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KOOPERATIVET SOM ARBETSMODELL
JERKER NORDLUND, REVISOR KULTURLANDSKAPET

Uppdraget som revisor i Kulturlandskapet har gett mig ett 
unikt tillfälle att följa arbetet inom ett personalägt företag 
både inifrån och en bit från sidan. Jämfört med tidigare upp-
drag inom offentlig förvaltning, föreningsliv och bankverk-
samhet innebär revisorsuppdraget för Kulturlandskapet 
ett fokus på mycket mer än att bokföringen följer god revi-
sionssed. Tillsammans med kooperativets kvalitetssäkrings- 
arbete skapar den gemensamma ägarformen frågeställ-
ningar där översynen av styrrutiner för kvalitet och besluts-
fattande blir mer centrala än vad som är vanligt i många 
andra ekonomiska sammanhang.

Kooperativets målsättning är att medarbetarnas gemen-
samma ledning av verksamheten ska låta den sammantagna 
kompetensen inom verksamhetsgrenarna arkeologi, kultur-
historia, arkitektur, konst, litteratur och samhällsplanering 
korsbefrukta varandra för ett rikare resultat gentemot upp-
dragsgivare. Dessutom vill Kulturlandskapet visa hur de koo-
perativa arbetsformerna som modell ska kunna utgöra en 
inspirationskälla även för andra arbetsplatser. Den svenska 
traditionen av konsensus och medinflytande i arbetslivet som 
Kulturlandskapet vidareutvecklar är något jag särskilt kan 
sakna från min nuvarande huvudarbetsplats i södra Europa.

För berättelsen om Bohuslän ska inte bara beskrivas som ett 
eko från det förflutna, den ska också skrivas med nya kapitel 
för framtiden.
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GEMENSAM NYTTA
MAGNUS RÖNN, ARKITEKT

I en tid präglad av individualisering 
är det uppfriskande att diskutera 
gemensam nytta och kollektiv för-
valtning av samhälleliga resurser.

Ugo Mattei, professor vid Hastings 
College of Law i Kalifonien, har an-
vänt sina kunskaper i tvister vid ut-
försäljning av offentlig egendom och 
privatiseringar av naturresurser. 
Mattei noterar att idén om gemen-
sam nytta är en etisk princip om in-
kludering för att tillgodose kollekti-
va behov. Men vad är gemensamma 
nyttigheter? Som exempel tar Mattei 
upp naturen (djur, växter, mark, vat-
ten), historia (kulturarv, sedvänjor) 
och fysiska objekt (byggnader, torg, 
vägar). Enligt Mattei är det förekom-
sten av gemensam nytta i samhället 
som är grunden till en deltagar- 
demokrati med ett kollektiv ansvar. 
Att göra sig medveten om de gemen-
samma nyttigheternas värde är ett 
första steg i återuppbyggnaden av 
en ekologisk samhällsordning.

Elinor Ostrom, professor vid Indiana 
University, har studerat allmän-
ningar med lokalt förvaltade ängar, 
skogar, bevattningssystem och kust-
fiske. Hon pekar ut ett antal grund-
läggande principer som avgörande 
för en självorganiserad förvaltning. 
Några av principerna är:

• Att det finnas tydliga gränser för  
  den gemensamma resursen.
• Att de som påverkas av reglerna  
  också har möjlighet att utforma  dem.
• Att övervakning av resursuttag  
  och efterlevnaden av regler styrs av  
  de som har nytta av kontrollen.
• Att sanktioner anpassas till skadan  
  och utdöms av brukarna, direkt  
  eller indirekt.
• Att det finns mekanismer för 
  konfliktlösning.
• Att politiska instanser erkänner  
  brukarnas rätt att själva utforma  
  sina förvaltningsformer.

Läs mer:
Gemensam nytta av Ugo Mattei 2016 Balder
Allmänningen som samhällsinstitution av Elinor 
Ostrom 2009 Arkiv
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ARKEOLOGISKT FÄLTARBETE  
ÄR OCKSÅ FORSKNING
STIG SWEDBERG, ARKEOLOG

En arkeologisk undersökning är den sista delen i en arkeologisk 
process. De tidigare delarna utgör planeringsunderlag men är 
också forskningsförberedande. Vid undersökningen är en stor 
del av arbetet grundforskning – en del av medlen används van-
ligen till en mindre forskningsinsats där formulerade hypoteser 
testas. Kulturlandskapet har i sitt forskningsprogram beskrivit 
vissa kriterier för grundforskning. Främst syftar de till att meto-
der ska användas som möjliggör att resultat från olika undersök-
ningar blir jämförbara. Det är också viktigt att komplettera arke-
ologens iakttagelser med naturvetenskapliga analyser.

Vid undersökningarna i världsarvsområdet i Tanum tillämpades 
dessa principer. Vid undersökningen av en mindre aktivitetsyta 
med eldstäder och kokgropar genomförde vi ett ambitiöst prov-
tagningsprogram. Främsta syftet var att bättre förstå kokgropar-
nas funktion då denna är dåligt känd. Genom resultaten kunde 
vi relatera olika typer av kokgropar till sädrostning eller matlag-
ning. Denna kunskap kunde sedan användas för att se aktivitets-
ytan som en viktig men perifer del av det dåtida samhället. En 
möjlig jämförelse är betydelsen av en fäbod och hur den är place-
rad i förhållande till övrig bebyggelse.

Genom att öka förståelsen av förhistoriska samhällen kan vi öka 
förståelsen för samhället idag.

Läs mer:
http://www.kulturland.se/portfolio/e6/

www.kulturland.se   kontakt@kulturland.se   0709-599648

1 Torsdag

2 Fredag

3 Lördag

4 Söndag

5 Måndag 10

6 Tisdag

7 Onsdag

8 Torsdag

9 Fredag

10 Lördag

11 Söndag

12 Måndag 11

13 Tisdag

14 Onsdag

15 Torsdag

16 Fredag

17 Lördag

18 Söndag

19 Måndag 12

20 Tisdag

21 Onsdag

22 Torsdag

23 Fredag

24 Lördag

25 Söndag

26 Måndag 13

27 Tisdag

28 Onsdag

29 Torsdag

30 Fredag

31 Lördag

Mars 2018

Foto: Tanum
 1821. Fotograf: Stig Sw

edberg.



www.kulturland.se   kontakt@kulturland.se   0709-599648

KULTUR- OCH NATUR-
GEOGRAFISK ANALYS 
SOM PLANERINGS- 
INSTRUMENT 
OSCAR JACOBSSON, HISTORISK GEOGRAF

När större områden ska planläggas 
kan det bli aktuellt med inledande 
arkeologiska insatser som syftar till 
att avgränsa ytor med okända läm-
ningar ovan och under mark, samt 
att göra en bedömning av redan 
kända fornlämningar.

I detta tidiga skede kan med fördel 
en kultur- och naturgeografisk his-
torisk landskapsanalys utföras för 
att ta fram ett gediget kunskapsun-
derlag. Inledningsvis görs studier 
av områdets naturförhållanden för 
att avgränsa ytor som kan ha nytt-
jats av människor i det förflutna. 
Olika jordarter berättar till exempel 
om var det varit lämpligt att bosätta 
sig eller odla. Detta kompletteras 
med djupstudier av historiskt kart-
material och andra historiska käl-
lor, där landskapets förändring kan 
skisseras. Historiskt kartmaterial är 
inte minst användbart när det gäller 
att avgöra om en lämning tillkom-
mit innan eller efter 1850, vilket är 
avgörande för bedömning av forn-
lämningsstatus och ligger till grund 
för fortsatt hantering av lämningen. 
Information från historiska kartor 
kan dessutom ge indicier på möjliga 
lämningar under mark, vilket kan 
ge stöd i den vidare processen. Med 
hjälp av detta underlag kan arkeo-
logerna effektivisera sina fältinsat-
ser och redan i fält lättare göra en 
bedömning av påträffade lämning-
ars ålder.

Underlaget fungerar också som stöd 
för exploatören som får ett mer hel-
täckande material att förhålla sig till 
när det gäller att utforma områdets 
framtida planläggning.

Läs mer:
http://www.kulturland.se/portfolio/au- 
tanums-sam-114-m-fl/
http://www.kulturland.se/portfolio/au-steg-
1-vag-e45/
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KULTURMILJÖKOMPENSATION  
– VAD ÄR DET?
MAGNUS RÖNN, ARKITEKT

Kulturlandskapet genomförde 2013-2015 ett forsknings-
projekt med stöd av Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljö- 
kompensation framträder här som svar på ett grundläggande 
dilemma i samhällsplaneringen mellan å ena sidan exploatering 
av mark och å andra sidan bevarande och förvaltning av värdefulla 
miljöer. Hur identifieras och behandlas kulturella värden i plane-
ringsprocesser där resursstarka byggherrar vill utnyttja marken 
för sina ändamål? Kravet på kompensation utgår från att kultur- 
arvet är en kollektiv nyttighet för medborgarna som behöver 
skyddas vid exploateringar.

Sten Rentzhog påpekar i Tänk i tid att vi omges av en kulturskapad 
miljö som ger förankring i tid och plats. Vår omgivning präglas av 
tidigare generationers arbete, levnadssätt, framtidstro, samhälls-
förhållanden, ekonomi och politiska organisationer. Kulturarvet 
har ett historiskt värde som är minst lika viktigt som byggprojek-
tet. Om kulturella värden skadas är det rimligt att ställa stränga 
krav på kompensation.

I forskningsprojektet fördjupar Kulturlandskapet diskussionen 
om kompensation i en modell med fyra typfall. Genom modellen 
får vi en arena i planeringen för utveckling av kompensations-
åtgärder. Målet är att kulturmiljön som helhet ska behålla sina 
värden samtidigt med allmännyttiga investeringar i samhället 
kan genomföras. Den bakomliggande etiska principen är klar: 
Exploateringar som skadar kulturella värden i vår gemensamma 
miljö ska ge tillbaka motsvarande kvaliteter till landskapet.

Läs mer:
http://www.kulturland.se/portfolio/styrmedel-och-kompensationsatgarder- 
inom-kulturmiljo/
Tänk i tid: se framåt genom att blicka bakåt av Sten Rentzhog 2014 Carlsson
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DOKUMENTATION AV EN KULTURMILJÖ – 
LAHÄLLA STENBROTT OCH KNOTTFABRIK
ANNIKA ÖSTLUND, ARKEOLOG

På västra Stångenäset, söder om Brastad, Rixö och Vinbräcka, 
ligger Lahälla stenbrott. Stenbrytningen i Lahälla inleddes 
troligen på 1880-talet och lades ner runt 1960. I anslutning till 
stenbrottet finns landets enda kvarvarande knottfabrik. Här till-
verkades gatsten på maskinellt vis från runt 1920 till början av 
1930-talet. Den unika knottfabriken och den orörda stenbrotts-
miljön ledde till beslutet att införliva Lahälla stenbrott i projektet 
Kulturscen.

En kulturmiljöutredning som även inkluderade knottfabriken 
genomfördes 2012. Stenbrottsområdet dokumenterades enligt 
den metod som beskrivs i boken Sten.doc. Metoden omfattar 
beskrivning av kilnings- och borrteknik samt stenavfall för att 
bedöma tidsställning och vad som tillverkats. Dokumentation 
och skadeinventering av fabriksbyggnad och transformator- 
station bestod bland annat i skisser av fasader som ett underlag 
för framtida renoveringar. Som ett komplement gjordes även 
studier av de immateriella lämningar som är knutna till Lahälla. 
Fackförenings- och företagsarkiv studerades och intervjuer gjor-
des med boende i Lahälla och andra personer med koppling till 
stenbrytningen på platsen.

Stenbrottsområdet med skrotsten och fabriksbyggnad har 
RAÄ-nummer Brastad 633. Arbete pågår för att få till stånd restau-
rering av fabriksbyggnaden och en långsiktig förvaltning av miljön.

Läs mer:
Sten.doc av Åsa Algotsson och Stig Swedberg 2004 Rio Kulturkooperativ
http://www.kulturland.se/portfolio/lahalla/

Foto: Lahälla stenbrott. Fotograf: Annika Ö
stlund.



(X)SITES – LANDSKAP, KONST,  
TVÄRVETENSKAP
STIG SWEDBERG, ARKEOLOG

(X)sites är ett utforskande projekt om konst och landskap 
som leds av Konstnärscentrum Väst i samarbete med ett 
antal västsvenska kommuner. Båda dessa begrepp är var för 
sig stora och invecklade. I detta fall utgörs mötespunkten 
genom ett antal landart-installationer, det självklara mötet 
mellan konst och landskap.

Mötet är dock inte okomplicerat. Konst kan vara besvärlig, ta 
plats och ställa svåra frågor. Landskapet i sig är också mång-
bottnat. Hur landskapet nyttjas och upplevs prövas ibland, 
exempelvis i en kommunal detaljplan, men ofta inte alls. Det 
är då istället upp till varje individ att relatera till landskapet, 
på sitt eget sätt. Om olika människors relationer till samma 
landskap skiljer sig alltför mycket åt kommer detta att skapa 
konflikter – och i bästa fall förhandlingar – om landskapet. 
Ett konstverk kan ge upphov till just dessa processer på ett 
ideologiskt plan, genom en debatt till exempel, eller på ett 
fysiskt plan, exempelvis genom att konstverket gör anspråk 
på platsen eller att det görs åverkan på konstverket.

Genom utforskande processer, oavsett om det gäller arkeo-
logi, kulturhistoria eller konst, kan vi fördjupa förståelsen av 
landskapet. Det är betydelsefullt att förstå en plats, att sätta 
den i perspektiv, att skapa utrymme för deltagande, för att 
den ska vara en inkluderande plats i ett framtida samhälle.

Läs mer:
http://www.kulturland.se/portfolio/x-sites/
http://www.landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites-sjuharadsrundan#
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ARKEOLOGIDAGEN I FJÄLLBACKA
STIG SWEDBERG, ARKEOLOG

Arkeologi och historia handlar om att se sig själv i perspek-
tiv. Hur har andra gjort i min situation? Inför arkeologi- 
dagen 2017 beslöt vi att granska Fjällbacka och redovisa vad 
vi kom fram till vid en promenad genom samhället.  Vi berät-
tade bland annat om bebyggelseutvecklingen i samhället.

På 1700-talet kunde gårdarnas strandnära utmarker använ-
das av strandsittare som på ofri grund byggde bodar och 
hus. Kombinerat med västkustens fria fiske lade detta grun-
den till många kustsamhällen. Sillperioderna innebar hög-
konjunkturer som gjorde att fler människor kunde bosätta 
sig här. 1800-talet innebar stora förändringar. Förutom fiske 
och sillberedning tillkom stenhuggeri och badortsverksam-
het, med hotell och restauranger. Ett exempel är Stora Hotel-
let som drevs av Mamsell Charlotta Hagqvist, en av flera 
kvinnliga företagare. Dessa var ofta änkor eftersom en gift 
eller ogift kvinna inte var myndig och därför inte kunde ingå 
affärsuppgörelser på denna tid. En annan kvinna, Fru Thor-
borg Ek, lät uppföra Badrestaurangen 1938. Byggnaden kan 
ses som en representant för det svenska folkhemmet och den 
nya semesterlagen med två veckors semester.

Avslutningen av promenaden ledde förbi Fjällbackas träd-
gårdsstad till Tetra Pac där vi bland annat diskuterade verk-
samhetsområdet och den nya detaljplanen. Därefter var det 
dags att summera dagen. Vad kan vi lära oss av historien 
inför framtiden?

Läs mer:
http://www.kulturland.se/arkeologidagen-i-fjallbacka/
http://www.kulturland.se/portfolio/kulturmiljoanalys-av-f-d-badrestau-
rangen-badis/
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STENINDUSTRIN –  
EN BERÄTTELSE ATT FÖRA VIDARE
INGEGERD JOHANSSON, FÖRFATTARE

I den svarta septemberkvällen lyser ljuskäglorna upp den branta 
väggen i stenbrottet. I knottfabriken framkallar ljussättningen en 
närmast spöklik miljö. Ljuden från stenhuggarens handverktyg 
ekar genom mörkret och blandas med mumlet från folkmassan. 
Med fler sinnesintryck blir upplevelsen större och kunskapen mer 
lättillgänglig.

I september 2012 anordnade Kulturlandskapet en kulturell, kul-
turhistorisk och industrihistorisk vandring i Lahälla, från hamn-
plan förbi bebyggelsen upp till knottfabriken och stenbrottet. 
I fackelsken vandrade besökarna från kajen, där de hört om 
platsens betydelse under andra världskriget, uppför backen till 
kaser’n, den gamla stenhuggarbostaden. Där blev de påminda om 
vilka lukter och ljud som hade varit vardag på den tiden kaser’n 
gav ett femtiotal personer tak över huvudet. Knottfabriken och 
delar av stenbrottet var ljussatt av tre nyexaminerade studenter 
från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Här 
fick besökarna också höra mer om den bohuslänska stenindu-
strin och försöken att mekanisera framställningen av gatsten.

Evenemanget var mycket välbesökt, med fler än 300 personer 
närvarande. Detta berodde troligen på att Kulturlandskapet 
genom arbetet med dokumentation och intervjuer kunde kana-
lisera boendes och berördas redan befintliga intresse för platsen, 
genom den nyfikenhet som väckts i och med dokumentations-
insatserna som gjordes under våren och sommaren samma år.

Läs mer:
http://www.kulturland.se/portfolio/lahalla/
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DELTAGANDE ARKEOLOGI
STIG SWEDBERG, ARKEOLOG

Arkeologiskt fältarbete är en forskningsinsats, men det är också 
ett utmärkt tillfälle att diskutera förhistoria med andra samhälls-
grupper än forskare. I det arkeologiska uppdraget finns ett utta-
lat mål att förmedla nya kunskaper till det omgivande samhället.

I Jörlanda, vid Spekeröd, undersökte Kulturlandskapet en boplats 
under hösten 2017. Stenungsunds kommun driver tillsammans 
med Ale och Kungälv kommuner ett projekt med syfte att invol-
vera fler grupper i kulturarvsarbetet. Vid undersökningen i Jör-
landa samarbetade vi därför med projektledaren Andreas Ante-
lid. En av aktiviteterna under höstlovet var en arkeologiskola. 
Vid denna fick ungdomarna delta i fältarbetet genom att gräva 
ut en del av ett så kallat kulturlager. Tillsammans med elever från 
Nösnäsgymnasiet diskuterade vi förhistoria och provtog delar av 
ytan för kommande naturvetenskapliga analyser.

Arkeologin berikar både utförare och mottagare (samhället) på 
många plan. Genom att människor kan känna sig förankrade i 
sin egen omgivning och platsens historia, kan empati och nyfi-
kenhet väckas. Berättelsen om ”de andra” är alltid djupast sett en 
berättelse om oss själva.

Läs mer: 
http://www.kulturland.se/portfolio/su-jorlanda-386-och-387/
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Foto: Jörlanda 387. Fotograf: Per Pixel.
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SALONG FÖR GUSTAV
INGEGERD JOHANSSON, FÖRFATTARE

I december 2015 gav Kulturlandska-
pet ut Gustav Öbergs bok Efter regnet 
klär bergen sig i blåställ. Bokrelease 
ägde rum på Varbergs fästning, 
där Gustav samtalade med Ingela 
Strandberg, poet, om bland annat 
småbrukarsamhällets egenheter. 
Fyra veckor senare dog Gustav, men 
hans kulturgärning lever kvar.

I samarbete med Ingrid Lindberg, 
konstnär och filmare, arrange-
rade Kulturlandskapet i novem-
ber 2017 Salong för Gustav Öberg 
på Gerlesborgsskolan i Bohus-
län. Åttio personer avnjöt pre-
miärvisningen av Klara & Marvin, 
en film av Ingrid Lindberg och 
Gustav Öberg. Filmen bygger 
på kapitel VIII ”På Valön i havs-
bandet tycktes de mig leva sägen- 
artat” i Gustavs bok Gerlesborg Bottna 
Svenneby – Närbilder och utblickar.

Folkets kök i Bärfendal ordnade en 
inspirerande fikabuffé. Den efter-
följande litterära salongen bestod 
av sång och berättande, uppläs-
ningar och kåseri av personer som 
på olika sätt samarbetat med och 
inspirerats av Gustav. Avslutnings-
vis diskuterades idén att bilda ett 
litterärt sällskap i Gustavs anda. 
Genom nätverkande och korsbe-
fruktning mellan olika kulturper-
soner skapas en djupare och större 
upplevelse.

Läs mer:
http://www.kulturland.se/portfolio/
om-att-inte-passa-in/
Efter regnet klär bergen sig i blåställ av Gustav 
Öberg. 2015 Kulturlandskapet
Gustaf Jacobson är inte död. Berättelser och 
anteckningar i skuggan av Östermalm av  
Gustav Öberg 2008 Bottnafjord Förlag
Gerlesborg Bottna Svenneby. Närbilder och 
utblickar av Gustav Öberg 2003
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REMISSYTTRANDE  
FJÄLLBACKA VERKSAMHETSOMRÅDE
MAGNUS RÖNN, ARKITEKT

Ett förslag på detaljplan för verksamhetsområdet i Fjällbacka gick 
ut på remiss 2009. I Kulturlandskapets yttrande över förslaget 
gavs följande synpunkter:

1: Industriby som planeringsidé. Kunder och besökare ska välkom-
nas av en industriby med tydliga spår av arkitektoniska avsikter 
och lokal särprägel.
2: Gestaltning. Industribyn behöver planeras utifrån en ambition 
om att skapa ett estetiskt tilltalande arbetsområde. Kulturland-
skapet föreslog en satsning på arkitektur, kulturarv och konst.
3: Ny infart till Fjällbacka. Den planerade nya vägen behöver 
anpassas till landskapet och lyfta fram kulturmiljöns kvaliteter.
4: Skyltlägen och gatunät ska stödja varandra. Ett helt nytt gatunät 
behövs för att kombinera idén om en industriby med attraktiva 
tomter och skyltlägen.
5: Funktionsintegrerad markanvändning. Planeringen ska under-
lätta etablering av flexibla arbetsplatser, mångfunktionella verk-
samheter och samlokalisering av företag.
6: Bilda flera fastigheter. Fastighetsbildning ska stödja småskalig-
het. Fler fastigheter skapar större variation och bidrar till uthål-
liga arbetsplatser.
7: Störningar. Störningar bör åtgärdas vid källan, inte genom 
skyddsavstånd som ger en utspridd bebyggelse.
8: Gröna tak. Exploatörer som tar mark i anspråk för bebyggelse 
bör ge gröna tak tillbaka till landskapet.
9: Utred miljöpåverkan. När en helt ny markanvändning föreslås 
bör krav ställas på en MKB.

Läs mer:
https://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/kommunensplanarbete. 
4.58e914a013a0d49788acfa.html
http://www.kulturland.se/arkeologidagen-i-fjallbacka/

Foto: Fjällbacka. Fotograf: Stig Sw
edberg.



Kulturlandskapet arbetar med arkeologi, kulturhistoria, arkitektur, byggnadsvård, samhälls- 
planering, konst och litteratur – helst på samma gång. Verksamheten sträcker sig från ren upp-
dragsarkeologi till egeninitierade forskningsprojekt i samarbete med andra aktörer och myn-
digheter.

Kulturlandskapet vill delta aktivt i samhället, och därigenom ha möjlighet att påverka samhälls-
utvecklingen i en riktning som förhoppningsvis leder till en socialt, kulturellt och ekologiskt 
hållbar framtid. I linje med detta har Kulturlandskapet arbetat med exempelvis miljökonse-
kvensbeskrivningar, kommunala kulturmiljöprogram och frågor som rör kompensation av kul-
turmiljö, men även konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, filmprojekt med nyanlända och 
skönlitterär utgivning.

En av Kulturlandskapets styrkor är den tvärvetenskapliga inriktningen. Genom att låta olika 
kunskapsfält berika varandra ges rika möjligheter till nya slags frågor, nya vinklar och insikter, 
nya sammanhang – allt till glädje och nytta för både medarbetare och mottagare.

Kulturlandskapet
Ekelidsvägen 5

457 40 Fjällbacka

Hemsida: www.kulturland.se
E-post: kontakt@kulturland.se

Telefon: 0709 599 648

Foto: Stengärdesgård, Aleklätten. Foto, fram
sida: Fjällbacka. Fotograf: Annika Ö

stlund. 


