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UPPROP KULTURARV
Värna kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer
kristina berglund, lotta von liewen wistrand & agneta åkerlund

S

å lyder devisen för Upprop
Kulturarv som startades januari
2020 av tio organisationer som
på olika sätt värnar om våra kulturmiljöer. Uppropet har kommit till på
initiativ av Kulturmiljöfrämjandet och
Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Bakgrunden till aktionen är att kulturvärdena i befintliga byggnader och miljöer åsidosätts alltmer i planering och
byggande över hela landet; detta trots
en tydlig lagstiftning till skydd för vårt
kulturarv. Riksantikvarieämbetet har
konstaterat att två av tre av Sveriges
kommuner saknar de förutsättningar
som behövs för att värna kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser. Medborgarna protesterar alltmer
mot rivning och förvanskning av kulturhistoriska värden och mot minskade park- och grönytor. I stället för en
utveckling utifrån en helhetssyn med
varsamma kompletteringar i samspel
med befintliga miljöer och byggnader leder den snabba utvecklingen på
många håll till onödiga rivningar och
en slumpmässig blandning av byggnader formade utifrån olika exploatörers vinstintressen.

2

Avsikten med
Upprop Kulturarv

Det är dags att leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara
och utveckla kulturhistoriska värden
och till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det
anges att ”det kulturella, historiska
och arkitektoniska arvet i form av
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap
bevaras, används och utvecklas”. Våra
kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer är en ändlig resurs som
det är vår skyldighet att värna för
kommande generationer!
Därför uppmanar organisationerna
bakom Upprop Kulturarv:
• Följ lagstiftningen till skydd för
kulturarvet
• Stoppa rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
• Hindra förvanskningen av kulturhistoriskt värdefulla miljöer
• Tillför resurser till kulturarvet för
bevarande och tillgänglighet
• Värna kulturarvet i plan- och byggprocesser

Organisationerna som står bakom
uppropet representerar många medlemmar och har bred förankring:
Bebyggelsehistoriska föreningen i
Stockholm, Europa Nostra — Sverige,
Kommittén för Gustavianska Parken,
Kulturmiljöfrämjandet, Samfundet S:t
Erik, Svenska byggnadsvårdsförening
en, Svenska Industriminnesföreningen, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Hembygdsförbund och Urban
City Research.

Välbesökt seminarium

I mars 2020 arrangerade undertecknade föreningar i samverkan med
Urban City Research ett seminarium i
Byggnadsföreningens hus i Stockholm
med föreläsningar och diskussion. Lokalen var fullsatt och seminariedeltagarna kom från hela landet, Diskussionen blev livlig och engagerad.
I den inledande föreläsningen beskrev Kristina Berglund, Svenska byggnadsvårdsföreningen, hur skyskrapor,
höga hus på fel plats och påbyggnader
på befintliga hus förvanskar stadsmiljön och stadssilhuetten genom skalförskjutningar, hur trädgårdsstäder blivit
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ett eldorado för byggföretagen och
hur byggnader rivs i onödan, t.o.m.
byggnadsminnesklassade byggnader.
Det är dags att inse att kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer är en
ändlig resurs, att värnandet om dessa
miljöer är en del av en hållbar utveckling och att vi behöver lära av goda
förebilder från olika tider som präglas
av varsamhet gentemot kulturarvet.
Under senare delen av 1800-talet och
början av 1900-talet var det aktuellt att
riva Gamla Stan – idag en av Stockholms största turistattraktioner. Man
måste alltid fråga sig – på vilket sätt
tänker vi fel idag?

figur 1. (t.v.)Tors torn vid Solnavägen i
Stockholm medför en kraftig skalförskjutning i förhållande till det småskaliga Rödabergsområdet. foto: Kristina Berglund.
figur 2: (t.h.) Kulturhuset i Umeå är ett av
flera storskaliga nybyggen i stadskärnan.
foto: Kristina Berglund.

Tomas Brandt, Bohusläns museum, diskuterade varför det är viktigt
att inse att historiebruk är en del av
vår samtid. Historiska miljöer är en
resurs för ett hållbart samhälle, ger
oss möjlighet till historiska perspektiv
och är uppskattade både som boendemiljö och besöksmål. Men att an-

passa det nya till det gamla kan leda
till motsättningar mellan olika tänkesätt och är inte alltid enkelt. Historiska miljöer kan ha olika sorts skydd
– världsarv, riksintresse, kommunalt
utsedda kulturmiljöer och olika grad
av detaljreglering genom byggnadsminnesförklaring eller bestämmelser
i detaljplan. Men erfarenheten visar
att oavsett skydd så blir de kulturhistoriska värdena ifrågasatta när något
nytt ska tillfogas med argument som
”Vår tid måste få lämna sitt eget avtryck” eller ”Man kan inte bo i ett
museum”. Varför är det så? Varför är
det inte lika självklart att bruka histo
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figur 3. (över) Marstrands turisthotell, som
länsstyrelsen bedömt vara av byggnadsminnesklass, har fått förfalla och är nu rivet.
foto: Kerstin Johansson.
figur 4. (under) Arkitekturskolan vid KTH
har anpassats i höjd, material och färg till
den omgivande bebyggelsen. foto: Kristina Berglund.

rien och platsens egna värden som
utgångspunkt?
Örjan Molander, Kalmar läns museum, beskrev hur museet verkat för
en attitydförändring genom att lägga
mera fokus på reglerna till skydd för
kulturarvet i plan- och bygglagen, genom certifiering av medarbetarna och
genom att stärka insatserna i tidiga
skeden av plan- och byggprocesserna.
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Man satsar i det kommunala samarbetet på förebyggande informationskampanjer, kulturhistoriska underlag
för planarbeten och kulturmiljöprogram. I strävan efter ett nytt synsätt
i kommunen har man försökt skapa
intresse och delaktighet från fastighetsägarna, inkludera hantverkare i
det byggnadsantikvariska arbetet och
samverkat med press och media för

att sprida goda exempel men också
för att skapa diskussion om stadens
värden och dess utveckling.
I den avslutande föreläsningen
hänvisade Monica Andersson, Samfundet S:t Erik, till det folkliga missnöjet med stadsbyggandet i Stockholm. I skriften Hur kunde det bli så
här? framtagen av Samfundet, Byggnadsvårdsföreningen och Urban City
Research analyseras tre omdiskuterade projekt i Stockholm. Den viktigaste slutsatsen är att staden hade träffat
långtgående avtal med byggherrarna
före den lagstadgade planprocessen
vilket ledde till att denna blev ett
spel för gallerierna. De starka spekulationsintressena tillåts idag breda ut
sig på ett sätt som drabbar stadsmiljöns kvalitet. Stadsakitekten Per O.
Hallman (1869–1941), som lyfts fram
i Samfundets årsbok 2019, stod med
politikernas stöd för ett annat förhållningssätt och är ett föredömligt exempel. Hallmans väl genomarbetade
stadsplaner borde vara en viktig kunskapskälla för arkitekter och stadsplanerare idag – till exempel Lärkstaden,
trädgårdsstäder som Enskede, storgårdskvarter som Blecktornsparken
och Helgalunden samt Röda bergen.
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I den efterföljande diskussionen var
enigheten stor om att det behövs
krafttag för att få till stånd en ändrad
inställning till kulturvärdena i fortsatt
utveckling. Vikten av att se kulturvärdena i relation till miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan som en
del av en hållbar utveckling lyftes
fram av många, liksom vikten av att
öka kompetensen vad gäller kulturmiljöfrågor på alla nivåer.
De demokratiska processerna enligt plan- och bygglagen måste förändras så att medborgarnas kunskap
kan tas tillvara i tidiga skeden innan
projekten är låsta av bindande överenskommelser. I plan- och byggprocesser måste konsekvenser bedömas

figur 5. Bostadshuset Katscha i Norrköping har anpassats i skala och utformats i
arkitektonisk samklang med den omgivande industrimiljön. foto: Laila Reppen.

både i det korta och långa perspektivet. Det gäller också att ta till vara
beprövad kunskap och erfarenhet genom att lära av goda förebilder.
Vi måste skapa opinion genom att
öka vårt deltagande i den offentliga
debatten och utveckla retoriken i kulturarvsfrågor för att få ökad förståelse. Vi bör agera genom att skriva
inlägg i media och ”inte vara så artiga utan mer besvärliga”, utmana de
förtroendevalda ”det måste göra lite
ont om det ska bli en förändring”

och uppmärksamma och uppmuntra
byggherrar som handskas varsamt
och kunnigt med kulturmiljöer. Vi
bör också bidra på olika sätt till att
utveckla kompetensen inom kulturmiljövården. Många lyfte fram fördelen med uppropet; genom att uppträda gemensamt kan vi bli en starkare
röst i debatten och härigenom öka
prestigen kring kulturmiljöfrågorna
och ge dem tyngd på alla nivåer inom
den hierarki som råder i samhällsdebatten.

Hur kan Upprop Kulturarv
drivas vidare?

Sedan uppropet offentliggjordes har
16 ytterligare organisationer och för-
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eningar anmält sitt stöd. Snart 3 000
personer har undertecknat uppropet
på hemsidan www.uppropkulturarv.
se. Det gäller nu att utnyttja kraften
i att vi är många organisationer och
engagerade medborgare som samverkar. Det krävs framför allt ökad kunskap och insikt om vikten av att värna
kulturarvet och det krävs ökade resurser på alla nivåer i samhällshierarkin.
Vi ser fyra viktiga huvudpunkter för
fortsatta aktiviteter – synsätt, kompetens, regelverk och förvaltning.
Synsätt – att förändra attityden
till kulturarvet från hinder till resurs
Att värna kulturarvet är i hög grad ett
led i en hållbar utveckling. Det gäller
att lyfta fram hållbarhetsperspektivet,
att påverka politiker och myndigheter
på olika nivåer, att förstärka ämnet
arkitekturhistoria och att föra in ny
kunskap i arkitekt-, planerar-, antikvarie- och andra utbildningar. Det gäller
också att föra ut budskapet genom
att delta i den offentliga debatten,
sprida kunskap och uppmärksamma
goda exempel.
Kompetens – att öka kompetensen
hos alla aktörer
Behovet av kompetens är en övergripande fråga. Det saknas idag systematisk kunskapsuppbyggnad för dagens
och framtidens processer. Det krävs
stora insatser för att öka kunskap i
kommunerna och medvetande hos
alla aktörer om kulturmiljövärdena.
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Detta är den främsta förutsättningen
för att få till stånd en ökad hänsyn till
kulturarvet i plan- och byggprocesser.
Regelverket – att i stället för att
negligera kulturmiljöintressena
följa den tydliga lagstiftningen
Lagens krav på respekt för kulturarvet är tydlig men följs inte. Byggnadsmiljöer utanför detaljplan saknar i
stor utsträckning skydd. Avvägningen
mellan motstående intressen bör
genomföras i tidiga skeden av planeringen för att inte kulturvärdena
ska komma till korta. Medborgarnas
kunskap måste tas tillvara bättre i
planeringsprocesserna. Lagstiftningen
förhindrar inte bättre processer. Det
gäller i stället att utnyttja de lagliga
möjligheterna.
Förvaltning – att vidta åtgärder för att
skapa garantier för bevarande
och tillgänglighet
Befintliga förvaltningsformer behöver
utvecklas för att bättre stödja fastighetsägare av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Regelverket kring lagskyddade byggnader och miljöer bör
utvecklas för att garantera bevarande
och tillgänglighet för medborgarna.
Resurserna till kulturmiljövården bör
ökas både till sektorn som helhet och
genom särskilda bidrag.
Avgörande för att nå framgång är
att vi är många som är beredda att
göra insatser för att vidareutveckla
och stärka Upprop Kulturarv. Utifrån

de fyra huvudpunkterna tänker vi oss
ökad aktivitet i den offentliga debatten och i sociala media, seminarier
kring de fyra huvudfrågorna, remis�svar på offentliga utredningar, egna
utredningar och skrifter. Det är hög
tid att värna våra kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer
som en viktig förutsättning för en
långsiktigt hållbar utveckling!

kristina berglund
Svenska byggnadsvårdsföreningen
(+E-post)
lotta von liewen wistrand
Samfundet S:t Erik
(+E-post)
agneta åkerlund
Kulturmiljöfrämjandet
(+E-post)
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