåtillmänniskor kommerlevandebärs dessutom menav nu
arkivbundna källor.

påpekats.haroch medborgarnainstitutionernasamverkanmellanVikten av
intensivareförmetoderbör utarbetauppfattning institutionernaDet varär att

tidigarei gradkulturarvet högre änsina brukare ochmeddialoger att
kulturarvsperspektivetmedvetandegörasprida ochunderifrån. Attformuleras

ligger framförtill delenuppgiftstimulerande störstaochangelägenär somen
kulturarvssektom.
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KommittédirektivBilaga:

industrihistoriska kulturarvetsatsning detstatligEn

Dir. 1998:43

maj 1998.20regeringssammanträdedenvidBeslut

uppdragetSammanfattningav
förslagutreda och lämnauppgifttillkallas medutredaresärskildEn att om

satsningpå detpå regeringensinriktningenoch den närmareformerna
med berördaskall i samverkanUtredarenindustrihistoriska kulturarvet.

förslag på hurkulturarvsområdet lämnainstitutioner inomochmyndigheter
1999-2001 börårenunderindustrihistoriska kulturarvetsatsningpå deten
utvärdering. Viduppföljning ochorganisation,gällerbl.a. detutformas, när

regeringenvadsärskilt beaktautredarenskalluppdragetgenomförandet av
kulturarvsperspektivsamlatsatsning,bredviktentidigare ettsagt av enom

funktioner.demokratiskakulturarvetssamt

Bakgrund
satsningsärskild påför 1998budgetpropositioneniRegeringen att enanger

utgiftsområdel997/98zl,genomförasprop.skallindustrihistoriskadet arvet
följande. Dagensbl.a.fritid. Därtrossamfundoch sägsmedier,17 Kultur,

utvecklingsekellängänformatssamhälle harsvenska avgenomen mer
fas, bl.a.drastiskt ochförändrasIndustrisamhälletindustrialismen. en nynu

form.påinformationssamhället, håller takunskapssamhälleteller attkallad
vårbetydandedelfortfarandeindustrihistoriskadetLikväl arvetutgör aven

regeringenVidare framhållernationellt. attregionalt ochidentitet lokalt, en-
särskilt angelägennärframstårkulturarvssektornbehandlingsamlad somav

industrisamhälletssatsningnationellEnindustrielladet gäller det arvet.
ökad samverkanöverochkulturarvsinstitutionerhistoria flertaletberör en

förliksomför verksamheten,befruktandetordeinstitutionsgränserna vara
sikt.kulturarvssektorn påinomutvecklingen

utredningenförUtgángspunkzer
institutionermyndigheter ochberördamedi samverkanskallUtredaren nära

satsningpå detregeringenshurkulturarvsområdet lämna förslaginom
förslagI sinautformas.1999-2001 börunderindustrihistoriska kulturarvet

föreslagitharinstitutionerochmyndigheterbeaktavad dessautredarenskall
kulturarvet.industrihistoriskadetdet gällernär
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organisatorisk vilkenlämplig form inomUtredaren skall lämna förslag
ibefintliga myndighetsstrukturersatsningen störstabör genomförasoch där

utsträckningmöjliga utnyttjas.
aktiviteter ochskall vidare särskildaUtredaren lämna förslag

till millennieskiftet, liksommanifestationer genomförasi anslutningkansom
utvärdering satsningenbörpå hur ändamålsenliguppföljning och aven

delredovisningar ochutformas. l förslagen skall bl.a. behovet enav
slutredovisning utvärdering beaktas.Insatserfrån andrasammanfattande och

statliga myndigheter institutioner särredovisas.och bör
blir för olikaUtredaren skall också redovisavilka effekterna landets delar

Finansieringen det statliga åtagandetoch förslagen skall finansieras.hur av
inom för ändamålet.skall de Kulturdepartementetavsattrymmas ramar som

särskiltVid genomförandet uppdragetskall utredaren beaktavadav
demokratiskaregeringen tidigare anfört angående funktionerkulturarvets

särskilt regeringenprop. 1996/973. Vidare skall utredaren beaktavad sagt
1996/9713.vikten behandling kulturarvssektorn prop.samladom av en av

bidragsådant deMot dennabakgrund satsningenutformasbör sätt attett
landsting,kan till andra, såsomkan komma lämnas t.ex.tas att avvara som

näringslivet, arbetstagarorganisationer,studieförbund,kommuner,
organisationer. statlighembygdsföreningaroch institutioner och Enandra

skall också lyfta fram ochsatsningpå det industrihistoriska kulturarvet
tydliggör miljön, traditioner ochsambandmellan bl.a. den byggda

vittnesmål, föremållevnadsskick, historiskt dokumenteradehändelseroch
produktionsprocesser.och

Satsningen inriktas påUtredaren skall vidare beaktaföljande. skall främst
tiden från industrialismens i Sverige. En bred samhällsdiskussiongenombrott

eftersträvas. Statensindustrialismens och morgondagenssamhälleskallom
insatser uppslutningenskall syfta till främja medborgarförankringen ochatt
kring det industrihistoriska bevara och utveckla viktigaarvet attsamt
kulturhistoriska värden.

skall till rörande inriktningenUtredaren beaktadet utkast program en
industrihistorisk satsning Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Stiftelsensom
Nordiska Stiftelsen Tekniska Arbetets tidigaremuseet, museetsamt museum

Profilprogrammet bilaga tillVårt industrihistoriska denpresenterat arv,
fördjupade anslagsframställningenför 1997-1999, Riksantikvarieämbetet,

redovisning i Riksantikvarieämbetetsbudgetunderlagför årsamtgemensam
1999.

Tidsplan och arbetsformer
För samtliga kommittéer särskildaarbetetgäller regeringensdirektiv till och
utredare redovisning regionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50, attom av
redovisajämställdhetspolitiska dir. 1994:121,konsekvenser prövaatt
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offentliga åtagandendir. 1994:23 redovisa föreffekternasamtatt
brottsförebyggandebrottsligheten och det arbetet dir. 1996:49.

delredovisningUtredaren skall lämna med förslag pá lämpligen
augusti slutligtorganisatorisk form den l5 1998. Utredaren skallsenast

redovisa sitt den 31 december 1998.arbetesenast
Utredaren under arbetetsamrådamed Riksantikvarieämbetetoch deskall

institutionernaövriga myndigheterna och bakom de gemensamma
för näringslivet,med företrädare landsting, kommuner,samtprogrammen

berörda organisationer etc.
Kulturdepartementet

1Ifer n-a r.zem.. -
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