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Förord
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare bildades på upp
drag av regeringen 2001 för att skapa en bättre samverkan mellan statliga myn
digheter och bolag. Samverkansforum är organiserat i nätverk, där Nätverket 
för Arkitektur och kulturmiljö består av representanter från Riksdagsförvalt
ningen, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Fortifikationsverket, Naturvårds
verket och Statens fastighetsverk. Tillsammans förvaltar vi nästan alla statligt 
ägda kulturfastigheter och är mycket engagerade i frågor som rör våra kultur
fastigheter.

Frågan vad staten ska äga är aktuell. I september 2013 lämnade en statlig ut
redning sitt betänkande med förslag på hur statens kulturfastigheter ska hante
ras i framtiden. Samverkansforum tog därför initiativ till tre seminarier för att 
bredda och fördjupa frågan. Ett första seminarium beskrev vägen till dagens 
situation, ett andra gav en nordisk och europeisk utblick och ett tredje hade 
formen av en diskussion kring utredningen och dess ställningstaganden. I den 
här dokumentationen har vi sammanställt material från de tre seminarierna för 
att sprida resultatet till en vidare krets.

Det första seminariet gav en beskrivning av den svenska situationen. I dag 
finns ungefär tre tusen byggnadsminnen i Sverige. De kan ägas både offent
ligt och enskilt, men alla skyddas av lag med staten som tillsynsmyndighet. 
Av dessa byggnadsminnen ägs cirka fem hundra av staten. De statliga bygg
nadsminnena förvaltas av sju olika myndigheter, varav Statens fastighetsverk 
förvaltar de flesta. I ett brett perspektiv kan vi utläsa några tendenser som har 
betydelse för statens engagemang som ägare av kulturfastigheter: 

• Inflöde av nya fastigheter som söker skydd.
• Inga tecken på att anslag eller bidrag kommer att öka.
• Förskjutning av ansvar från det offentliga till civilsamhället.
• Vilja att styra genom lagstiftning i stället för statligt ägande.
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Situationen i Norden är likartad. Därför bjöd vi till ett andra seminarium också 
in våra statliga systerorganisationer i de nordiska länderna för att lära oss mer 
om deras situation. I relief till detta bad vi en forskare från England berätta om 
de två europeiska motpolerna i synsätt: det engelska och det franska. 

I ett tredje seminarium redovisade utredaren Inger Lilieqvist sina utgångs
punkter och förslag till utveckling av de statligt ägda byggnadsminnena, följt 
av en engagerad paneldebatt. I denna dokumentation har vi valt att publicera 
hela diskussionen. Som framgår finns det många olika åsikter och intressen. 
Efter en genomgång av utredningar och förslag kan vi konstatera att någon 
total översyn av hela det statliga beståndet aldrig tidigare har gjorts. Frågan 
infinner sig: Äger och förvaltar staten rätt fastigheter?

Vi vill slutligen tacka alla som bidragit till att seminarieserien blev lyckad 
och fick en så bred anslutning från myndigheter, debattörer och studenter. Se
minarierna och dokumentationen har planerats och genomförts av en arbets
grupp, som förutom undertecknade har bestått av David Nilsson och Ingela 
Andersson från Nätverket för Arkitektur och kulturmiljö, konsulten Sofia Meurk 
samt Anders Bergström från KTH Arkitekturskolan.

Vår förhoppning är att frågorna lever vidare med hjälp av denna dokumen
tation. Samverkansforum kommer även fortsättningsvis att agera aktivt i frågor 
kring våra statliga byggnadsminnen.

Stockholm i november 2014

Hans Bergenståhl Anders Bodin
Ordförande  Ansvarig för seminarieserien

Nätverket för Arkitektur och kulturmiljö 
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare
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TID: Tisdag 24 september 2013, kl. 13.00–16.30.

PLATS: Ritsalen, Karlbergs slott.

MODERATOR: Anders Bergström, universitetslektor, KTH Arkitekturskolan.

Föredragshållarnas bidrag återges här i sammandrag – seminariet hölls  
i sin helhet på svenska.

PROGRAM OCH INNEHÅLL

13.00 Introduktion

sid. 8 Dagens arbetsfördelning med statliga verk, bolag och myndigheter  
 Roger Pettersson 

sid. 11 Staten som byggherre och förvaltare – strategier under 500 år 
 Cathrine Mellander Backman 

14.30 Paus

sid. 14 Statliga byggnadsminnesmärken – bakgrund och urvalsprinciper 
 Mia Geijer

sid. 16 Byggnadsstyrelsen omvandlas 1993 
 Christer Wadelius

16.30 Avslutning

SEMINARIUM 1

Vägen till nu
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Dagens arbetsfördelning med statliga 
verk, bolag och myndigheter

Statens fastighetsförvaltning sker idag dels i ett antal myndigheter och dels 
i ett antal helägda aktiebolag. De fastigheter som staten äger direkt förvaltas av 
särskilt bestämda myndigheter. De större bestånden förvaltas av Statens fastig-
hetsverk och Fortifikationsverket. Dessa myndigheter har fastighetsförvalt-
ningen som sin huvuduppgift. Ett antal övriga myndigheter har också givits 
rätt att förvalta fastigheter, ofta av särskilda skäl och framför allt fastigheter som 
de själva utnyttjar.

Staten äger i dag fyra bolag som har till uppgift att förvalta fastigheter. Dessa 
bolag är Akademiska Hus AB, Specialfastigheter Sverige AB, Jernhusen AB 
och Vasallen AB. Förvaltningen sker utifrån samma regelverk som gäller för 
övriga aktiebolag. Staten äger alltså i dessa fall inte fastigheterna direkt utan 
äger samtliga aktier i bolagen.

Värdet på det statliga fastighetsinnehavet uppgår totalt till uppskattningsvis 
150 miljarder kronor. Huvuddelen av värdet förvaltas i de helägda bolagen, 
både i de ovan nämnda bolagen som har fastighetsförvaltning som huvud-
uppgift och i vissa andra bolag. Beståndet i de fastighetsförvaltande myndig-
heterna är inte fullständigt marknadsvärderat men beräknas ha ett värde på 
cirka 40 miljarder kronor. Statens fastighetsinnehav ökar i takt med att de för-
valtande myndigheterna och bolagen löpande genomför nyinvesteringar och 
förvärv. Även avyttring av fastigheter sker, men netto ökar statens fastighets-
innehav relativt mycket. Räknat sammantaget är nyinvesteringstakten hos de 
statliga fastighetsförvaltarna hög, och den uppgår till drygt 5 miljarder kronor 
per år. De största nyinvesteringarna har skett inom universitets- och högsko-
lesektorn, kriminalvården och försvaret (inom försvaret har också omfattande 
avvecklingar skett i samband med omstruktureringen av försvaret).

Grunden för dagens struktur lades i den reform som genomfördes i början av 
1990-talet, då Kungl. Byggnadsstyrelsen avvecklades och statliga myndigheter 

Roger Pettersson

Ämnesråd och utredare vid Regeringskansliet  

i Stockholm. Tidigare sekreterare i den utredning  

som 2011 lade fram sitt betänkande, Staten som  

fastighets ägare och hyresgäst, SOU 2011:31.
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fick ett delegerat ansvar att ansvara för sin egen lokalförsörjning. Fastighets-
förvaltningen ska så långt som det är möjligt ske på marknadsmässiga villkor 
och endast om det finns särskilda skäl för det ske i myndighetsform. Utred-
ningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning (SOU 2011:31) menade 
att fastigheter som staten ska äga bör ta sin utgångspunkt i ett antal snäva krite-
rier, som har en annan innebörd än att lokalerna nyttjas för statlig verksamhet. 
Dessa utgångspunkter bör vara att det är fråga om fastigheter som är kultur-
historiskt särskilt betydelsefulla, som har ett särskilt betydelsefullt symbolvärde 
eller som har en central betydelse för rikets säkerhet.

En stor del av det statliga fastighetsbestånd som förvaltas i myndighetsform, 
framförallt av Statens fastighetsverk men även av andra myndigheter, är just 

Staten som fastighets ägare 

och hyresgäst, SOU 2011:31.
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kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det är byggnader som speglar den 
svenska historien och som utgör en del av det nationella kulturarvet. Den sam-
lade bilden som utredningen redovisade är att statens bestånd av kulturfastig-
heter är stort, att det växer i takt med att den statliga verksamheten förändras, 
att det kommer att fortsätta växa, att förvaltningen är spridd på olika myndig-
heter med olika förutsättningar och möjligheter, att förvaltningen i regel inte 
inbringar hyresinkomster och att förvaltningen är kostsam. Utredningen an-
såg därför att det är viktigt att målsättningen med bevarandet klargörs och att 
statsmakterna bereder sig möjlighet att samlat bedöma det statliga innehavet 
av kulturfastigheter. Detta måste ske i syfte att upprätthålla ett välavvägt be-
stånd och samtidigt väga av ambitioner mot ekonomiska prioriteringar.

Som grund för utredningens bedömningar i denna del låg bland annat det 
grundarbete som utförts av Statens fastighetsverk tillsammans med berörda 
myndigheter angående vilka fastigheter som ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
bör förvaltas långsiktigt av staten. Det förslag som verket lämnade bygger på 
en berättelsemodell där ett antal breda nationella berättelser om statens histo-
ria formuleras och till vilka man kopplar de kulturfastigheter som bäst mate-
rialiserar berättelserna. Med berättelsemodellen som utgångspunkt definieras 
en portfölj av särskilt värdefulla fastigheter som staten långsiktigt bör äga. Ut-
redningen ansåg att utgångspunkterna i förslaget i princip bör tillämpas och 
att modellens tillämpning som en grund för urval av statens innehav bör for-
maliseras och ansvaret för olika moment fördelas.

I syfte att åstadkomma en rationell hantering av statens kulturfastigheter 
föreslog utredningen att kulturfastigheter som i dag förvaltas av andra myn-
digheter sammanförs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Kulturfastigheter 
som inte uppfyller berättelsemodellens kriterier bör analyseras och hanteras 
utifrån sina individuella förutsättningar. Det kan finnas olika skäl att sådana 
fastigheter behålls i statlig ägo och fortsatt förvaltas av Statens fastighetsverk, 
men som utgångspunkt föreslogs att verket aktivt arbetar med att överlåta 
fastigheten, med bibehållen skyddsstatus, till annan part.

För att vidareutveckla statens hantering av kulturfastigheter utifrån dessa ut-
gångspunkter tillsatte regeringen Utredningen om omstrukturering av statens 
bestånd av vissa kulturfastigheter (SOU 2013:55).
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Staten som byggherre och förvaltare  
– strategier under 500 år 

Sverige har en lång tradition av statligt byggande och statlig byggnads-
förvaltning. Grunderna för detta kan sökas så långt tillbaka som till äldre 
medeltid. Det var emellertid först under 1600-talet som den statliga bygg-
nadsförvaltningen i Sverige fick en mer stabil organisatorisk form, inte minst 
till följd av 1634 års regeringsform, som tydligt stakade ut grunderna för en 
fast centralförvaltning. Av rationella skäl delades då den statliga byggnadsför-
valtningen – och det statliga byggandet – i en militär respektive en civil gren. 

Den militära fastighetsförsörjningen kom, genom bildandet av Krigskolle-
gium under förra delen av 1600-talet, att få en stabil grund. Den betydelse 
som det militära byggandet har tillskrivits historiskt återspeglas relativt väl i 
dagens bestånd av statliga byggnadsminnen, exemplifierat av delar av örlogs-
staden Karlskrona, Karlsborgs fästning samt kasernerna för Livgardet till häst 
i Stockholm. Ansvaret för statens civila offentliga byggande och förvaltning 
låg emellertid under 1600-talet hos Kammarkollegiet, ett av statens centrala 
ämbetsverk med ansvar för statsfinanserna. Önskan att få en mer rationell pla-
nering och samtidigt verka normerande vad gäller den civila offentliga arki-
tekturen var de direkta motiven till bildandet av Överintendentsämbetet, en 
institution som var nära knuten till återuppförandet av Stockholms slott efter 
slottsbranden 1697. 

I mitten av 1700-talet inleddes, genom en serie kungliga brev och förord-
ningar, en fastare statlig styrning av det civila offentliga byggandet i landet. 
Överintendentsämbetet skulle från och med nu granska alla ritningar och 
kostnadsförslag till nybyggnader och reparationer av offentliga byggnader. 
Härigenom tog ämbetet successivt form av central myndighet inom detta an-
svarsområde. Förutom Frankrike var Sverige det enda land i Europa som så 
tidigt införde ett slags statlig byggnadsreglering. Målsättningen var helt enkelt 

Cathrine Mellander Backman

Forskare och antikvarie vid Riksantikvarie - 

ämbetet i Stockholm. Tidigare engagerad  

i den kulturfastighetsutredning som presen-

terades av Statens fastighetsverk 2009.
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bästa möjliga arkitektur till minsta möjliga kostnad. Till de kategorier av of-
fentliga byggnader som Överintendentsämbetet kom att granska hörde för-
utom kyrkor, residens och tingshus även de offentliga institutionsbyggnader 
som kännetecknar 1800-talets samhällsutbyggnad, exempelvis sjukhus, hospi-
tal, läroverk, fångvårdsbyggnader, fyrar och folkskoleseminarier. 

Överintendentsämbetets myndighetsfunktion kom under 1800-talet huvud-
sakligen att fördelas på tre domäner: granskning, förvaltning och byggande, 
där granskning utgjorde majoriteten av ärenden. Det visar på ämbetets oer-

hört breda kompetensområde, men gav även en föraning om att denna alltmer 
diversifierade och svåröverskådliga organisation med tiden skulle bli ohållbar. 
I ett längre historiskt perspektiv kan Överintendentsämbetets verksamhet 
emellertid även tolkas som ett utslag av det som historiskt alltid har karaktäri-
serat svensk förvaltning, nämligen en stark central styrning med krav på allsi-
dig utredning och offentlig insyn.

Överintendentsämbetets tungrodda och alltmer svåröverskådliga organisa-
tion omvandlades 1918 till Kungl. Byggnadsstyrelsen. Genom att det offentliga 

Karlsborgs fästning.



       13

byggnadsväsendet överlag blev mer komplicerat under 1900-talet ombildades, 
genom politiskt beslut, tids nog även denna myndighet, vilket fick till följd 
att Statens planverk 1967 övertog Byggnadsstyrelsens tidigare ansvar för plan- 
och byggfrågor, samtidigt som de kulturhistoriska uppgifterna överfördes till 
RAÄ. Byggnadsstyrelsen splittrades slutligen helt under tidigt 1990-tal, då 
myndigheten bolagiserades och uppdelades bland annat i Statens fastighets-
verk, Vasakronan och Akademiska hus.

En gemensam nämnare för det statliga byggandet och ägandet av fastig-
heter, från historisk tid fram till idag, torde bland annat vara behovet av en 
rationell och strategisk planering vad gäller lokalförsörjning, nödvändigheten 
av ett ekonomiskt resurstänkande vad gäller fastighetsförvaltningen samt be-
hovet av att manifestera den politiska och militära makten genom en mer eller 
mindre symbolladdad arkitektur. Men vad händer när dessa byggnader eller 
monument har förlorat sin funktion? Inte sällan har de, utifrån sin potential 
att kunna laddas med berättelser, övergått till att bli objekt som ägnats anti-
kvariskt intresse.

Det starka intresse för historia och för ”berättelsen” som vi idag upplever 
är signifikativt för vår tid som karaktäriseras av stora samhällsomvandlingar 
bland annat relaterade till såväl en pågående globalisering som till en parallell 
regionalisering. Därmed ställs även krav på att vi som forskare och antikva-
rier inte endast ska värna och skapa berättelser om kulturarvets förflutna utan 
också kritiskt granska hur kulturarvet används utifrån samtida politiska och 
ekonomiska syften. Detta gäller inte minst berättelserna om de statliga bygg-
nadsminnena. För att dessa ska behålla sin relevans för samhället är det därför 
av stor vikt att urvalet och berättelserna om dessa präglas av frågor som har 
bäring på vår samtid. Därför måste diskussionerna om de statliga byggnads-
minnena inte endast präglas av frågor som rör hur vi bevarar dem utan än tyd-
ligare fokusera på varför och för vem vi bevarar dem. Genom en fortsatt öppen 
dialog kring denna typ av frågor garanterar vi att de statliga byggnadsminnena 
behåller sin samhällsrelevans.
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Statliga byggnadsminnesmärken  
– bakgrund och urvalsprinciper

Debatten om restaureringsfrågan kring sekelskiftet 1900 tydliggjorde be-
hovet av ett legalt skydd för profana byggnader som uppfattades som kultur-
historiskt värdefulla. Ett resultat av det tidiga 1900-talets utredningar kring 
organisationen av det offentliga byggnadsväsendet och skyddet av såväl forn-
minnen som bebyggelse utmynnade 1920 i en kungörelse, där det fastslogs 
att beslut skulle fattas om vilka offentliga byggnader som skulle skyddas som 
byggnadsminnesmärken. Men en samlad överblick saknades, och det for-
drades många års utredning innan beslut om skydd för cirka 300 byggnader 
slutligen kunde fattas 1935. Kärnan av dagens bestånd av statliga byggnads-
minnesmärken kan spåras till 1935 års beslut.

Arkitekturhistorikern Martin Olsson fick uppdraget att utarbeta ett förslag 
på vilka offentliga byggnader som hade så stort kulturhistoriskt värde att de 
borde skyddas. Olssons arbete byggde i stor utsträckning på de kunskaper han 
redan besatt om landets bebyggelse. Den lista över byggnader som förklarades 
som byggnadsminnesmärken 1935 anger inte några motiv för det slutliga urva-
let. Istället måste de värderingar som låg till grund för urvalet spåras i arkive-
rade handlingar från utredningsarbetet samt i andra samtida uttalanden kring 
synen på vad som ansågs vara kulturhistoriskt värdefullt. I urvalet finns strate-
giska överväganden, och trots att senare tider kritiserat den tidiga byggnads-
minnesvården för att vara monumentorienterad finns en stark medvetenhet 
om betydelsen av hela miljöer. En tydlig utgångspunkt var att urvalet skulle 
vara vetenskapligt motiverat. Urvalet återspeglar därför tidens arkitekturve-
tenskapliga ståndpunkt. Det urval som Olsson gjorde decimerades genom ett 
remissförfarande. Många myndigheters remissvar återspeglar farhågor om att 
det formella skyddet skulle innebära kännbara restriktioner i möjligheten att 
bruka byggnaderna rationellt. De antyder också en ovilja att ställa förfogandet 
över det egna byggnadsbeståndet under insyn av Byggnadsstyrelsen.

Mia Geijer

Forskare och antikvarie vid Länsstyrelsen  

i Örebro. Tidigare engagerad i den kultur- 

fastig hets utredning som presenterades  

av Statens fastighetsverk 2009.
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De förändringar som dagens bestånd av statliga byggnadsminnen genom-
gått sedan 1935 kännetecknas av en brist på systematisk hantering. Tillägg har 
främst gjorts i samband med förändringar inom den statliga myndighetsorga-
nisationen, exempelvis inom kommunikations- och försvarsområdena. Även 
om kulturhistoriska utvärderingar gjorts i sådana sammanhang har yttre om-
ständigheter påverkat vad som förklarats som statliga byggnadsminnen och 
inte. I samband med bolagiseringar har myndigheters bestånd privatiserats. Så 
skedde i stor utsträckning i samband med den stora omorganisationen av den 
statliga fastighetsförvaltningen i början av 1990-talet. Flertalet av dessa fastig-
heter har dock numera skydd som byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen.

Utgångspunkten för de senast genomförda utvärderingarna av det statliga 
bygg nadsminnesbeståndet har inte haft till huvudsakligt syfte att analysera det 
statligt förvaltade fastighetsbeståndet som helhet. Den tillämpade metoden 
har tydliggjort konsekvenserna av det faktum att få tillägg har gjorts av bebyg-
gelse från 1800- och 1900-talet som skildrar den statliga expansionen. Särskilt 
lyser modernismens miljöer med sin frånvaro. Det går inte att fysiskt illustrera 
den moderna svenska statens historia genom statliga byggnadsminnen. De 
kulturpolitiska målen för kulturmiljöarbetet uppfylls inte genom dagens be-
stånd.

Förteckning över byggnads minnes märken 

enligt Kungl. Maj:ts beslut 1935.



16      

Byggnadsstyrelsen omvandlas 1993

Under perioden 1989–1992 genomfördes en budgetreform som innebar att 
myndigheterna själva skulle besluta om fördelningen av sina resurser inom givna 
ramanslag. Kungl. Byggnadsstyrelsens (KBS) roll kom därigenom att föränd-
ras. Regeringen hade samtidigt föreslagit att vissa affärsverk skulle bolagiseras. 
Våren 1991 föreslogs att även bolagisering av Byggnadsstyrelsen skulle utredas 
(Proposition 1990/91:150).

En nytillträdd borgerlig regering föreslog i oktober 1991 (Proposition 1991/ 
02:44) i enlighet med utredningens förslag att Byggnadsstyrelsen skulle bolagi-
seras, att en lokalförsörjningsmyndighet skulle bistå myndigheterna i lokalan-
skaffningsfrågor och att en fastighetsförvaltande myndighet skulle ansvara för 
fastigheter som inte kunde ingå i bolag. Riksdagen godkände förslaget med 
tilläggen att ett särskilt aktiebolag skulle förvalta universitets- och högskole-
lokaler och att fastigheter tillhörande det statliga nationella kulturarvet skulle 
förvaltas av den fastighetsförvaltande myndigheten. 

En organisationskommitté tillsattes i mars 1992 som lämnade förslaget Statens 
fastigheter och lokaler, ny organisation till regeringen i augusti samma år. Efter 
en hearing med berörda myndigheter lämnades en proposition (1992/93:37) 
till riksdagen under hösten som sedan fastställdes av riksdagen i december. 
Akademiska Hus, Vasakronan, Statens fastighetsverk, Lokalförsörjningsverket 
och KBS avvecklingsmyndighet etablerades den 1 januari 1993 och ombild-
ningsarbetet påbörjades. De nya verksamheterna startade den 1 oktober 1993.

Christer Wadelius

Generaldirektör för Statens fastighetsverk 

1993–2002. Dessförinnan ordförande i den  

utredning inom Finans departementet som  

föregick bolagiseringen av Byggnadsstyrelsen.
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TID: Torsdag 24 oktober 2013, kl. 13.00–16.30.

PLATS: Sverigesalen, Utrikespolitiska institutet.

MODERATOR: Anders Bodin, kulturarvsspecialist, Statens fastighetsverk.

Föredragshållarnas bidrag återges här i sammandrag – seminariet hölls  
i sin helhet på engelska, men de nordiska bidragen återges på svenska.

PROGRAM OCH INNEHÅLL

13.00 Introduktion

sid. 18 Statens fastighetsstrategi i Finland 
 Juha Lemström 

sid. 20 Statens kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Norge 
 Ingrid Djupedal 

sid. 22 Slott och kulturfastigheter i Danmark 
 Annette Straagaard 

14.40 Paus

sid. 25 The Making of a National Heritage in Sweden 
 Victor Edman

sid. 27 State Traditions and Regulation of Architectural Heritage:  
 France and England. Mark Thatcher

16.30 Avslutning

Internationell utblick

SEMINARIUM 2
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Statens fastighetsstrategi i Finland

Senatfastigheter, vars föregångare grundades för över 200 år sedan, är ett 
statligt affärsverk som äger statens byggnadsfastigheter. I Finland fattades 
2010 ett beslut om statens fastighetsstrategi, där centrala principer är:

– att sträva efter kostnadseffektivitet inom fastighetsförvaltningen.
– att statliga fastigheter förvaltas med mångsidig hänsyn till samhällets  
 olika intressen, exempelvis sociala aspekter, miljöfrågor, kulturhistoriska  
 värden och lokala frågor.
– att fastighetsförvaltningen centraliseras till tre enheter.

De tre ägarenheterna är Forststyrelsen, som är ansvarig för mark, skog och vat-
tenområden, Senatfastigheter, som ansvarar för byggnader, och Trafikverket 
som ansvarar för infrastruktur. Senatfastigheter förvaltar över 10 000 bygg-
nader, med en hyresareal av över 6,5 miljoner kvadratmeter, och investerade 
cirka 200 miljoner euro i sina byggnader under 2013.

Statens byggnader
Enligt statens fastighetsstrategi delas alla byggnadsfastigheter in i två grup-
per: strategiska och icke-strategiska. Det är nödvändigt att staten själv äger 
strategiska fastigheter på grund av att det i dessa byggnader finns verksam-
het som är strategiskt viktig för staten och som förutsätter speciella utrym-
men (exempelvis militära byggnader och forskningsinstitut) eller på grund 
av byggnaders karaktär (exempelvis medeltida slott). Alla andra byggnader 
är icke-strategiska. De kan säljas om staten inte har tillräcklig användning för 
dem. Vid årsskiftet 2013–2014 överfördes de fastigheter som Museiverket ti-
digare förvaltade till Senatfastigheter (byggnader) eller Forststyrelsen (arkeo-
logiska minnesmärken), och Museiverkets roll som fastighetsägare avslutades. 
En del av före detta Museiverkets fastigheter skall vidare överföras exempelvis 
till kommuner eller stiftelser. 

Juha Lemström

Operativ direktör, Operativa enheten,  

Senatfastigheter, Finland.
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Byggnadsvård som affärsverksamhet
Senatfastigheter är ett affärsverk som inte får finansiering via statsbudgeten. 
Senatfastigheter har hyreskontrakt med statliga myndigheter eller institutio-
ner och får alla sina inkomster i form av hyror. Med de här hyresinkomsterna 
bör Senatfastigheter sköta alla fastigheter och bära ägaransvaret. Museiverket 
hyr från Senatfastigheter de fastigheter där Museiverket har verksamhet, ex-
empelvis sevärdheter, museer och utställningar. Hyrornas storlek har beräk-
nats så att Senatfastigheter kan sköta dessa fastigheter kostnadseffektivt och 
också täcka deras kapitalkostnader. Museibyggnader har blivit en ekonomiskt 
normal fastighetsaffärsverksamhet, dock med ett stort kulturhistoriskt ansvar. 

Sveaborg, Helsingfors.

Åbo slott.
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Statens kulturhistoriskt värdefulla 
fastigheter i Norge

I Norge förvaltas statens fastigheter av flera parter efter två huvudlinjer: 
Statens fastigheter förvaltas antingen av Statsbygg, statens professionella fastig-
hetsbolag, eller av det enskilda departementet. Det förekommer också kombi-
nationer av dessa huvudlinjer. I Norge följs principen om sektorsansvar, det vill 
säga varje departement har ansvar för sin sektors fastigheter. Ansvaret vilar på 
departementen, oavsett om fastigheterna eller byggnaderna är kulturhistoriskt 
värdefulla eller inte. Riksantikvaren, som lyder under Klima- og miljødeparte-
mentet, är huvudman för kulturminnesförvaltningen. Riksantikvaren har ansvar 
för att den statliga kulturminnespolitiken genomförs och är statens närmaste 
rådgivare när det gäller alla statens skyddade byggnader och anläggningar.

Pågående projekt
Projektet ”Statens Kulturhistoriske Eiendommer” inleddes 2003. Målet för 
projektet var att skapa en översikt över statens fastigheter, att klarlägga vilka 
byggnader och anläggningar som hade kulturhistoriskt och arkitektoniskt vär-
de och att ge dessa ett formellt skydd. Projektet är ett samarbete som omfattar 
alla departement. Åren 2003–2009 vilade ansvaret på Fornyings- og adminis-
trationsdepartementet, och från 2009 och framåt vilar ansvaret på Klima- og 
miljødepartementet genom Riksantikvaren. Genomförandet förutsätter kul-
turminneskompetens inom varje enskilt departement, men Riksantikvaren har 
hela tiden bidragit med sådan kompetens, råd och myndighet.

Projektet förankrades formellt i en Kunglig resolution om förvaltning av 
statens kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Resolutionen ålägger alla stat-
liga förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter att utforma sektorsvisa 
landsverneplaner och förvaltningsplaner för sina fastigheter. Projektet innebär 
den största och mest omfattande insatsen för att skydda kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader och anläggningar i norsk kulturminnesvårds historia.

Ingrid Djupedal

Sektionschef för projekten Frednings- 

gjennomgangen og Landsverneplaner,  

Riksantikvaren, Norge.
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Genomförande
Arbetet består först i att ta fram en landsverneplan. Den innehåller en histo-
risk genomgång av departementets verksamhet och syfte, samt en katalog med 
översikt över de utvalda fastigheterna. Dessa fastigheter beskrivs, analyseras 
och värderas ur kulturhistorisk synvinkel. Byggnader, anläggningar och anslu-
tande miljöer värderas i verneklasse 1–2, där klass 1 skyddas av Riksantikvaren i 
enlighet med kulturminnesloven, medan klass 2 erhåller ett internt skydd inom 
departementet. I båda fallen vilar ansvaret för att ta fram förvaltningsplaner på 
departementet.

De flesta departement har nu (2014) färdigställt sina landsverneplaner. I skri-
vande stund utarbetar Riksantikvaren det formella skyddet för aktuella byggna-
der, anläggningar och miljöer. Huvuddelen av detta arbete skall vara klart 2014. 
Framemot 2017 kommer också de flesta förvaltningsplanerna att färdigställas.

Resultat
Målet med projektet har varit att ge ett formellt skydd till de byggnader, an-
läggningar och anslutande miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla, samt att 
synliggöra bredden i statens verksamhet. Önskemålet har varit att detta skall 
bidra till förståelse för det norska samhällets historia och utveckling, särskilt 
det moderna Norge, efter det att landet fick sin egen grundlag 1814.

Projektet har också fått andra positiva resultat. Det har skapat en mycket god 
översikt över statliga fastigheter, inte bara de kulturhistoriskt värdefulla fastig-
heterna; kompetens och kunskaper avseende förvaltning av kulturhistoriskt vär-
defulla fastigheter har ökat betydligt, kulturhistoriska värderingar är nu bättre 
integrerade i förändringsprocesser och samarbetet mellan olika statliga myndig-
heter har förbättrats liksom samarbetet med Riksantikvaren; flera departement 
har också använt sig av materialet i samband med publicering av böcker.

Operahuset i Oslo.
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Slott och kulturfastigheter  
i Danmark

År 2001 genomförde Danmark den så kallade SEA-reformen, där SEA står 
för Statens Ejendomsadministration. Syftet var dels att öka kostnadsmedve-
tenheten hos olika myndigheter och dels att de skulle koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Grunden för reformen var att skilja ut kontors- och arkiv-
byggnader, respektive universitetens byggnader, från övriga statliga bygg-
nader. Andra typer av lokaler, exempelvis verkstäder och byggnader speciellt 
utformade för kulturinstitutioner, som teatrar och museer, fick stå kvar under 
respektive myndighet. 

Efter reformen skapades tre stora egendomsförvaltande organ, dels Statens 
Forsknings- og Uddannelsesbygninger (SFOU), som då fick ansvaret för uni-
versitetens fastigheter, dels Forsvarets Bygningstjeneste (FBT) med ansvar för 
försvarets fastigheter, samt Slots- og Ejendomstyrelsen (SES), som hade cirka 
300 anställda och en omsättning om cirka 160 miljoner euro. Slots- og Ejen-
domstyrelsen hade två ganska olikartade arbetsuppgifter: dels att förvalta 20 
slott och 13 slottsparker, dels att förvalta omkring 330 andra fastigheter, till 
största delen kontorsbyggnader av olika slag. Totalt förvaltade Slots- og Ejen-
domstyrelsen cirka 1 miljon kvadratmeter statliga kontorslokaler.

Nuvarande organisation
I oktober 2011 delades Slots- og Ejendomstyrelsen upp i två delar. De kul-
turhistoriska byggnaderna flyttades över till Kulturministeriet, och kontors-
fastigheterna flyttades över till Miljøministeriet. Den nybildade Styrelsen for 
Slotte- og Kulturejendomme (SLKE) fick cirka 350 000 kvadratmeter lokaler 
att förvalta, bestående av fastigheter som har eller har haft en koppling till 
kungamakten. Från och med 2013 är lokalytan mer än fördubblad till cirka 800 
000 kvadratmeter. I och med förflyttningen till Kulturministeriet uppstod ett 
nytt mål: att även vårda och förvalta de byggnader som rymmer institutioner 

Annette Straagaard

Chef för Projekter og Rådgivning,  

Styrelsen for Slotte og Kulturejen- 

domme, Danmark.
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som i sin tur lyder under Kulturministeriet, det vill säga museer och teatrar. 
Det gäller exempelvis Kungliga teatern, Konstakademien, filmskolorna och en 
mängd byggnader som hyser de nationella konstsamlingarna.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har delat upp fastighetsinneha-
vet på fem ”team” utifrån geografisk placering. Kompetenserna spänner över 
ett stort område: från restaurering, projektledning och byggnadsarkeologi 
till fastighetsutveckling och drift. Den primära uppgiften är att förvalta slott, 
slottsparker och andra kulturfastigheter och att göra detta kulturarv tillgäng-
ligt och attraktivt för allmänheten att besöka.

Från statlig förvaltning till business
När Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme startade 2012 fanns det ett fi-
nansiellt underskott om cirka 2,7 miljoner euro och dessutom krav på att åter-
föra medel till staten. Valet stod mellan att slimma organisationen eller att 
börja tjäna pengar. Utveckling och expansion snarare än neddragningar valdes 
som lösning. En stor del av verksamhetens projektfinansiering sker därför via 

Kronborgs slott, Helsingör.



24      

privata fonder, finansiärer och bolag eller via sponsoravtal. Redan i slutet av 
2012 hade Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme tagit kontroll över hyres-
kontrakt och fastighetsskatter, och året därpå (2013) hade verksamheten 269 
medarbetare och cirka 61 miljoner euro i omsättning. Övergripande mål för 
verksamheten är bland annat:

– framtidssäkra byggnader, det vill säga väl underhållna och förvaltade  
 byggnader som i möjligaste mån ska rymma publik verksamhet.
– energieffektiva byggnader.
– tydliga ekonomiska kriterier, effektiv organisation och mätbara ekonomiska  
 resultat.

Ett exempel på genomförda projekt är Eremitageslottet i Dyrehaven, som är 
300 år gammalt och inte har visats publikt tidigare. Det kostade cirka 1,6 mil-
joner euro att restaurera, och arbetet pågick under tre år. Sommaren 2013 var 
biljettintäkterna cirka 175 000 euro. Ett annat exempel är de nya betalparke-
ringarna vid Kronborg och Fredriksborg, som har givit cirka 230 000 euro 
till Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Dessutom infördes ett bonus-
system i alla slottsbutiker, vilket ledde till att försäljningen ökade med 20 %. 
Erfarenheterna visar att många små åtgärder ger större intäkter och är mindre 
riskabla för verksamheten än ett fåtal stora åtgärder.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme svarar också för nybyggnadspro-
jekt och har under de senaste två åren haft hand om såväl projektering och 
utredning som genomförande. Kostnaden för att ta in externa konsulter har 
jämförts med att driva projekten internt. Det har visat sig att projekten blivit 
mer kostnadseffektiva och värdeskapande i takt med att det interna kunskaps-
byggandet successivt har ökat. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga 
på att använda interna resurser i stället för köp av tjänster, att ytterligare ef-
fektivisera organisationen, att öka graden av professionalism och kunnande, 
att ha fokus på resultat och innovation och på nya sätt att finansiera verksam-
heten. Man anställer även yngre medarbetare. Den kunskap som vinns på att i 
första hand använda intern kompetens gör myndigheten till ett föredöme för 
andra som vill ta efter arbetssättet.
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The Making of a National Heritage 
in Sweden

Built heritage in Sweden usually presents itself in a convincingly genuine 
manner, whether in a book or in real life. This impression is, however, the re-
sult of conscious efforts made in the last hundred years or so. The early twen-
tieth century was a period preoccupied with issues of heritage and national 
identity, not least within the field of architecture. Academic scholars, museum 
curators, architects and antiquarians contributed in a dedicated manner to the 
formation of a Swedish architectural canon. This process involved a variety of 
professional practices: historical research and publication, extensive investiga-
tions and inventories, exhibitions at the cultural history museums, restoration 
projects and other interventions in the built fabric.

Victor Edman

Associate Professor, KTH School  

of Architecture, Royal Institute of 

Technology, Stockholm.

Vadstena Castle in ”Arkitekturens historia” by Wilhelm Lübke and Christoffer Eichhorn 1871.
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The main concern in this formative period was the architecture of the pre-
industrial era. General concepts of Western architectural history, its epochs 
and styles, were gradually adapted to Swedish conditions, and the emerging 
national heritage included domestic highlights such as the medieval churches, 
the Vasa castles, the aristocratic palaces of the seventeenth century and the 
eighteenth-century manors. This particular image of Swedish heritage has 
been surprisingly persistent, and to a large degree it still dominates. However, 
it was not only the most prestigious examples that counted; cultural historians 
put focus on the vernacular traditions, and the museums presented full-scale 
representations of a wide range of built environments.

Further on in the twentieth century, attention was moved to more recent 
epochs – the architecture of the late nineteenth century, the early modernism 
of the 1920s and 1930s, and eventually the structuralism of the post-war era 
– but the ancient monuments still seem to play a key role in the national he-
ritage. Although today’s historical research and heritage discourse generally 
focus on the twentieth century, modern architecture is rarely included in the 
national heritage. And as it turns out, not even some of the most outstanding 
examples of built environments of the twentieth century are protected from 
alteration or demolition.

Kalmar Castle as restored by Helgo Zettervall in the 1880s. Contemporary photograph.
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State Traditions and Regulation  
of Architectural Heritage: France  
and England

State traditions provide a set of enduring norms, concepts and ideational 
frameworks that condition policy makers, notably by offering foci for debates, 
agendas for action and norms that legitimate state. State traditions develop 
over decades, and once set remain in place and are difficult to alter. They also 
differ across nations, with Anglo-Saxon countries such as Britain usually seen 
as having ‘liberal’ state traditions as opposed to ‘statist’ traditions in countries 
such as France. However, state traditions can also exist at the level of parti-
cular sectors or domains.

In the field of the regulation of architectural heritage, long-standing and 
distinct state traditions have developed in France and England. French state 
traditions have centred on the role of the central government. Its role has 
been presented as beneficial and justified by reference to the national or pu-
blic interest, itself often defined in artistic or historic terms. Responsibility for 
protection has been placed on central government (even when decentralising 
powers) and indeed, central power has been presented as necessary to control 
local actors. In contrast, state traditions for regulating architectural heritage 
in England have involved little enthusiasm or sometimes suspicion of central 
government regulation and great concern with the rights of private owners. 
They have given a positive place and responsibility to the voluntary sector, 
private owners and local decisions. Insofar as central government regulation 
has been introduced, it has been justified in terms of necessity or economic 
benefits.

Today both Britain and France have legislative frameworks that ensure ex-
tensive regulation of architectural heritage, both of individual listed buildings 
and of entire areas. However, a historical institutionalist analysis tracing the 

Mark Thatcher
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paths whereby they have developed since the nineteenth century shows that 
those frameworks have greatly differed – in terms of the timing of legislation, 
the degree of centralisation, the rights of private owners and its relationship 
with general planning law. Legislation developed later in England, left more 
powers to the local level, provided more protection for private owners and 
was more closely linked with general planning law. 

The development of different state traditions contributed to these differen-
ces. The more ‘statist’ French tradition focused on the beneficial role of the 
central government in protecting the national or public interest in architectu-
ral heritage and in which initiatives for reform often came from within central 
government aided by earlier regulation, greater centralisation and less place 
for private property rights. The English traditions concerned with private pro-
perty rights, suspicion of central government and the valuable role of the vo-
luntary, private and local initiatives were important for the national pattern of 
legislation.

Differences in state traditions and the paths of regulatory evolution matter. 
They have affected the protection available to buildings in the past, with 
many buildings being demolished or greatly altered in Britain before legisla-
tion intervened. They contribute to differences in the dispersion of regulatory 
powers – for instance, there is no equivalent to a separate and powerful semi-
independent agency as the English Heritage in France. Equally, there is no 
French counterpart to the National Trust as a voluntary organisation with a 
major role in preserving the built heritage. They also influence the foci and 
nature of political debates, with for instance, continuing suspicion in France 
of delegating too much power to the local level and attempts in Britain to 
legitimate heritage through its material benefits as opposed to the ‘national’ 
or ‘public’ good in France. To understand state regulation today we need to 
analyse the past. 
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TID: Torsdag 21 november 2013, kl. 13.00–16.30.

PLATS: Hörsalen, Statens centrum för arkitektur och design.

MODERATOR: John Chrispinsson, journalist, programledare och författare.

Seminariet hölls på svenska och återges här i sin helhet i något  
redigerad form.

PROGRAM OCH INNEHÅLL

13.00 Introduktion

sid. 32 Samtal om utredningen  
 John Chrispinsson och Inger Lilieqvist

sid. 48 Paneldiskussion 
 Markus Dahlberg, Mia Geijer, Bengt OH Johansson, Lars Lidén,  
 Johan Mårtelius och Ellen Stenholm

14.15 Paus

sid. 59 Öppen frågestund 
 Auditoriet och panelen

sid. 93 Slutord 
 Hans Bergenståhl

16.30 Avslutning

Framtiden

SEMINARIUM 3
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Medverkande

Hans Bergenståhl, verksarkitekt vid Fortifikationsverket och ordförande  
i Nätverket för Aarkitektur och kulturmiljö inom Samverkansforum för stat
liga byggherrar och förvaltare. 

John Chrispinsson, journalist, programledare, författare och moderator 
med lång erfarenhet av kunskapsspridning inom politik, ekonomi, veten
skap och kultur.

Markus Dahlberg, enhetschef på samhällsavdelningen, Riksantikvarie
ämbetet. Handlägger ärenden rörande de statliga byggnadsminnena.

Mia Geijer, antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län, tidigare engagerad 
som forskare i den kulturfastighetsutredning som presenterades av  
Statens fastighetsverk 2009.

Bengt OH Johansson, antikvarie, forskare, kritiker och debattör med stor 
betydelse för svensk kulturvård och arkitekturhistorisk forskning. I många 
år svensk representant i Europarådets kulturarvskommitté, med uppdrag 
för EU och Unesco.

Lars Lidén, utvecklingschef, Specialfastigheter AB, samt ordförande i  
ledningsgruppen, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare.

Inger Lilieqvist, särskild utredare för den utredning som i augusti 2013 
presenterade sitt betänkande Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning 
för framtiden (SOU 2013:55). Riksantikvarie 2003–2012, dessförinnan 
länsantikvarie i Västernorrlands län.

Johan Mårtelius, professor i Arkitekturhistoria, KTH. Internationellt  
orienterad och flitig skribent, bland annat i tidskriften Arkitektur.

Ellen Stenholm, arkitekt, utbildad vid CTH, verksam i Stockholm och  
student vid Kungl. Konsthögskolan, Restaureringskonst, läsåret 2013–14.
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Introduktion

Hans Bergenståhl: Det är dags att börja det tredje seminariet i serien “Skyddat 
enligt lag – vad ska staten äga?” Vi har gett det rubriken “Framtiden” och kom-
mer att ha en diskussion kring Kulturfastighetsutredningen som kom tidigare 
under hösten. Vi från Samverkansforum hälsar er välkomna till seminariet. Det 
har varit ett stort intresse – jag ser att vi har några platser kvar, men vi är ändå 
nöjda med det intresse som har visats. Med de orden tänkte jag lämna över till 
vår moderator i dag, John Chrispinsson, som får presentera programmet.

John Chrispinsson: Tack så mycket. Godmiddag! Jag konstaterar att jag med 
all säkerhet är den person i denna lokal som är definitivt okunnigast i dessa 
frågor, så jag är väl här mera i egenskap av ordningsman – någon ska ju hålla 
reda på tider och sådana saker. Hela eftermiddagen bygger verkligen på er 
medverkan, er nyfikenhet, era eventuella aggressioner om ni har sådana. Ni 
är bärare av detta, det är ni som ska vara nöjda när ni går härifrån. Ni behöver 
inte alls vara buskablyga. Det finns inga dåliga frågor, inget som man behöver 
genera sig över utan allt ska komma fram. I frågestunden efteråt manar jag er 
verkligen att vara aktiva och delaktiga, för om det inte blir bra så är det ert eget 
fel! Det är det ansvar jag vill lägga över på er. 

Programmet har ni ju sett så ni vet vad som väntar. Inger Lilieqvist är beredd 
att diskutera med mig om utredningen och kanske inte minst vad som händer 
efter utredningen. En panel kommer därefter att ge några kortfattade reflex-
ioner och frågeställningar kring utredningen. Markus Dahlberg, Mia Geijer, 
Bengt OH Johansson, Lars Lidén, Johan Mårtelius och Ellen Stenholm kom-
mer att inta sina positioner med ungefär fem minuter per näsa. Sedan tar vi en 
ganska rejäl kafferast – sådana här sammanhang är ju bra mötespunkter, man 
träffar människor och kan utbyta tankar och idéer. Efter den följer det öppna 
forumet – er chans att vädra eventuella farhågor och motionera era egna käpp-
hästar om ni har sådana. Sluttiden är satt till 16.30, men det är ingenting som 
vi driver in absurdum. Är ni nöjda så blir det naturligtvis lite tidigare. 

Statens kulturfastigheter 

– urval och förvaltning för 

framtiden, SOU 2013:55.
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Samtal om utredningen

John Chrispinsson (JC): Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för 
framtiden – hur många har läst utredningen! ordentligt? Över hälften i alla 
fall. Och den andra halvan har i alla fall hum om den? Ja, då har vi gjort en 
liten undersökning. Vi börjar med att slå fast att grunden i alla fall inte är eko-
nomisk, eller hur? 66 miljoner i underskott är en siffra som nämns, som staten 
kan undvika, och det är ju frimärkspengar, så det är inte drivkraften. Vad var 
drivkraften från början? 

Inger Lilieqvist (IL): Svårigheter och utmaningar, kan man väl säga. En kom-
plex uppgift, men väldigt intressant och lärorik. Till grund för vårt arbete med 
den här utredningen ligger flera andra utredningar, som också har tagit itu 
med många svåra frågor. Ger man sig in i fastighetsbranschen, vilket det här 
är, då stöter man på många teknikaliteter, svårigheter, juridik och så, som jag 
mötte för första gången. Att kombinera detta med kulturarvsfrågor är en ut-
maning men ändå ett måste. Därför hade jag stor nytta av bland annat Statens 
fastighetsverks utredning kring kulturfastigheterna tillsammans med Riksan-
tikvarieämbetet. 

JC: Bara som en sammanfattning: Varför är det ett måste, varför kan det inte 
vara som det har varit? 

IL: Ingenting är som det har varit. Detta är en rörlig massa hela tiden. Så snart 
man har lagt ifrån sig den har massor av saker hänt, det kan alla på myndig-
heterna vittna om. Du och jag, när vi är ute och går på gatorna, har också 
uppfattningar om hur samhället ser ut, vad vi borde göra och så där. Så från 
gång till annan måste man gå igenom det här och diskutera som ett sådant här 
forum, ta upp till diskussion ständigt, pröva och ompröva – vad håller vi på 
med? Vad ska vi lägga till? Vad ska vi dra ifrån? Annars blir det inte riktigt bra. 
Det var väldigt tydligt. 

John Chrispinsson.
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JC: Du säger att det är komplext. På sidan 117 i utredningen står det så här: 
”Motiven för statens ägande är komplexa och är därför svåra att fastställa i en 
given modell. Modellen och urvalet är vidare tidsbundet och måste därför 
återkommande prövas.” Vad det egentligen står där är väl: Det här är skitsvårt 
och det kommer att ändras nästa år? 

IL: Ja, det är ju upplyftande på sätt och vis! Men det är ett arbete som vi hål-
ler på med i professionen och det är något som många frågar efter och som vi 
möter i vårt dagliga arbete – många är intresserade och frågar, och vi måste 
ha en uppfattning som är up-to-date, som äger relevans i samhället i dag, och 
kunna svara vederhäftigt. Då måste alla parter göra sitt. Myndigheterna måste 
vara duktiga på sitt och inte blanda ihop sig med allt möjligt annat tyckande. 
Politiken måste göra sitt, om det nu är lagstiftning eller pengar. Och samhället 
i stort måste också säga sitt och trycka på. Som alltid hör alla de här kompo-
nenterna ihop, mer och mer. Det är också en prövning för oss som hanterar 
det här professionellt. Man behöver ha mycket kunskaper kring vad som hän-
der och vad det är fråga om egentligen. 

JC: Nu är utredningen presenterad. Är du nöjd med reaktionen – eller ska man 
kanske säga bristen på reaktion – från den politiska sfären? 

IL: Vi fick mycket reaktioner, och jag vill ha reaktioner. Annars vore det ju 
förfärligt, om ingen brydde sig! Sedan kan man tänka sig att det här kanske 
inte är den största politiska frågan just nu, men vi är många som tycker den är 
viktig, både de som förvaltar och vi som jobbar med kulturarv. Jag tycker att 
det är en politisk fråga också.

JC: Ditt utredningsarbete är ju avslutat, men om du sätter upp fingret i luften 
och känner efter, med den erfarenhet du har, blir det här ytterligare en utred-
ning som sätts i bokhyllan? Det är valår 2014, detta är inte en stor valfråga. 
Politiken kanske inte ens orkar ta itu med den. 

IL: Nej, så kan det vara. 
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JC: Hur stor är risken för det? 

IL: Om jag kunde säga det! Men det finns flera utredningar bakom den här, 
för vi är en i raden av utredningar som inte har nått upp till politiken och fått 
ett avgörande. Vi väntar nog. 

JC: Just med tanke på att det är en i raden, talar det för att den här utredningen 
ska bli verklighet – några av rekommendationerna i alla fall – eller talar det 
emot? Vad är din intuitiva känsla? 

IL: Det beror på hur man spekulerar. Man kan tänka både och: Ingen dör, vi li-
der väl inte, man tillsätter en utredning till och så är det tyst ett tag. Eller också 
är man intresserad och vill få fram olika fakta eller få i gång en diskussion. 

JC: Just att det inte är så mycket pengar att spara, är det ett argument som talar 
för att det inte blir någonting, eller? Nu låter jag dödsdeppig och liksom sän-
ker hela utredningen, men är det inte intressant att se vad det kan bli?

IL: Jodå. Det var en utmaning att lägga fram den, det är ju inga pengar och så. 
Frågar vi Statens fastighetsverk, så säger de: Men herregud, det är jättemycket 
pengar, det är jättestora minus! Vi vet ju hur alla som förvaltar fastigheter lever un-
der stora minus, Fortifikationsverket och så. Det här är ett sätt att räkna. Man kan 
räkna på många olika sätt. Kulturdepartementet lämnar kulturmiljöbidrag som 
inte har höjts på tio tjugo år. Å andra sidan, om man ska stötta många utanför 
myndigheten, om inte staten ska äga allt – vi säger ju att det finns andra som kan 
äga – blir det en press på bidragen. Eller om man stöttar i lagstiftningen så kanske 
det fattas där i stället. I och med att det kommer upp siffror och lite fakta, och att 
vi sitter här och diskuterar, så kan man ändå pressa på. Man har ju rätt i frågorna. 
Men visst, det är valår och det här är inte säkert något som man vinner val på. 

JC: Nu låter jag negativ igen, men jag lovar att bli mer positiv strax. Om det 
inte blir någonting, gör det något? Finns det fara i dröjsmål? Vad är det nega-
tiva i om sakernas tillstånd ligger kvar?
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IL: Ingenting kan ligga kvar obearbetat. Det här är viktiga frågor för både oss 
som jobbar på myndigheterna men även kulturpolitiskt och för samhällsut-
vecklingen. Alla kulturfrågor har ju bäring på värderingar i samhället – andra 
kulturer kommer in och har synpunkter som vi hanterar. Pengarna räcker ab-
solut inte! Det är ett stort ansvar som staten måste ta på sig, att se till både 
det fysiska byggandet, att kulturarvet är kvar och att man har en bra planering 
i framtiden. Det byggs nytt. och mycket nytt kommer upp i samhället. Det 
gäller att det här balanseras och komponeras ihop på ett bra sätt. Det krävs 
pengar och ett stort ansvar. Pengar är ju också ett ansvar, och här fattas det – 
även om det kan tyckas att det här blev ingenting. Men pengarna såg faktiskt 
ut så när vi lade ihop dem. 

JC: Innan vi går in på själva utredningen, var det någonting som du blev över-
raskad av själv? Du är ju gammal riksantikvarie och kunnig i frågorna från 
början.

IL: Inledningsvis tyckte jag nog, och har hört från många som jag har träffat 
här också, att frågan var komplex och svår och att man inte hade rett ut be-
greppen. Jag är väl lite kontrollfreak och lite systematisk, så jag ville ha reda på 
vad man menar när man säger fastighet, kulturarv och lagstiftning här och där. 
Det var blandat. Sedan fanns det ett fastighetsinnehav som man inte riktigt 
visste var man hade, om jag får raljera lite. Staten vårdade andras egendomar. 
Staten var inte så strukturerad och framför allt samarbetade man inte på det 
mest effektiva sätt mellan myndigheterna. Samverkansforum, som vi startade, 
är ett exempel på att man måste gå ihop och se vad man gör. Det ställer stora 
krav på myndigheten och den hanteringen. Alla som har en sommarstuga vet 
ju att det ställer stora krav. Men det finns även politiska krav. Det var just detta 
att man inte riktigt hade koll, det fanns ingen strategi – vad vill man egentligen 
med kungens slott och så vidare? 

JC: Det låter som ett stort underbetyg åt hur det tidigare har skötts. 

IL: Ja, något åt det hållet. Å andra sidan kan man fascineras av den skatt vi 
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har – det är ju fantastiska möjligheter! Det är det bästa av det bästa som staten 
har, naturligtvis, och har inspirerat många andra – de bästa arkitekterna, de 
intressantaste miljöerna. Eftersom det här beståndet har lagrats på vartannat 
under århundradenas lopp, speglar det samhällets utveckling och värderingar 
under olika tider. Gör man någonting av det så är det en fantastisk skatt. Stora 
värden, höga arkitektoniska kvaliteter. Det kan man verkligen fascineras av. 

JC: Summa summarum handlar det, som alla redan vet, om att en tredjedel 
av fastighetsinnehavet kan avyttras inom en tioårsperiod – det är en siffra som 
ni nämner tror jag – en ganska lång period i alla fall, och man ska sträva efter 
att samla det man har kvar till Statens fastighetsverk. För att välja ut dessa har 
man berättelsemodellen, som är omdiskuterad. Vilka svagheter ser du själv? 

IL: Det är inte bara berättelsemodellen – det var en utgångspunkt. Direktiven 
för utredningen är i grunden att det här ska vi titta på och sedan kan vi vidga 
det. Berättelsemodellen är ett nytt grepp. Den gamla lagstiftningen talar om 
byggnadsminnen och är koncentrerad kring monument, men man måste ha 
en berättelse för att legitimera miljöerna och monumenten och för att få en 
diskussion. Det är oerhört svårt att diskutera om ett monument, ett byggnads-
minne, en lagstiftning och att Riksantikvarieämbetet har sagt si och så. Det 
kan inte vem som helst ifrågasätta. Men har man en berättelse som ett stöd för 
monumentet, om man får säga så krasst, är det mycket enklare för var och en 
att gå in: Den här miljön har jag en relation till, jag vill lägga till den här his-
torien! Det ger andra möjligheter. Berättelsemodellen är ett komplement till 
lagstiftningen, som kanske bör vara strikt. 

JC: Det var dess styrka. Men vad är dess svaghet? 

IL: Berättelsen kan ändras hela tiden och ska göra det. Du berättar en historia, 
jag berättar en historia, sedan kommer någon annan och lägger till. Det kan 
lätt bli ett sammelsurium, så man behöver ha en ordning där med. 

JC: Den urvalsmetoden är kortsiktig, menar du? 
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IL: Vi säger i utredningen att berättelsemodellen är ingen urvalsmetod. Man 
kan inte ha urval baserat på gissningar eller tyckanden. Men den är ett bra 
komplement, som vi behöver ”pedagogiskt”. 

JC: När ni tar avstånd från gamla bevarandemodeller så skriver ni att nations-
begreppet, som allting har samlats ihop under – 1800-talets nationsbyggande 
och så vidare – kan uppfattas som problematiskt. Är ni inte väldigt politiskt 
korrekta då? Är ni inte väldigt ängsliga? 

IL: Nej, men det är ju så det är! Vi har hämtat hjälp från forskare som säger 
detta. Sverige har också hållit på med att bygga sin nation, vi kan naturligtvis 
inte svära oss fria som Tobias Harding säger. Men man måste veta vad man 
håller på med om man säger att man har ett nationellt kulturarv, det nationella 
kulturarvet, som ser ut så här, och alla vet vad vi menar. Det ställs stora krav på 
den historiska bilden i dag, den ska vara mångfaldig och öppen för att släppa 
in synpunkter. Det är kanske där berättelsemodellen kommer in. Där måste 
man vara medveten om vad nationen är. Då är vi genast inne på begreppen – 
vad är staten, vad är nationen? Hur har detta uppstått och uppkommit? Det 
måste man veta, först då kan man känna sig lite lugnare. Det går inte att gå ut 
och säga att nu samlar vi på det nationella kulturarvet utan att veta vad man 
håller på med, för då kan man halka in på farliga vägar. Det är så vi menar i 
utredningen. Jag har inte tänkt på att det skulle vara politiskt korrekt, utan det 
är mera ”å ena sidan, å andra sidan” och forskare ser det så här. Så ser också 
debatten ut i dag. Lanserar man ”det nationella kulturarvet” så får man en hel 
del synpunkter. Därför måste man veta vad man menar. 

JC: Det som ska vara kvar ska berätta statens egen historia? 

IL: Ja, det är ett sätt att göra ett urval. 

JC: Finns det några svagheter i det? 

IL: Ja! Det finns både styrkor och svagheter med allt man gör. Statens egen berät-
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telse är väldigt vittomfattande. Staten har ju sett olika ut både geografiskt och i 
fråga om styrning och allt möjligt under långa tider, och det finns spår av staten 
i hela samhället. På ett sätt blir det effektivt och rationellt, och det var ju vårt 
uppdrag. Det ska bli lite mer tydligt och genomsiktligt, som alla önskar sig med 
allting. Å andra sidan har jag lite magvärk på vissa kanter. Om man gör ett ganska 
strikt bestånd faller ju en del ifrån. ”Jaha, blev det så här, det kanske inte var så 
bra!” Då kan man inte gå tillbaka. Någon sade: Nu tar du väl stora risker, att gå 
ut med det här? Men varför inte! Då får vi ju den här diskussionen. Jag hoppas att 
det går på remiss och att vi får många remissvar, och då får vi in även synpunkter 
på vad som inte blir så bra. Man kan säga att det blir som det är. På marginalen 
är det egentligen inte så många fastigheter. En tredjedel kan tyckas vara mycket, 
men det kanske är en liten parkeringsplats. Ett slott har inte så många byggnader 
utan det är mest markområden, och dem behöver inte staten äga.

JC: På vilka punkter fick du ont i magen? 

IL: Det berättade jag inte riktigt. Det är några detaljer. 

JC: Säg! Varför inte? 

IL: Nej, då får jag gå in på enskilda fastigheter. 

JC: Det återspeglar svårigheten med att ha en modell? 

IL: Ja. Man hittar ingen given modell, men man måste ändå pröva ett sätt att 
tänka. Sedan behöver man kanske inte vara så strikt i genomförandet. Är det 
någon som faller ifrån får man väl vara kreativ och hitta på: Det här hör till 
staten i alla fall, det måste ni förstå. 

JC: Blir man för kreativ så blir det ingenting kvar av modellen? 

IL: Nej, det är ju så. En utredning måste komma med ett förslag. I Utred-
ningssverige kan man inte bara konstatera att det blev ingenting. 
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JC: Vad tänker du om begreppet kulturarvets kanon, det som blir kvar? Ka-
nonbegreppet blev utskällt när det kom upp i Danmark i andra sammanhang. 

IL: Vi kan glömma kanon, det är ingenting för mig. Vem är det som bestäm-
mer detta kanon? Jag är mer intresserad av att pröva och diskutera. Man måste 
ha någon utgångspunkt, och när myndigheter och staten agerar måste man 
också ha instrument – lagstiftning, en hantering myndighetsmässigt, tillsyn, 
utvärderingar och så vidare – och sedan många som tar del i diskussionen med 
synpunkter. Hur man ska ordna det finns det många som kan vara inblandade 
i ute på plats, där det finns saker att göra. 

JC: Det var de som blir kvar. Men den avyttrade tredjedelen, allt ifrån parke-
ringsplatser till gravfält, och några slott faktiskt – vem ska köpa? 

IL: Du och jag kanske? Avyttringen kan man tycka är problematisk, och en 
magvärk är hur den ska gå till. Det kan ta väldigt lång tid, som du har sett. 
Myndigheterna lever med detta varje dag och avyttrar fastigheter på olika sätt 
– Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Trafikverket har ett projekt 
där man avyttrar tusentals fastigheter. Alla är inte kulturfastigheter utan det 
kan vara små villor eller markplättar. Ändå är det en dynamisk process som 
ständigt är på gång. Ni får rätta mig när ni kommer in i debatten senare, men 
det här lever vi med, de som kan avyttringen, och det är inte lätt. När staten 
frånträder någonting är det kanske svårare än om en anonym privatperson 
säljer någonting. Det har en problematik som vi bör handskas med försiktigt. 
Men det är inte säkert att det finns någon intressent. 

JC: Du måste ändå ha tänkt tanken. Lägger man upp en lista med en tredjedel 
av fastigheterna måste man ha tänkt på vem som ska ta över i stället. 

IL: Jo, men jag tänker också på det spåret som jag var inne på, att det stän-
digt förekommer avyttringar och att det finns intressenter även om annat kan 
vara enklare att sälja än ett fort långt ut. Fyrar till exempel finns det ett stort 
intresse kring, upptäckte jag. Fyrar är magiska som symboler ute i vattnet. Vi 
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blev uppvaktade av rätt många, stora sällskap och så. Där tror jag att det finns 
pengar. Sedan kan det ju finnas en och annan som har hört av sig, men det 
är knivigt att avyttra något som har varit tillgängligt, så att det ska bli alldeles 
privat. Man sitter också fast i ett reglemente kring avyttringar. Det måste ske 
marknadsmässigt. 

JC: När man avyttrar, vad är då priset, om man ska ha ett pris? Det resonerade 
ni om. Ingen människa har lyckats definiera vad som är marknadspris. 

IL: Det är väl en färskvara, just i säljögonblicket. Därför kunde vi inte göra så 
mycket kring värderingarna, som var uppdraget. 

JC: Här låter det lite grann som om det finns en tickande bomb, just med att 
prissätta om man nu behöver göra det. 

IL: För att ta fyrarna som exempel – Sjöfartsverket är ju representerade här. 
Det finns ungefär tusen fyrar, men man kan inte lägga ut alla tusen på en gång 
för då blir det för billigt. Det finns många aspekter, men jag kan inte riktigt det 
här, utan det får andra myndigheter hjälpa mig med. Säkert finns det många 
sätt. Som någon har sagt, här kan man också vara kreativ med att hantera 
marknadsmässigheten så att det blir så bra som möjligt. 

JC: Gravfälten då, vem ska ta över dem? 

IL: De flesta gravfält ägs av markägare i dag. Det finns en stark skyddslagstift-
ning, så staten behöver inte äga marken i sig. Staten äger ändå väldigt mycket 
mark med fornlämningar. 

JC: Varför ta över ett markområde som bara innebär en massa besvär? 

IL: Så där får du inte säga! Det är inget besvär att ha ett kulturarv, där har du 
nog tänkt fel. 
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JC: Det kanske markägaren tycker. Med det kommer ju, som du var inne på, 
krav på tillgänglighet. 

IL: Hur många fornlämningar har vi – 10 miljoner? Hur många av dem ligger 
på privat mark? Vi har allemansrätten så vem som helst kan gå ut och ta del av 
detta. En del saker kanske staten behöver äga därför att det har alldeles speci-
ella värden eller som Gamla Uppsala ingår i den historiska bilden och måste 
finnas kvar. Men gravfält i allmänhet kan ju markägaren sköta, och då kan man 
få stöd ur kulturmiljöbidraget – som är alldeles för litet i dag. Men det finns 
andra sätt att stödja en fastighetsägare än att staten själv ska äga. Vi är ute efter 
att själva ägandet är lite gammaldags. 

JC: Eftersom frågan dyker upp: Har du funderat på hur mycket av den ekono-
miska vinsten som äts upp av eventuella statliga bidrag som behövs? 

IL: Så kan det vara, ja. Det finns en del departement som är oroliga. Finans-
departementet är ju alltid besvärliga, men Kulturdepartementet – som har  
kulturmiljöbidraget – kan känna sig oroliga därför att det då blir mera fokus på 
den kanten, att man ska stödja andra fastighetsägare och så. Kanske behöver 

Hovgården på Adelsö. Sandhammarens fyr.
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man också en lagstiftning som sätter tummen i ögat om det är andra som ska 
äga, både i plan- och bygglagen och i kulturminneslagen, så att lagstiftningen 
anpassas, så att man har tillsyn och myndigheterna är aktiva. Då måste det fin-
nas resurser och kunskaper också för att kunna stötta fastighetsägare. 

JC: Ni har väl inte räknat på det, men bara mellan tummen och pekfingret: 
Tror du att det kan bli en negativ ekonomisk effekt för staten – att man läm-
nar över ägandet men blir tvungen att ge bidrag i sådan utsträckning att hela 
vinsten raderas ut? 

IL: Ja, det kan tänkas, det kostar med kulturarv! Statens innehav måste ändå 
få kosta. Det där kan vi rätt väl i branschen och argumenterar för det, men det 
fungerar inte riktigt. 

JC: Det blir svårare att sälja in politiskt i alla fall. 

IL: Pengarna räcker naturligtvis inte till för kulturarvet som det är i dag. Det 
är svårt att argumentera så att vi får tillräckligt med pengar. Den uppgiften har 
vi kvar. 

JC: Vad är det för tanke eller vision du har, för att vara väldigt konkret, med 
Bogesund, Leufsta bruk, Salsta, Mälsåker – gamla slott som alla känner till – 
vem ska äga dem, hur ska det brukas, hur ska det bli tillgängligt? 

IL: Det är nu inte jag som har uppgiften att utreda det. Men det är väl där 
magvärken ligger – visst är det så. Det kan finnas intressenter, men det kan 
vara svårt och då blir det kvar i statens hägn naturligtvis. Tanken måste ändå 
prövas. 

JC: Är det ens möjligt? ,

IL: Ja, vi har sett exempel på att det är möjligt på andra håll. Är det stort och 
besvärligt kan det vara svårt. Om en privat entreprenör är väldigt kreativ, så 
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kan det bli kärvt för den miljön. Då gäller det att myndigheterna bevakar att 
miljön hålls intakt. Det är en risk man tar. 

JC: Inte minst på lång sikt. Den första ägaren går väl an, den kan man säkert 
belägga med restriktioner – men år efter år, byte efter byte ökar risken gissar 
jag. 

IL: Det kan också vara möjligheter. Jag har sett exempel på det med. Jag vet 
inte heller hur mycket man kan lita på att staten är så bra alla gånger, och var-
för ska det då vara just det här beståndet, tänker jag. Mycket fattas. Mycket har 
man ju gjort sig av med under århundradenas lopp, och det är helt enkelt bor-
ta. Varför skulle det här beståndet vara så absolut lysande? Det finns luckor, 
den moderna historien fattas. 1900-talet fattas även i statens historia. 

JC: Så egentligen vill du inte bara se avyttringar utan skulle vilja se lite köp? 

IL: Ja, och det är det vi skriver om. Den här processen måste hållas vid liv. När 
vi pratar med myndigheterna, så sitter de med detta. Förvärven måste göras 
strategiskt, sedan måste man ta hand om och förvalta dem väl och man måste 
också ha verktyg för avyttrandet som känns bra. Hela den processen och över-
blicken måste man ha, från början till slut. Det pågår ständigt, men vi vet inte 
så mycket om det. Riksantikvarieämbetet har också sålt fastigheter lite då och 
då – det var knappt att jag visste om det! Det ska vara en synlig process, och vi 
ska veta vad vi håller på med från början till slut.

JC: Utredningen återkommer flera gånger till, att när man har avyttrat en del 
fastigheter kan man utveckla dem till besöksmål och generera intäkter. Det ska 
vara lokala ekonomiska motorer, och det talas om ökande affärsmöjligheter 
för små företag. Det låter som en stor lyhördhet gentemot kulturministern, 
som brukar säga ungefär så. Men är det realistiskt? 

IL: Jag har nog inte lyssnat på kulturministern, hon har inte haft några syn-
punkter på det här, utan jag har lyssnat på myndigheterna – Statens fastighets-
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verk, till exempel, som har en stor verksamhet av det här slaget och behöver ha 
det. Kulturarvet ska ju brukas av någon. Varken ämbetet eller de förvaltande 
myndigheterna kan klara all programverksamhet och allt som ska göras på en 
plats, och den kreativiteten har man inte resurser eller förmåga till. Men den 
debatten pågår oavsett utredningen, det är ju på gång sedan länge att det finns 
möjligheter för andra att göra saker som kan vara spännande. 

JC: Och det är realistiskt, tror du? 

IL: Ja, vi har många exempel. 

JC: Har man det egentligen? Vilka tänker du på då? 

IL: Nu ställer du mig mot väggen. Ni måste hjälpa mig, ni från Fastighetsver-
ket och andra. 

JC: Det kanske är jag som är okunnig, det kanske är ett stickspår. 

IL: Bodens fästning kan du besöka om du vill krypa in där. 

JC: Går den med vinst då? 

IL: Nej, vinsten är inte säker. Någon kan gå med vinst – annars får de ju inte 
hålla på – med små guideföretag eller restauranger till exempel. Vaxholms fäst-
ning är ett exempel, Varbergs fästning ett annat, och du nämnde Bogesund. 
Det är privata aktörer på alla platser, det är nästan inga som står som museer. 
Något måste förstås vara museum – kungen bor i sitt slott – men det mesta 
försöker man ändå använda. 

JC: Civilsamhällets roll diskuteras. Har du någon tanke på vilken roll det kan 
spela som eventuellt nya ägare? 

IL: Det spelar en väsentlig roll. Det är väl så samhället ser ut i dag på flera fronter, 
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att många vill komma in och delta. Staten ska inte göra allt eller tycka att man är 
ensam om att göra allting rätt och riktigt, utan många aktörer som är trovärdiga 
och kan göra bra saker ska in – småföretag, forskare eller vad det nu kan vara för 
några. Det finns många exempel på sådana som har fyrar och som också förval-
tar på ett bra sätt. Men då vill det till att myndigheterna har tillsyn och uppsikt 
så att det går riktigt till. 

JC: Det ingår ju också en internationell utblick med jämförelser. Rent generellt 
sett, finns det något idealtillstånd, något element i den internationella utblicken 
som du skulle vilja lägga en blåkopia på, något som du är avundsjuk på? 

Vaxholms kastell.
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IL: Man kan vara avundsjuk på vissa delar. De har ju löst sina frågor på olika sätt. 

JC: Vad är du avundsjuk på? 

IL: Jag kan inte alla detaljer. England kommer ofta upp som exempel, och har i 
alla fall haft många vitala aktörer som National Trust, även om vi vet att också 
de lever ganska farligt i dag. Privata initiativ är också starka och har pengar – 
National Lottery. Men det är kanske inte heller någon riktigt svensk lösning. 
Det finns visserligen initiativ här i Sverige också kring tankar som en National 
Trust, men det är svårt att starta. Finland är mera styrt från staten, även om 
man numera har sålt ut mycket och släppt in privata aktörer – ofta stora för-
valtningsbolag som sedan hyr ut. I Norge har man mer pengar, kan jag säga, 
även om lagstiftningen kanske inte är så bra.

JC: Och inte så mycket kulturarv, om man ska vara elak. Jag är kvartsnorrman, 
så jag får säga så!

IL: Jaså du! I Danmark gör man på lite olika sätt. Där har man det uppdelat 
i förvaltningen. De kungliga slotten tas om hand av någon, kyrkan sköter sig 
själv. Kulturarvsstyrelsen tar hand om en del fastigheter, rustar upp dem och 
säljer dem igen. Det finns olika modeller. Jag tycker nog att vi ska kunna hitta 
ett bra system som passar oss nu och utveckla. Men man kan alltid kika!

JC: Allra sist för nu, Inger, för du återkommer i panelen, då frågor och re-
flexioner är välkomna. Utredningen avslutas med en formulering om att stär-
ka just arrangören av detta seminarium: Samverkansforum. Hur då? Vilken 
framtida roll har det?

IL: Det handlar om nödvändigheten av samverkan myndigheter emellan, och 
att vi vet vad vi gör. Riksantikvarieämbetet, som jag känner väl till, gör som 
man gör och har lite uppsikt över att Statens fastighetsverk gör rätt saker, och 
Statens fastighetsverk ska vara en så kompetent aktör att man kan göra det 
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mesta själv. Man ska inte blanda ihop sina roller, vilket naturligtvis har fö-
rekommit, utan renodla rollerna och samverka fastighetsförvaltarna emellan. 
Här kan man rationalisera, snegla på och dra lärdom av varandra, för kunska-
perna har man ju, och staten kan samverka väldigt nära, och också förbättra 
kunskaperna och driva på gentemot våra uppdragsgivare, mot politiken. Det 
är väl klassiskt. Sedan behöver man ett forum av det här slaget, där man kan 
säga vad man vill nästan. Det kanske inte går att driva debatten på samma sätt 
i en myndighet. Förhoppningsvis kan man det, men ett forum är alltid bra, där 
alla kan se vad som är på gång. 

JC: Samverkansforum går en lysande framtid till mötes! Tack så mycket så 
länge, Inger. Sätt dig ner, så kan panelen stiga fram. Inger kommer som sagt 
tillbaka efter kafferasten, då ni själva kan rikta era frågor eller funderingar direkt 
till henne.

Kronborgs slott, Danmark.
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Paneldiskussion

John Chrispinsson (JC): Denna kunniga panel har ombetts att på högst fem 
minuter ge en reflexion över utredningen. Markus Dahlberg är chef på Riks-
antikvarieämbetet. Mia Geijer är antikvarie i Örebro och skrev avhandlingen 
“Makten över monumenten”, om Vasaslotten, som också förekommer i ut-
redningens efterskrift. Bengt OH Johansson behöver väl inte någon närmare 
presentation i det här sammanhanget – han är allt! Lars Lidén är från Speci-
alfastigheter, allt som har med kriminalvård, polis och försvar att göra. Johan 
Mårtelius är professor vid KTH. Ellen Stenholm kommer från Konsthögsko-
lans restaureringsskola. Vi börjar längst bort: Johan, vad tycker du? Du har ju 
redan skrivit en del.

Johan Mårtelius (JM): Jag tänkte börja med att lyfta perspektivet till det fak-
tum att det finns ett begrepp som blir allt mer väsentligt i de här sammanhang-
en, nämligen världsarv. Unesco:s världsarvslista är på väg mot 1 000 objekt 
över världen. Vems är det kulturarvet? Det har ingen överstatlig ägare, vilket 
man kanske skulle önska. Ju bredare tillhörigheten till kulturarvet är, desto 
bredare offentligt ägande skulle man väl önska sig? Jag säger det för att lyfta 
perspektivet från frågan om vad som är det nationella – staten kontra nationen. 
När kulturarvsfrågor började bli aktuella i den europeiska debatten på 1800-ta-
let var det nationella perspektivet centralt. Det franska uttrycket patrimoine 
signalerar just det, och så var det naturligtvis också i det svenska perspektivet, 
att staten och nationen inte är identiska i alla sammanhang. Däremot är staten 
den bredaste formen av offentligt ägande som vi har. 

Perspektivet på kulturarvet sträcker sig alltså över de nationella gränserna – 
samtidigt som förstås arkitekturen som konstart är platsbunden, den är lokal 
och regional på alla sätt. Alla de här dimensionerna finns. Alltså: Ägandet för 
det som är det allmänna kulturarvet bör vara så brett som möjligt, och i dagens 
situation är det statliga ägandet det som kommer närmast ett brett världsarvs-
perspektiv på ägande av kulturarvet. Så jag tycker man ska tänka sig för väldigt 

Johan Mårtelius.
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noga innan man avyttrar. Jag menar inte att staten kan expropriera alla de 
objekt som kanske borde vara i det allmännas ägo, men att avyttra fastigheter 
tycker jag man ska vara väldigt försiktig med att göra. 

Inger säger att det här är saker som alltid måste diskuteras och förändras. Jo, 
det är naturligtvis sant. Men processen är irreversibel. Det är lätt att avyttra, i 
alla fall jämfört med om man bestämmer sig för att vilja förvärva ett objekt till 
statlig ägo – då kan man inte göra det förrän det är till salu. Det gäller alltså 
att gå väldigt försiktigt fram och snarare inrikta sig på det som Inger också 
nämnde, att det är viktigt att inkludera annat, som det moderna kulturarvet, i 
det statliga ägandet. 

JC: Så, nej till en avyttring, helst större statligt ägande i den mån som det 
ginge. Är det en extremståndpunkt? 

JM: Ja, jag tycker att det statliga ägandet bör ta sitt ansvar och snarare utveckla 
det. 

JC: Och det går inte att skydda på andra sätt, med lagskydd och på andra vä-
gar, utan det är det statliga ägandet som är centralt, som är kärnan?

JM: Det är klart att det lagskydd som finns också är viktigt, men erfarenhe-
terna visar ju att det oftast är otillräckligt och osäkert. Den bästa garantin är, 
eller bör åtminstone vara, det ansvar som staten har att ta om hand sitt kultur-
arv på bästa sätt. Riktigt så stora förväntningar kan man inte ställa på privata 
och andra ägare.

JC: Vad är ditt mardrömsscenario, om avyttringar ändå sker? Vad är den stora 
förlusten? 

JM: Förlusten är förlorad tillgänglighet och förlorat skydd på olika sätt. 

JC: Ellen, vad är din reaktion?
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Ellen Stenholm (ES): Jag kan börja med att säga att jag håller med. Jag tror att ett 
utökat ansvar från staten är ett bra sätt att förvalta vårt kulturarv på, vår historia 
och våra minnen. Jag har funderat lite på konsekvenserna av den här utredningen 
utifrån mitt perspektiv. Som vi var inne på är nästan det första man frågar sig 
de ekonomiska vinningarna, och jag konstaterar att det inte finns några sådana 
vinningar, utan det blir en förskjutning av kostnader från ett ställe till ett annat. 
Förvaltningsmässigt tycker jag det är ganska intressant vad som händer för de för-
valtare som finns i dag. Det innebär naturligtvis vissa förändringar för dem, men 
det innebär också ett ökat ansvar för länsstyrelserna. Vad jag förstår håller man på 
med en utredning kring en regionalisering av länsstyrelserna, och då kan det hän-
da att de blir lite mer regionpolitiskt styrda än vad de är i dag och statens inflytan-
de på så sätt vattnas ur lite mer. Där ser jag en risk att man missar helhetsgreppet. 

Det är också alltid en risk när man avyttrar, säljer av, byter ägare och skiftar an-
svar, för att man förlorar den kunskap som Fastighetsverket, Fortifikationsverket 
och flera andra verk sitter på vad det gäller förvaltandet av sina byggnader, men 
också kunskaper om hur man handlar upp på ett bra sätt, hur man är en duktig 
beställare. Jag läser ju restaureringskonst på Mejan nu, och detta år tittar vi på 
kyrkobyggnader. Här kan man se en intressant parallell till vad som har hänt 
med kyrkorna sedan de skildes från staten för ungefär 14 år sedan och ansvaret 
lades över på församlingarna – kanske inte alltid med så gott resultat. De har inte 
riktigt de muskler och den kapacitet som behövs för att hantera det kyrkliga kul-
turarvet. Det är ännu en risk som jag ser. 

Ideologiskt är kanske en av de största frågorna för mig att jag tycker det är 
en smula problematiskt att staten väljer sin egen historia. Det är en aktiv hand-
ling att välja vad man ska minnas, det är en aktiv handling att skapa historia. 
Det medför ett stort ansvar och det väcker många frågor kring historiebruket: 
Vem är det som berättar? Vem berättar vi för? Vems historia? Vem är staten? 
Det tycker jag också är en viktig fråga eftersom det i utredningen hela tiden 
framgår att man ska spegla statens historia, men vem är det egentligen, och 
kan man verkligen dra gränser mellan statlig verksamhet och resten av samhäl-
let? Jag tycker att de ofta flyter in i varandra.

En sista tanke innan jag lämnar vidare. I och med att man väljer vad man ska 
minnas så väljer man också att signalera vad man ska glömma! 

Ellen Stenholm.
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JC: Jättebra! Något system måste man väl ändå ha? Du sågar det här med sta-
tens historia, eller ifrågasätter och problematiserar detta. Ingers poäng var att 
det är problematiskt, men någon modell, något tankemönster måste man ha. 

ES: Ja, absolut! Jag tror att staten har ett ansvar att bjuda in flera aktörer på 
arenan till en aktiv dialog, där man diskuterar hur modellen kan se ut. Den är 
absolut ett pedagogiskt instrument som den är nu, men jag tror att den behö-
ver breddas och kompletteras. Det är jättebra att man har fångat upp att vi har 
en lucka vad gäller 1900-talets minnen och berättelser. Men det finns en risk, 
att även om man tänker sig att fånga upp de här bitarna, så siktar man ändå in 
sig på de stora berättelserna. Det finns ju många små berättelser som inte förs 
fram alls, och där tror jag att vi missar någonting. 

JC: Den första punkten som du nämnde, regionaliseringen och den eventuella 
maktförskjutningen till länsstyrelserna, det kanske kan vara bra – eller är det 
bara dåligt? 

ES: Nej, det kan också vara jättebra. Men om länsstyrelserna blir mer regional-
politiskt styrda, så kan det hända att man ställer kulturarvsfrågorna mot andra 
frågor som är viktiga på regionnivå – sjukvård, skola och så vidare – och då får 
man kanske andra ramar att förhålla sig till när man väljer vad man ska satsa på.

JC: Tre stycken ifrågasättanden från Ellen. Lars då? 

Lars Lidén (LL): Det är två intressanta frågor som Ellen lyfter upp, dels att 
man får bestämma sig för vilka fastigheter, miljöer eller områden vi ska skyd-
da, dels vem som ska äga det som vi då har bestämt oss för att skydda. Vi får 
inte blanda ihop detta för mycket, utan det är två separata frågor som vi bör 
närma oss och kanske ta en diskussion om under eftermiddagen. 

Jag representerar Specialfastigheter, som John sade, men det är inte i första 
hand därför jag sitter här i dag. Visst, vi har gamla anstalter och stadsfängel-
ser, som är rätt intressanta i sig och som ligger centralt placerade i våra städer, 
ofta högt på en kulle, så att man ska bli avskräckt och se vad som händer om 

Lars Lidén.
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man begår brott. Men vi är egentligen mer berörda av Försvarsfastighetsut-
redningen och de fastigheter som har koppling till rikets säkerhet. Däremot 
representerar jag Samverkansforum och sitter som ordförande i ledningsgrup-
pen. Det känns positivt att vi lyfts fram i den här utredningen, det glädjer oss 
mycket. Jag kan komma tillbaka till och utveckla vad vi skulle kunna tillföra, 
beroende på hur ägandet ser ut framöver. 

Jag tycker man hänger upp sig på några punkter. Sammanhållen förvaltning 
är en av punkterna som man talar om, och det tror jag också på som den vik-
tiga formen. Det är en specifik kompetens att hantera kulturfastigheter, precis 
som det är att hantera andra specialutformade fastigheter. Man måste ha en 
spetskompetens och man måste ha en beställarkompetens kring den typ av 
fastigheter som man hanterar, och då tror jag också på en sammanhållen för-
valtning för att kunna hantera den här typen av fastigheter.

Sedan är det hela tiden en fråga om balans. Var ska man placera allting: hos 
Fastighetsverket? Eller ska man låta en del vara kvar, kopplat till den verksam-
het som bedrivs i fastigheterna? Jag tror att det är viktigt att man kan ha kvar 
det som till exempel är kopplat till Fortverkets eller försvarets verksamhet i 
Fortverket, beroende på hur den strukturen ser ut framöver. Där tror jag att 
man kan nyttja Samverkansforum som ett sätt att överbrygga och hjälpa var-
andra inom den statliga sfären kring specialistkompetensen.

Verksamhet i fastigheterna – att det finns hyresgäster och att de verkligen 
brukas och används – är viktigt av alla skäl: av ekonomiska skäl under pågå-
ende verksamhet, men också för byggnaden som sådan. Att någonting pågår i 
byggnaden gör att den mår bättre. Om man tänker sig att avyttra, så är det ju 
där som prislappen bestäms egentligen. Med en hyresgäst har man en intäkt 
och då kan man sätta pris på en fastighet, utan hyresgäst brukar det inte bli så 
mycket pengar vid försäljningen. Alltså: balans mellan sammanhållen förvalt-
ning och vilken verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Att vi besitter beställar- och spetskompetens är det som egentligen särskiljer 
oss som sitter här i salen, att vi har den kunskapen i respektive verk eller bo-
lag. Det är väl det offentliga som har kvar det. Det finns på några av de större 
landstingen också och en del kommuner, men det finns inte särskilt mycket av 
sådan kunskap ute i mer kommersiella företag. Det är också en bit som gör att 
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jag är skeptisk till avyttring av den här typen av fastigheter. Jag tror det kom-
mer att degenerera ganska snabbt. Man kommer inte att ha fokus på att be-
hålla den värdefulla kulturmiljön vid en avyttring – kanske inte ens hos första 
ägaren. Och säljs det sedan vidare kommer det successivt att urholkas, det är 
jag ganska övertygad om. Vi kan väl komma tillbaka till att diskutera storleken 
på kostnaderna för att ha dem kvar i det statliga hägnet, men jag tror faktiskt 
att det är värdefullt oavsett i vilken av våra organisationer de sedan ligger. 

Samverkansforum har något att tillföra här. Vi har vana att jobba i nätverk 
kring olika frågor, till exempel Nätverket för arkitektur och kulturmiljö, som 
har arrangerat detta – ett alldeles utmärkt forum för att lyfta upp och diskutera 
olika problemområden, men också för att kunna se: Jaha, har du en kompetens 

Skokloster. 
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på den sidan, då kanske jag kan få hjälp i den förvaltning som jag bedriver. Vi 
har ett nätverk, vi har lätt att skapa kontakter mellan de olika myndigheterna och 
bolagen. Det är en stor styrka med Samverkansforum, och vi skulle kunna bygga 
ut och göra mer av den verksamheten. Du var inne på lobbyverksamhet. Genom 
att prata utifrån Samverkansforums perspektiv kan det vara lättare än om Fastig-
hetsverket eller Specialfastigheter själva skulle försöka föra fram budskap.

JC: Nej till avyttringar, det blir degenerering på sikt, men ja till mer inflytande 
eller en större roll för Samverkansforum – kan man sammanfatta dig så? 

LL: Absolut. 

JC: Bengt! 

Bengt OH Johansson (BOHJ): Jag tänkte bidra med ett praktiskt exempel på 
hur det kan gå till här i världen. Det gör jag mot bakgrund av att jag i ungefär 
tio år varit länsantikvarie i några olika länsstyrelser, så jag har liksom erfaren-
het av hur man sköter – eller inte sköter – byggnadsminnen. Mitt praktiska 
exempel är Venngarn, som de flesta av er känner till. Det ligger utanför Sig-
tuna. Det är en av de märkligaste slottsegendomar vi har i Sverige, med en 
medeltida kärna men väsentligen ombyggd på 1600-talet av Magnus Gabriel 
de la Gardie med medverkan av Jean de la Vallée. 

När jag var länsantikvarie ägdes Venngarn av staten, som hade alkoho-
listanstalt. Sedan dök Lewi Pethrus-stiftelsen upp som köpare, och trots 
kulturvårdens protester såldes det till stiftelsen, som också skulle driva en al-
koholistverksamhet. Medan det gick väldigt bra under den tid då staten drev 
alkoholistanstalten, bland annat användes patienterna till att sköta den stora 
parken, började det halka efter under Lewi Pethrus-stiftelsen, med sämre och 
sämre skötsel. Nationalmuseum plockade bort de värdefullaste föremålen, 
som faktiskt ägdes av staten, innan det gick till försäljning. 
Lewi Pethrus-stiftelsen hade Venngarn i ett tiotal år, och sedan såldes det till 
ett internationellt konsortium, som valde att använda slottet som flyktingför-
läggning och olika mer eller mindre obskyra verksamheter. Under tiden förföll 

Bengt OH Johansson.
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slottet alldeles fruktansvärt. Man sålde ut en del av parkområdet, med bygg-
nadsnämndens goda vilja – man byggde ett bostadsområde nere vid sjön – och 
jordbruksarrendatorn plöjde upp en del av Jean de la Vallées parkanläggning. 
Allt detta under Länsstyrelsens hägn. Länsstyrelsen ansvarar för det formella 
skyddet för skötsel av anstalten och kunde med hjälp av byggnadsminnesla-
gen gå in och stoppa olika saker, vilket man dock inte gjorde utan allting fick 
fortgå. Nu kanske Venngarn är inne i en lyckligare fas, för det har dykt upp en 
ny ägare som påstår sig vilja renovera slottet. 

Vad jag vill säga med den här sedelärande historien är att om staten avhän-
der sig förvaltningen av en värdefull kulturbyggnad så vet man aldrig vad som 
händer med kommande ägare, som det har sagts tidigare här i panelen. Med 
den första ägaren kan det gå jättebra, med andra ägaren vet man inte – med 
tredje ägaren kan det gå hur som helst. Staten har inte de muskler som krävs 
för att hejda förfallet. Under alla de cirka tio år som jag var länsantikvarie tror 
jag aldrig att jag gjorde någon besiktning av ett byggnadsminnesmärke, som 
det också hette, utan man litade på att allting skötte sig. Det gjorde det inte. 
En avbön från min sida, alltså. Och ett varningsrop. 

JC: Mia, varsågod. 

Mia Geijer (MG): Jag ska väl börja med att säga att jag sitter på två stolar i det 
här sammanhanget. Den ena är som länsstyrelsetjänsteman. Jag har själv inte 
varit på så värst många byggnadsminnesbesiktningar, av det enkla skälet att 
jag egentligen inte jobbar så mycket med byggnadsminnena rent hanterings-
mässigt men däremot strategiskt. Vi har i dag tillsyn och samverkan. Men jag 
är också forskare och har medverkat i olika skeden av de här utredningarna 
dessutom. Så jag talar med kluven tunga. Ett samhälle är verkligen illa ute 
när man diskuterar sitt kulturarv som en belastning, och som ett underskott i 
statens budget, i stället för som en resurs, som man dessutom gladeligen ska 
kunna göra investeringar i för alla oss som i dag bor och verkar inom Sverige. 
Kulturarvet är en allmännytta och en oskattbar resurs! 

Man ska känna till att det bestånd vi har i dag egentligen aldrig har varit ett 
systematiskt och väl genomtänkt urval. Det vi har är ett bestånd som har sin 

Mia Geijer.
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huvudsakliga grund i en ambition till ett systematiskt urval, som beslutades 
1935. Sedan dess har det skett succesiva tillägg, på senare år dessutom ofta 
knutna till statliga omstruktureringar, vilket betyder att det som har kommit 
till mer har haft att göra med hur statens fastighetsförvaltning förändrats och 
övergått till bolagiseringar och annat än att man har haft ett medvetet och stra-
tegiskt urval. Därför tycker jag att det är bra att vi återigen tar tag i frågan: Vad 
är det för bestånd vi talar om? Men jag tycker också att det är anmärkningsvärt 
att vi inte diskuterar det här beståndet i ett större perspektiv. Det nationella 
kulturarvet är trots allt ett administrativt begrepp.

Det nationella kulturarvet är väsentligt mycket större än de fastigheter som 
staten äger – det är ju allas vårt kulturarv. Av dessa stora mängder är det en del-
mängd som på olika sätt är offentligt understödd, och det är egentligen den som 
vi hanterar med de olika lag- och regelsystemen och de olika ekonomiska resurser 
och verktyg som vi har. Vad vi behöver göra är att sätta in detta i det samman-
hanget. Det har gjorts – bland annat i den aktuella utredningen diskuteras ju de 
här frågorna – men vi måste också fortsätta och föra den debatten ute i samhället.

Som forskare tycker jag verkligen att det är nödvändigt att vi diskuterar vad 
som är staten och vad som är nationen, så att man inte stirrar sig blind på da-
gens nyliberala definition av vad staten är för någonting – det låter ju nästan 
som om det skulle vara ett förvaltningsbolag det också! Staten är vi: det som 
staten har ansvar för är det som ligger i vårt intresse som medborgare i Sve-
rige, och så måste vi också diskutera kulturarvet.

Till syvende och sist är det, oavsett hur man vänder sig, en ekonomisk fråga 
– det inser jag också. Jag ser det på det viset att staten inte kan avhända sig 
ansvaret för kulturarvet, inte ens det som den själv råkar äga och förvalta för 
stunden utan som helhet. Det är ett ansvar som staten tar på våra vägnar som 
medborgare. Vi måste ha resurser, oavsett vem som är ägare och förvaltare, 
för att kanalisera kunskaper om förvaltning om beståndet som sådant – en stor 
del av beståndet har vi faktiskt otillräckliga kunskaper om för att lyfta de be-
rättelser som vi behöver för att engagera och levandegöra kulturarvet. Men vi 
måste också ha resurser för att utveckla metoder för vård och underhåll, och vi 
behöver kanalisera resurser för att vidmakthålla kulturarvets bevarandestatus.
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JC: Och Markus allra sist. 

Markus Dahlberg (MD): Inger nämnde inledningsvis att en myndighet lik-
som inte kan tycka si eller så. Jag tycker det är viktigt att säga att det är för 
tidigt att säga vad Riksantikvarieämbetet tycker om det förslag som var ute på 
remiss. Däremot kan jag ge några reflexioner utifrån den utkikspunkt som jag 
har. Först ska man konstatera att Riksantikvarieämbetet också sitter på dubbla 
stolar här. Vi är ju också förvaltare av fastigheter, däribland en mängd forn-
lämningsmiljöer som nu föreslås möjliga att avyttra. Jag tycker ändå att den 
fråga som utredningen lyfter är relevant och viktig: Måste staten äga fornläm-
ningsmiljöer? Vi har faktiskt ett skyddssystem för detta, och de brister som vi 
talar om handlar om brister i systemet och inte i ägandet. Sedan är vi inte bara 
fastighetsförvaltare utan har också tillsyn över de statliga byggnadsminnena. 

Vi har nu det här förslaget, som vi inte riktigt vet hur det ska hanteras i 
framtiden, men där vi ändå kan ana att vissa frågor kommer att bli väsentliga 
framöver oavsett hur det går med de konkreta förslagen beträffande objekten. 
Det vi definitivt vet är att vi har en ny förordning om statliga byggnadsminnen 
på plats den 1 januari 2014. Samlat tycker jag att det här pekar på några frågor 
som vi på Riksantikvarieämbetet kommer att få jobba med under de närmaste 
åren, med ganska stort fokus. Jag håller fullständigt med om den bild som 
Inger gav, att avyttring och förvärv är en ständigt pågående process. Men det 
är självklart att med de samhällsförändringar som nu sker, så kommer proces-
serna kring avyttring och överlåtelse av statligt byggnadsminne att bli en viktig 
fråga för oss och för Statens fastighetsverk, till exempel genom att hitta goda 
processer kring detta.

I förordningens 9 § står det att Riksantikvarieämbetet ska yttra sig vid över-
låtelse. Det står också att överlåtelse inte får ske om det innebär risk för att 
överlåtelsen kan leda till att det kulturhistoriska värdet minskar. Här har vi 
verkligen någonting att fundera på! Vad är det egentligen som Riksantikvarie-
ämbetet ska yttra sig över? Vi kan hänvisa till de övriga regelsystemen och säga 
att ett statligt byggnadsminne som övergår i enskild förvaltning behåller sitt 
skydd – Länsstyrelsen blir då tillsynsmyndighet. Det är den generella utsaga 

Markus Dahlberg.
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vi kan komma med. Men vi kan knappast förutse vad som kommer att hända 
med det enskilda objektet. Hur ska vi hitta en bra process kring detta då det 
gäller den förvaltande myndigheten och tillsynsmyndigheten? 

En annan viktig förändring är att i den nya förordningen försvinner de så 
kallade 16 §-fastigheterna, alltså de värdefulla fastigheterna. Hur ska vi ta om 
hand detta urval? Är det så att vi ska utvidga befintliga statliga byggnadsmin-
nen, eller kan andra skyddsformer vara aktuella, till exempel kulturreservat? 
Nya SBM måste vi också kontinuerligt jobba med. Hur ser vi på kulturhisto-
riska värden? Det är ju faktiskt det som står i fokus, och nu har vi också fått en 
förordning och en ny kulturmiljölag som harmonierar begreppen. Hur vi ser 
på kulturhistoriskt värde blir en central fråga att hantera i bägge de regelver-
ken: En effektiv och kvalitetssäkrad hantering av statliga byggnadsminnen. Ja, 
som också sades tidigare: Ett tydliggörande av roller och ansvar.

Men det krävs också att vi ser vilka områden där vi faktiskt kan samverka 
för att höja kvaliteten. Ta vårdprogram till exempel. Kan ämbetets tillstånds-
prövning förenklas genom att vi har en kvalificerad förvaltare, som ger oss ett 
underlag som gör oss säkrare så att vi kan släppa vissa uppgifter till den förval-
tande myndigheten? Att utveckla en systematisk tillsyn – där tror jag att vi har 
mycket att vinna, både förvaltande myndigheter och tillsynsmyndigheten för 
att uppnå ökad kvalitet i hanteringen av de här frågorna. 

JC: Summa summarum bara, Markus: Är det framtida eventuella remissvaret 
från Riksantikvarieämbetet ett bu eller ett bä? 

MD: Det ska vi noga överväga! 

JC: Hör ni, nu får ni själva fundera en stund och återkomma efter kafferasten 
– då är det fritt fram för er allihop att ta makten över diskussionen. 30 minuter 
kaffe! 
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Öppen frågestund

John Chrispinsson (JC): Dags för andra akten, som ändrar karaktär helt och 
hållet. I föregående akt var ju budskapet härifrån och ut – nu är det tvärtom. 
Vi byter roller lite grann. Det kommer att gå till så, att för dokumentationens 
skull – allting bandas – måste ni ha en mikrofon framför er för att ljudet ska gå 
in. Det finns två mikrofonhållare, Ingela och Sofia. Vinka in dem så kommer 
de störtande. Som alltid vid sådana här sammanhang: tala kort, ställ gärna en 
tydlig fråga och tala framför allt inte om att ni är förträffliga själva! Ni vet ju 
hur det kan bli ibland, man vill gärna göra reklam för sitt eget projekt. Det är 
nog bra, men det är inte alltid roligt. Nu lät det väldigt förolämpande, och det 
var inte så jag menade, ni förstår säkert. 

Allra först, medan ni tänker på vad ni ska ta upp nu när det blir er show, bara 
en enda fråga till Inger. Du hörde kritiken: Nej till avyttringar, det fasaväck-
ande Venngarn-exemplet – vacklar du? 

Inger Lilieqvist (IL): Som jag sade om magvärken: det finns ingen given, bra, 
fiffig lösning. Men man måste lägga fram en sak som kanske triggar lite grann, 
så får man synpunkter tillbaka, vad kan det handla om? Sedan kan man mo-
difiera. Visst finns det många dåliga exempel, det har vi alla. Det finns också 
bra exempel. Att staten avhänder sig saker är alltid svårt. Så det finns ett ansvar 
som är lite extra kanske. 

JC: Lite darr på manschetten var det där. 

IL: Ja. 

JC: Hör ni, varsågoda! För dokumentationens skull, även om alla känner igen 
vilka ni är, så säg vem ni är. 
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Rein Matson, Statens fastighetsverk: Jag tänkte så här. Jag ikläder mig rollen 
av investerare eller köpare en dag när de här fastigheterna ska avyttras. Jag har 
eller företräder ett kapital. Det kapitalet ska förränta sig – så fungerar det ju, 
man vill inte ge bort pengar utan man vill att pengarna ska få barn. Jag gör en 
investeringskalkyl. Vad kan jag tjäna på detta, vilka utvecklingsmöjligheter har 
det här objektet? Nu är jag inte ekonom, och jag tror inte att det är så många 
av oss här som är det – jo, där var en, två, tre. Marknaden har ni bara berört 
summariskt, men om man ser på andra sidan, hur ser marknaden ut för de 
objekt som ska avyttras? Har man undersökt om det över huvud taget finns 
intresse att köpa Salsta slott? Om jag har pengar och väljer mellan att köpa Sal-
sta eller en vingård i Toscana eller Provence, hur ser det ut? Har ni gjort någon 
sådan utredning, finns det några exempel? 

JC: Det var ingen som ville vinka med lilla tummen?

IL: Du kan det här, Lars, annars kan jag svara för utredningen. 

Lars Lidén (LL): Precis, jag kan inte svara för utredningen men jag kan bara 
hänga på. Som investerare, om jag nu är fastighetsägare till att börja med, vill 
jag ha en verksamhet, en hyresintäkt. Det är nummer ett. Utan det så är det 
inte värt någonting egentligen, då är det bara en kostnad. Det är den ena inves-
teraren. Den andra är den som har lyckats förvärva en påse pengar på någon-
ting annat och vill komma in och starta restaurangverksamhet. Det kan vara 
kul att göra det i ett slott. Men det är då min framtidsfarhåga kommer in: Hur 
ser det där slottet ut om tre år, när man har dragit nya kanaler till höger och 
vänster och sedan inser att det gick inget bra, så man säljer det vidare? 

JC: Ja, Inger, finns det en marknad över huvud taget? 

IL: Vi hade inte uppgiften att se på marknaden, det är en helt annan utredning 
kan man säga, även om man måste förstå att den finns där. Vi frågade oss fram 
hos myndigheterna för att få en idé. Ni på Fastighetsverket vet ju en del om 
marknaden som ändå avyttrar en del fastigheter. Många duktiga ekonomer 
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har ni också. Men vi har också tittat på andra utredningar, som har tagit upp 
de här frågorna. Det är svårt och marknaden är en färskvara. Man måste vara 
oerhört försiktig i de kontakter man har, ha en idé om vad det kan vara och 
inse att det just handlar om ett kulturarv. Frågan är: Varför ska beståndet se ut 
precis som det är nu? Man måste också ta in nytt. Man kan också tänka så här: 
Hur resonerade staten när man förvärvade Salsta slott? 

Bengt OH Johansson (BOHJ): Om jag skulle köpa Salsta slott och hosta upp 
några miljoner, så vill jag kunna räkna hem de där pengarna sedan. Jag gissar 
att det blir en konferensanläggning. Den går si så där, sedan går den lite knack-
igt, och då kommer den nya ägaren till Länsstyrelsen och säger: Vi måste byg-
ga ut, det är för litet kundunderlag, jag måste ha fler bostäder. Ja, fan också, 
tänker Länsstyrelsen, vi måste ändå se till att det här slottet fungerar! Och så 
släpper man iväg det. Ett faktiskt exempel är Stallmästaregården i Stockholm, 
som har byggts ut i det oändliga – det är en stor barack som står där nu – där-
för att det var en intressant verksamhet som man gärna ville stötta. Min poäng 
är att staten inte har kraft, resurser och vilja att skydda det privata kulturarvet. 

JC: Marknaden finns, men den kan vara farlig. 

Salsta slott.
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Urban Karlström, Fortifikationsverket: Det var en jätteintressant diskussion 
och intressanta kommentarer till Ingers utredning, men jag tycker att det lite 
grann blir en diskussion där vi duckar för den riktigt svåra frågan som Inger 
adresserar: Hur gör vi prioriteringarna? Jag tycker att vi har ett kulturarv på 
fastighetssidan som staten ska äga och bevara – inte snack om den saken – men 
på marginalen finns det mycket som vi faktiskt måste diskutera, objekt för ob-
jekt. Är det här värt att bevara som statligt ägt? Eller finns det alternativ, och i 
så fall: Hur utformar vi dem?

Det är den diskussionen som Inger lyfter i sin utredning, och den tycker jag 
att vi måste ge oss i kast med lite mer detaljerat och lite mer noggrant än de 
mera svepande kommentarerna, som säger att statligt ägande är lika med bra 
– att det bevaras och sköts – och privat är motsatsen. Så enkel är inte världen! 
Så enkel är inte tillvaron! Så enkelt är det inte att få loss statliga resurser för att 
sköta, utan vi måste ge oss i kast med den svåra uppgiften att prioritera. 

Venngarn-exemplet var jätteintressant, men min slutsats är också en annan 
än den du drog, nämligen: Låt oss diskutera att skärpa statens roll och tillsyn 
över det privata. Det gör vi inom andra samhällssektorer. Där ser vi hur den 
statliga tillsynsfunktionen successivt över tiden blir skarpare, mer effektfull. 
Jag tror att vi måste göra det också. Låt oss gå mer in på diskussionen om 
prioriteringar. Är det den berättelsemodell som Inger pekar på som vi ska 
utgå ifrån, och bevara i statlig ägo det av statens fastighetsbestånd som berät-
tar statens historia? 

JC: Hur tycker du själv att man ska prioritera? 

Urban Karlström: Då måste vi gå in och diskutera objekt för objekt. Ta för-
svarssidan. Den delen av statens verksamhet måste också bevaras och historiskt 
finnas kvar – men vi kan inte ha kvar allt i fastighetsbeståndet, vi måste välja 
och välja bort, när en stor del av beståndet inte längre behövs för Försvarsmak-
tens räkning. Vi kan inte ha tusen fyrar kvar i statlig ägo. Vad gör vi då? Hur 
prioriterar vi bland dem, vilka är mest bevarandevärda? På vilka grunder? Hur 
slussar vi resten ut till en alternativ användning? Och hur säkerställer vi det på 
bästa sätt? Låt oss ge oss i kast med den svåra prioriteringsdiskussionen, kri-
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terier och processer! Det skulle jag gärna vilja höra lite mer kommentarer om 
från alla i det här rummet. 

Mia Geijer (MG): Jag tycker det här är en viktig fråga. Jag kanske var otydlig, 
för jag menar inte alls att statligt ägande är en garanti för ett gott bevarande, 
utan att staten tar ansvar för kulturarvet som helhet oavsett ägande och för-
valtningsform. Vi har i dag ungefär 2 200 byggnadsminnen enligt Kulturmil-
jölagen, och det stora flertalet av dem är mer eller mindre utmärkt skötta. Det 
är inte så att det är problem med allihop bara för att de är privatägda. Genom 
historien har det bestånd som vi diskuterar i dag, det som ägs och förvaltas i 
statlig myndighetsform, heller inte varit konstant. Fastigheter har vandrat ut 
och in. En del har till och med rivits, så statligt skydd är definitivt ingen ga-
ranti för ett bevarande för evigheten – det är naivt att tro det. 

Men vad vi definitivt saknar i dag är en strategi för hela vårt lands kulturarv, 
där det statliga ägda och förvaltade kulturarvet är en del i en helhet. Det är den 
diskussionen som jag tror det är viktigt att vi tar härnäst. Hur ska kulturarvet 
se ut för att vara hållbart inför framtiden, för att motsvara de kulturpolitiska 
målen, för att väcka delaktighet och engagemang för kulturarvet och för att 
väcka politikernas intresse att sätta till de resurser som faktiskt krävs för att 
investera i kulturarvet som en resurs, i stället för något att avyttra för att bli av 
med ett budgetunderskott? 

JC: Du sätter stor tillit till den pedagogiska förmågan hos hela sektorn, att 
man ska kunna övertyga politikerna? 

MG: Det finns mycket kompetens i sektorn, men den stora frågan är att föra ut 
det här till en politisk och samhällelig diskussion. 

JC: Eftersom man inte har lyckats hittills, varför skulle man lyckas i framtiden då? 

MG: Vi har ju inte varit särskilt duktiga på att vara ute i samhället och disku-
tera, om jag ska vara självkritisk. Vi lyfter frågan mer och mer både regionalt 
och på det nationella planet, men vi måste bli ännu bättre. I stället för att så 
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split mellan olika myndigheter och institutioner, mellan det regionala och det 
statliga bör vi agera på en front, för att försvara och utveckla kulturarvet och 
se till att vi får de resurser vi behöver. 

JC: Johan, du som är statsfundamentalist – vad är din reaktion på detta? 

Johan Mårtelius (JM): Ja, visst är det viktigt att diskutera de här kriterierna. 
Berättelsemodellen, som står i fokus för utredningen, även om den inte bara 
handlar om det, är intressant på flera sätt, men det är viktigt att komplettera 
den med andra modeller och kriterier. Den är kontextuell, i det att den handlar 
om objektets tillhörighet, beställning, verksamhet – men det finns ju också en 
massa andra kvaliteter som har att göra med kunskapsinnehåll, konstnärlig-
het, objektets egenskaper i sig självt, inte bara vad det har varit med om i sin 
tillkomst och tillhörighet. Att lyfta perspektivet från detta alltför snäva berät-
telseperspektiv till att se kvaliteterna hos objekten – det är ändå så vi uppfattar 
kulturen, som inneboende värden i objekten – där har staten ett ansvar som jag 
tycker att man är alltför släpphänt med i den här utredningen.

LL: Utan att släppa Urbans inlägg tycker jag också att det är viktigt att defi-
niera vilka områden vi ska bevara. Det andra är att vi inte ska generalisera allt-
för mycket och bara prata om ”staten”, utan oavsett vem som äger är det ju en 
fastighetskompetens som är viktig att besitta. Det är lätt att blanda ihop det 
här och säga, att det spelar väl ingen roll, det är staten. Men på samma sätt som 
man skiljer på att Fortverket äger fastigheten och försvaret är hyresgäst och 
använder den medan Fortverket sköter fastigheten och ser till att allt fungerar, 
så måste man göra på samma sätt oavsett om man behåller det i statlig regi el-
ler säljer ut det. Det ska vara en kompetent fastighetsägare. Annars landar man 
i att det är ett gäng amatörer som ska sköta en fastighet, till exempel en res-
taurangoperatör eller en bostadsrättsförening, som vi faktiskt många gånger 
också landar i – om man vill dra den parallellen. Hur bra blir det?

JC: Bengt, den andra delen var ju om skarpare tillsyn. 
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BOHJ: Just det. Det är ju ett led i statens ansträngningar på många håll att 
lämna över ansvaret till privata finansiärer. Det har vi sett inom sjukvård och 
så vidare. När det går snett, vilket det gör i vissa fall, är svaret från politikerna 
att skärpa regelverket och skärpa tillsynen. Men man ifrågasätter inte grund-
felet – varför uppstår problemen? Här har vi en liknande situation, där man 
tror att de negativa konsekvenserna vid en försäljning av en kulturfastighet 
motverkas genom en starkare tillsyn, precis som du sade. Jag vill hävda att den 
där starkare tillsynen kan man ropa sig blå efter, den kommer inte att uppstå. 

JC: Sade en luttrad Bengt! Inger till sist om detta? 

IL: Jag tänkte bara svara Johan att de aspekterna finns med, för det är ju bygg-
nadsminnet som är det främsta urvalet. Statliga byggnadsminnen ska ha det 
lagskyddet, det är därför de kommer med på våra listor – de andra är inte med. 
Där finns alla de aspekterna med som du saknar: arkitekturen, sammanhang-
en, historiken, bakgrunden och så. I byggnadsminnesförklaringen finns detta 
med, och det ingår i urvalet som första aspekt. Berättelsemodellen är mera en 
pedagogisk modell, ingen urvalsmetod.

Thomas Roth, Armémuseum; i sin tur en del av Statens försvarshistoriska mu-
seer: Först en lite ironisk anmärkning. Jag slogs av att Bogesund står på lis-
tan. Bogesund är unikt i svensk kulturmiljövård, för det exproprierades i en 
särskild lag, lex Bogesund på 1940-talet, eftersom det var privatägt och totalt 
förfallet och väldigt illa skött. Det är i och för sig enda gången som den lag-
stiftningen har använts, men i alla fall. 

Jag har de sista 15 åren varit inblandad i just vad kollegan från Fortverket 
efterlyser, nämligen en lång urvalsprocess, med just urval av befästningar och 
andra militära anläggningar. Vi började på med en lista på ungefär 40 stycken 
anläggningar, som så småningom har bantats ner. Ingela, hur många är det 
kvar från den ursprungliga listan som inte är lösta än? Ett tiotal tror jag. Där 
har det faktiskt gjorts ett ganska stort arbete. Att regeringen sedan inte har ve-
lat fatta beslut om detta är en annan sak. Men vi har fått igenom ett antal och 
jag har skrivit texten till ett antal byggnadsminnesmärkesförklaringar. 
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Åter till utredningen. I listan står förslag på ett antal befästningar, som möj-
ligen kan avyttras. Nu är det så att det är bara Försvarsmakten och Statens 
försvarshistoriska museer som får äga vapenmateriel. Om de här avyttras kom-
mer jag, som är ansvarig för depositionsverksamheten inom myndigheten, att 
vara tvungen att ta tillbaks såväl kanoner som varenda liten pryttel som finns 
i Rödbergsfortet, Arholma eller Victoriabatteriet uppe i Vuollerim. Så jag är 
tveksam till om det där är särskilt lämpligt ur kulturmiljöbevarandeaspekt. 

JC: Hade du tänkt på det, Inger? 

IL: Ja, det har vi! Vi frågar Fortifikationsverket om detta. Sedan vet vi att det 
inte riktigt är så strikt. Vi fick kunskapen från er om inte annat. Det här är 
naturligtvis en sak som vi måste se till. Det kom upp, absolut. Men det var 
faktiskt inte så många ställen.

Thomas Roth: Vi har 5 000 olika objekt. Det räcker och blir över. 

IL: Hemsö kvar i statens ägo menar du? Det finns många sådana specialfrågor 
som staten har ansvar för, och kring försvarsfastigheterna är det extra svåra 
hänsyn som måste tas. 

JC: Du menar att det är jobbigt för dig, men det förlorar också sitt kulturhis-
toriska värde? 

Andreas Heymowski, slottsarkitekt på Stockholms slott: Jag har en fråga till Ing-
er. Jag blir inte riktigt klok på distinktionen mellan det nationella och det 
statliga kulturarvet. Hur menar ni i utredningen – är det statliga kulturarvet 
en delmängd i det nationella, eller är det nationella någonting lite suspekt som 
vi gör bäst i att fasa ut? Statens fastighetsverk har i 20 år haft som slogan: ”Vi 
förvaltar det nationella kulturarvet”. 

IL: Jo, vi har bråkat med Fastighetsverket om varför man tar på sig det stora 
ansvaret. Mia har hjälpt oss med att göra en distinktion. Vi menar att man kan 
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inte bara säga ”det nationella kulturarvet”, för det skapar svåra frågor omkring 
vad det kan vara. Som vi menar är det nationella kulturarvet alltsammans, allt 
som hela riket och vi alla förvaltar. Sedan har staten sin del, men det är inte 
allt. Vi skulle aldrig kunna klara det heller – jag vet inte hur en sådan urvalsmo-
dell skulle se ut för att man skulle kunna ta på sig den ambitionen. Det ska ju 
spegla alla samhällssektorer, all utveckling och så. Det kanske går. Jag har inte 
riktigt prövat. Det här triggar mig lite grann kring begreppen. Ibland är det 
nationella si, ibland är staten så. Det prövas med hjälp av forskare som också 
ser på det här nu. Det är ju en aktuell fråga, som många reder i. Vi lyfte den, 
för det här ser vi som intressant, och man måste veta vad man gör. 

Victoriabatteriet i Vuollerim.
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JC: Ellen, har du någon kommentar? Du var ju också inne på staten som his-
torieskrivare. 

Ellen Stenholm (ES): Jag tycker det är en jättebra fråga! Jag poängterar igen, 
att här måste staten ta ett helhetsansvar. Vem ska annars göra det? 

MG: Jag vill påpeka att begreppet ”det nationella kulturarvet” är sprunget ur 
de utredningar som föregick 1994 års omorganisation. Rent formellt sett är 
det ett administrativt begrepp, men eftersom orden som ingår i begreppet i 
dag faktiskt är i någon mån politiskt sprängstoff, sett till samhällsdebatten i 
andra sammanhang, gör det att benämningen är problematisk. Staten kan inte 
heller, som Inger säger, göra anspråk på att äga allt kulturarv – det faller på 
sin egen orimlighet – utan vad vi diskuterar är det statligt ägda och förvaltade 
kulturarvet. Sedan har vi inom landets gränser ett otroligt mycket större och 
vidare kulturarv än så. Det jag tycker är speciellt viktigt är att vi reflekterar över 
vad som är det offentligt understödda kulturarvet och är stringenta kring den 
frågan. En sak är vad staten ska eller bör äga och förvalta, en annan sak är hur 
stort anspråk vi kan ställa på att staten ställer resurser till förfogande för det 
offentligt understödda kulturarvet i fråga om kunskapsuppbyggnad, vård och 
förvaltning. Man får inte blanda ihop begreppen, helt enkelt. 

Kerstin Barup, professor i restaureringskonst på Konsthögskolan i Stockholm: Jag 
har lyssnat med intresse. Först vill jag säga att jag tycker att man ska välkomna 
denna utredning. Det är precis så man måste arbeta: kasta upp bollarna i luften 
och se vad det är vi äger nu och hur man ska se på det. Det är ju allas kulturarv 
som på något vis ska hanteras av staten, men eftersom det är begränsat vad 
man kan äga måste man givetvis titta på vad man äger och vad man ska äga i 
framtiden. Det hoppas jag sker med jämna mellanrum. 

Ägande ju är inte statens huvudsakliga uppgift, utan när det gäller kultur-
arvet är den huvudsakliga uppgiften att se till att det blir tillgängligt och be-
gripligt för egentligen alla. Då finns det två sätt. Man kan sätta tumskruvar på 
ägarna – det kvittar om det är staten eller privata, samma regler bör gälla. Se-
dan kan man fråga sig hur effektivt och hur spännande det är. Men det som är 
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mer spännande och viktigt är att folk på frivillig väg förstår detta, både de som 
förvaltar och äger och de som tar del av kulturarvet. Då gäller det att skaffa 
kunskap så att man kan känna en identitet, ny eller gammal identitet beroende 
på vem man är och vad man tittar på. 

Därför blir det på något vis kommunicerande kärl – om man minskar eller 
förändrar ägandet på något vis så måste man skärpa den andra vågskålen, som 
kanske kan vara den statliga kunskapen. Med Riksantikvarieämbetet hände det 
någonting, så att båda vågskålarna sjönk ner samtidigt. När vågen mjuknar på 
mitten är det inte riktigt bra: En större roll således för den centrala nivån när 
det gäller att hantera kunskap och kunskapsöverföring och forskning. Det där 
tror jag inte man klarar riktigt på den regionala nivån, för där har man inte 
samma möjligheter till överblick och kunskap om helheten. Statens uppgift 
kan inte vara att äga. Statens uppgift måste vara att klara av den ytterst svåra 
uppgiften att tillgängliggöra kulturarvet. 

JC: Men om det inte balanseras på den andra som du talar om – avyttringen – 
då är det bara dåligt? 

Kerstin Barup: Det måste till en balans. Det är det som måste kombineras 
med avyttringen. Man ska inte heller överdriva avyttringen, eftersom det inte 
är någon ekonomisk vinst utan handlar om att ta bättre hand om det man har. 
Samtidigt vet vi att de mest förändrade kulturarvsbyggnaderna och kultur-
arvsmiljöerna är de som staten äger. 

Markus Dahlberg (MD): Det blir väldigt mycket fokus lagt på vad staten ska 
äga. Man kan ge ett liknande svar på det här med kunskap. Det är ju inte hel-
ler så att staten kan ha all kunskap, utan där är vi också beroende av forskar-
samhället. Som du säger har Riksantikvarieämbetet gjort en resa då det gäller 
de här frågorna, men det är ju inte så att den samlade kunskapen i samhället 
om kulturmiljöerna har minskat, utan där är det väldigt många aktörer som är 
aktiva. Därför är det en fråga för centralmyndigheten att fundera på: Vilken 
kunskap måste vi sitta på specifikt, och när kan vi i övrigt samverka med det 
omgivande samhället? 
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JC: Ellen, du var lite grann inne på samma sak, farhågan att det inte räcker 
med den kunskap ni har? 

ES: Just det. 

Marja-Leena Pilvesmaa, Statens fastighetsverk: Jag har egentligen ett helt bat-
teri med frågor, men jag börjar med en som inte diskuterats så mycket och det 
är de nya kulturmiljömålen, som jag tycker är ganska intressanta att relatera 
till i sammanhanget, och också för att tänka framåt: Vad skulle kunna vara ett 
intressant framtida uppdrag för Statens fastighetsverk eller andra förvaltande 
myndigheter för kulturfastigheter? Där läser jag in att det finns förväntningar 
från politikens håll att medborgare kan i större omfattning både ta del av och 

aktivt delta i och medverka i förvaltningen, upplevelsen och allt vad det nu 
kan vara av kulturfastigheter. Det gäller också redan i dag. När det gäller fi-
nansieringsformer förväntas vi på Statens fastighetsverk hitta medfinansiärer 
och samverka med andra. Jag skulle gärna vilja höra om panelen har några 
erfarenheter eller kommentarer kring detta: Hur i större omfattning involvera 
det civila samhället och medborgare, och hur hitta kreativa, nya former för att 
finansiera bevarandet av kulturarvet? 

JC: Det var något gott att bita i, eller hur Bengt? 
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BOHJ: Det finns ett rätt bra exempel på samverkan mellan stat och privat som 
jag kommer att tänka på, och det är Kalmar slott, som länge stod tomt och 
ödsligt men nu drivs av en entreprenör, med stor framgång. Men staten äger 
fortfarande slottet. 

JC: Vet du någonting om förutsättningarna? 

BOHJ: Nej, jag vet inte vad de betalar, jag vet bara att det anses fungera väl-
digt väl. Jag har besökt slottet och det är hemskt trevligt att se det under den 
privata regim som det nu finns i. Men staten har inte avhänt sig ansvaret. Det 
finns en slottsarkitekt och så vidare.

ES: Jag tror att det är Fastighetsverket som ligger bakom det projektet. Säkert 
finns det någon här som kan berätta lite mer detaljerat kring det, men vad jag 
förstår var det ett ganska aktivt arbete från Fastighetsverkets sida att få bra 
kontakt med politikerna i Kalmar och skapa goda förutsättningar.

MD: Vi arrangerade ett seminarium i måndags som handlade om kulturmiljö 
och turism. Kulturmiljöernas betydelse för besöksnäringen är kanske en sak 
som man ibland glömmer bort. Sedan är det kanske inte så att ekonomin spe-
cifikt kan knytas till just det objektet, men allting runt omkring: infrastruktur, 
folk måste äta och så vidare. Ofta är kulturmiljöerna otroligt viktiga motorer 
så att säga. Fastighetsverket var naturligtvis med på den dagen. Det är ett ex-
empel på hur Fastighetsverket tillsammans med andra kan samverka kring en 
näring. 

MG: Det förutsätter att det finns aktörer att samverka med. Jag skulle vilja säga 
att förutsättningarna över landet är oerhört olika. Ett väletablerat besöksmål 
som Kalmar slott är givetvis lättare att hitta finansieringspartner och samver-
kanspartner med. 

Jag skulle också säga att det är väldigt olika över tid hur förutsättningarna 
ser ut. Vi går till exempel nu in i en ny programperiod när det gäller de EU-
finansierade medlen. I många regioner har man varit dålig på att få med kul-
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turarvsfrågorna in i Rup:ar, Röp:ar och annat, och förutsättningarna att få 
loss EU-pengar hänger mycket samman med hur de regionala programmen 
är skrivna. Det där är ett problem. Dessutom kommer, som det ser ut nu, 
förutsättningarna för att få in kulturmiljö- och turismfrågor i landsbygdspro-
grammet att vara sämre. Det är lite oroväckande just med tanke på att det 
från politiken finns en stark förväntan – inte minst som det uttrycks i de nya 
kulturpolitiska målen men också om vi eventuellt får en ratificering av Faro-
konventionen, där man trycker på just det ekonomiska brukandet av kulturar-
vet som en resurs för regional utveckling. 

Jag tror också att det är viktigt att tänka på att det måste finnas ett ansvar 
någonstans för de icke-kommersiella kulturarven, som ändå är viktiga för oss 
att ha kvar. Där har faktiskt staten ett stort ansvar just därför att staten har stått 
bakom många av de här institutionerna, inte minst under 1900-talet, som inte 
är så trevliga att prata om alla gånger men som otvetydigt är en viktig del av 
vårt kulturarv. Där kan det bli svårt att hitta en samverkanspartner. Man måste 
undersöka i varje enskilt fall: Är det här möjligt? Finns det regionala medel, 
finns det på finansmarknaden, finns det aktörer, finns det entreprenörer och så 
vidare? Det finns ingen konceptlösning som alltid kan fungera. 

JC: Kan det rent av vara farligt? Kan man säga att de mer lyckade exemplen 
som Kalmar slott bara skummar grädden? Att det blir lite evenemangshisto-
rieskrivning så att säga? 

MG: Ja, det finns nog sådana exempel där evenemangshistorierna har gått bra 
under en period, men sedan tappas intresset därför att nyhetens behag har för-
svunnit. Det är klart att en förutsättning för att vi ska nå framgång över huvud 
taget är samverkan, så det gäller för kulturmiljövården att bli duktigare på att 
hitta samverkanspartner, men man ska inte stirra sig blind på detta, utan vi 
måste också ta ansvar för det som inte går att utveckla ekonomiskt. 

JC: Lars? 

LL: Jag har inga goda exempel på att involvera allmänheten i den här typen av 
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fastigheter, men däremot finns det andra exempel. Framför allt har kommu-
nala bostadsbolag i närheten av Stockholm och Göteborg lyckats oerhört väl 
med att involvera allmänheten och – inom givna ramar givetvis – lyfta närmil-
jön i områden som tidigare inte har fungerat särskilt bra. Man kan väl tänka 
sig att vi kunde titta på om vi kan göra något liknande med den här typen 
av miljöer också. Det brukar ju vara bra att titta lite utanför. Det kan bli väl 
mycket navelskådande, men om man breddar synfältet lite så finns det säkert 
goda exempel. 

JC: Förlåt, men sade du civilsamhället? Nu talar man bara om företagare, eller 
hur. Medborgarnas delaktighet! 

Karin Gold Cox, Statens fastighetsverk: Jag har en fråga som anknyter till fram-
tiden. Hur ser ni i panelen på kompletteringar av fastigheter i beståndet – vem 
ska ha ansvaret för att utveckla berättelserna om staten, och vem ska hålla i 
processen att bevaka och föreslå kompletteringar till beståndet? Jag är nyfiken 
på att höra vad ni tycker och tänker om det. 

IL: Jag kan väl börja med det som jag får i tankarna. Det är klart att det är flera 
som har lite olika roller här. För den som är ägare av en miljö, i alla fall inom 
statens hägn, finns det redan en process. Om det är Fortifikationsverket som 
vill diskutera – det här har vi ingen användning för längre, vad ska vi göra med 
det? – då går man till Riksantikvarieämbetet, som kan den här processen. Det 
finns alltså ett ansvar i början, för den som för sin verksamhet vill överge eller 
inte har behov av en plats. Så gör alla verk. Den processen finns, men den kan 
säkert skärpas och bli mycket bättre. 

Sedan har vi ett gemensamt ansvar att se vad nytt som ska in, att man lig-
ger i framkant. Det är det jag menar med den här processen. Förvärvet och 
förvaltningen är kanske mycket intressantare än avyttringen, som ändå måste 
diskuteras, och det är svårt. Men fokusera på förvärvet. Det gör väl Riksan-
tikvarieämbetet, som har hand om kulturarvet och analyserna. Vad ser man 
där? Och vad ser ni? Där har vi också Samverkansforum, där vi kan diskutera 
vad det är som vi måste se och vad som saknas. Det handlar om kunskaper 
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och analyser, och att det här är viktigt och inte bara en händelse. Som det är 
i dag är det ofta en lapsus, att det av en händelse råkar bli. Om man ska vara 
elak kanske någon förvärvar för att det finns möjligheter, i stället för att ha en 
strategi – och det har vi inte riktigt.

Därför säger vi i utredningen att staten måste skaffa sig strategier på olika 
områden, och även de som förvaltar. Om det nu är tillgängliggörandet som 
är viktigt, så måste man kunna hitta nya kunskaper: Hur ska vi göra, vad finns 
det för metoder? Vilka ska vi närma oss, vilka parter finns det i olika samman-
hang? Vi vet inte, vi famlar oss fram. Sedan är det en händelse om några råkar 
hitta varandra. Det får inte vara så, att det bara råkar bli.

JC: Markus? 

MD: Jag tänker också att vi måste jobba mer proaktivt, inte bara svara mot det 
som successivt avyttras. Där har vi naturligtvis olika roller. Det är vi som före-
slår till regeringen vad som ska bli statligt byggnadsminne. Men att formulera 
teman – och där är definitivt kulturmiljömålen nya parametrar för den typen 
av diskussion: Vad vill vi skydda? Vilka värderings- och urvalsmetoder ska vi 
använda? Hur ska vi få fram ett kunskapsunderlag? Alla de frågorna måste vi 
samverka kring, men naturligtvis har vi olika roller och ansvar i den processen. 

JC: Lars?

LL: Markus kanske svarade på frågan, men jag tänkte hänga på där. Vem är 
staten? Någon måste utpekas inom staten för att ta det här ansvaret, och det 
måste vara tydligt för annars blir det ingenting av det. Jag har själv inte riktigt 
grepp om det – är det Riksantikvarieämbetet som tar det ansvaret så är det jät-
tebra, tror jag. 

MD: Som sagt, det är vi som föreslår vilka statliga byggnadsminnen vi ska ha, 
så där har vi en tydlig roll. Men den mer övergripande diskussionen klarar vi 
inte ensamma. 
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LL: Den där strategin, som du är inne på, måste i så fall också landa antingen 
hos er eller hos någon annan, utpekad. 

MG: Det pågår ett projekt inom Riksantikvarieämbetet som just handlar om 
värdering och urval. Dessutom pågår det ett projekt kring riksintresseurvalet. 
Allt mer talar för att vi ser ett behov av att få en trovärdig massa av offentligt 
understött kulturarv, att vi skaffar oss just den typen av strategier som Inger 
talar om. Då krävs ett bredare sammanhang, att man också tar in de regionala 
perspektiven lika väl som de statliga, och att man faktiskt för en dialog kring 
vilka kriterierna ska vara och vilka berättelser vi ska använda oss av. Jag tror 
att allt fler tendenser går åt det hållet, att det finns en efterfrågan på de här 
strategierna i dag.

Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift: Jag jobbar alltså för Svenska kyr-
kan till vardags, till fest är jag med på restaureringskonstutbildningen här vid 
Konsthögskolan. Jag tänkte flika in till föregående tema, något om engage-
manget och delaktigheten. Som en liten vink vill jag påpeka och påminna om 
att vi har ett fantastiskt kulturarvsengagemang i våra hembygdsföreningar. I 
hembygdsrörelsen finns en frivillighet och ett engagemang som vi inom kyr-
kan har haft mycket stor nytta av under väldigt lång tid och fortfarande i dag. 
Många av de individer som är aktiva i hembygdsföreningen är också aktiva 
inom kyrkan, som förtroendevalda och frivilliga. Detta är också ett sätt att 
koppla engagemanget, ansvaret och kännedomen om kulturarvet på den lo-
kala nivån. 

JC: Berätta mer! Hur gör man, hur går det till? 

Heikki Ranta: Särskilt ute på landsbygden, i sockenförsamlingar, har vi väl-
digt mycket lokalt engagemang, där människorna som är aktiva i kyrkan också 
är aktiva i hembygdsföreningen. Det kan handla om kunskapssamlande, öp-
pethållande och tillgängliggörande av kyrkobyggnaden, kunskapsförmedling 
och så vidare. Det kan också handla om lite större initiativ. I Simrishamn vill 
både kyrkan och den lokala hembygdsföreningen, som i det fallet heter Han-
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delshuset Österlen, bygga om en kyrkobyggnad till en kulturkyrka. Man har 
redan tillsammans bildat en stiftelse som ska driva frågan. Östra Nöbbelövs 
kyrka har varit stängd i 20 års tid, så det är verkligen ett fint engagemang från 
den civila sidan också för att tillgängliggöra kulturarvet.

JC: Är inte risken då att man bygger på lösan grund? En hembygdsförening, 
som kan representera civilsamhället, bygger ju ofta på några få eldsjälar, och 
när de dör … 

Heikki Ranta: Så har de barn, och barnbarn, och så har de spridit det till sina 
väninnor – detta är nämligen ofta en kvinnlig värld. 

JC: En kommentar? 

BOHJ: En liten anekdot om hembygdsföreningar. När jag var verksam i Kal-
mar län hade Riksantikvarieämbetet gjort en stor inventering av bebyggelsen 
på Öland. Man hade ringat in viktiga områden. Den där skickade jag ut på 
remiss till hembygdsföreningarna, och vad fick jag för svar? Jo, det är väl bra 
– bara det inte stör jordbruket! Så det växlar, liksom, vad hembygdsförening-
arna kan åta sig. 

JC: Lars?

LL: Det är ett jättebra exempel på initiativ där man får med sig allmänheten el-
ler samhället. Ägandet är fortfarande kvar hos Svenska kyrkan, men man nytt-
jar föreningar och så vidare runt omkring. Det låter alldeles utmärkt. 

JC: Men är det så realistiskt att tro att det finns så många andra objekt än just 
kyrkor? De har ju en tradition, där ligger släkten begravd och det finns en 
emotionell närhet hos en hembygdsförening som kanske inte finns hos fort? 
Förlåt, inte vet jag. 

MG: Det finns många kulturhistoriska föreningar!
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Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk: Jag har en fråga till er. Anta att 
vi har löst de här prioriteringarna rätt och anta att fastigheterna är fördelade 
i god anda. Då ska de kvalificeras med en effektiv och kvalificerad fastighets-
förvaltning. Lars framhöll vikten av kompetens i denna. Mot bakgrund av att 
tidigare statliga utredningar har sagt att det blir ganska bra resultat, men det 
kostar väl mycket pengar – alltså behöver förvaltningen bli effektivare – så blir 
min fråga: Hur anser ni att denna kvalificerade fastighetsförvaltning ska ut-
vecklas? För det är verkligen kvalificerat att sköta sådana fastigheter.

JC: Det blev alldeles tyst, tills Lars äntligen satte upp ett finger.

LL: Jag blev tvungen att fundera. Det är väl en nyckelfråga överhuvudtaget, 
hur vi ska bedriva en kvalificerad fastighetsförvaltning, oavsett typ av fastig-
heter. Jag är helt övertygad om att för att bedriva en bra förvaltning måste 
man ha en ordentlig beställarkompetens och -resurs i sin organisation. Det är 
lätt att tro att man kan skruva ner på det där och bara köpa in någonting. Vad 
köper man på då? Jo, kronor per kvadratmeter, och sedan degenererar det suc-
cessivt. En ordentlig kompetens och beställarresurs hos den organisation som 
driver förvaltning tror jag är centralt. Genom att ha det gör vi rätt kravställ-
ning, vi gör bra upphandlingar, vi kanske planerar vilka åtgärder vi gör vilka 
år och kan utifrån det välja rätt åtgärder vid rätt tidpunkter. En riktigt stark 
beställarkompetens tror jag är nyckeln. 

JC: Och hur vinner man denna vackra ros? 

LL: Delvis besitter vi ju den kompetensen i den här salen. Samlat är den oer-
hört stark. Som vi sade vid kaffepausen har vi kanske ett hundratal specialister 
inom olika områden om vi samlar de åtta organisationerna som finns i Sam-
verkansforum. Det är svårt att hitta motsvarade kompetens ute på stan. Vad vi 
behöver få våra ägare att förstå är att vi även i fortsättningen behöver ha den 
starka kompetensen för att bli duktiga förvaltare. Det är lätt att tro att man ska 
skruva ner antalet personer för att nå effektivitet, men det blir oftast tvärtom. 
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BOHJ: Ägarkompetens finns redan representerad, och nu vill man göra sig av 
med den kompetensen hux flux? Det sätter jag ett stort frågetecken för!

JC: Men den ägarkompetensen skulle ju kunna överföras? 

BOHJ: Du menar att en privat fastighetsägare skulle köpa den kompetensen? 

JC: På något sätt, ja. Det trodde inte Bengt på en sekund! 

BOHJ: Nej, jag har varit med för länge i det här spelet. 

Anders Bodin, Statens fastighetsverk: Jag har en fråga som rör relationen mel-
lan ägande och rådighet. Ibland får jag intrycket att den omsortering vi gör 
nu är ganska liten jämfört med den våldsamma omsortering som gjordes 1993, 
då staten avhände sig ansvaret för hela statens moderna kulturarv genom att 
bolagisera sådant som var kommersiellt gångbart – Akademiska hus och Vasa-
kronan – utan en tanke på att man som statlig ägare hade möjlighet att lämna 
ägardirektiv till exempel, vilket man ju fortfarande har. Det finns exempel från 
den kommunala världen – som Stockholm – där Stadsholmen sköter Stock-
holms stads kulturhus och hänger ihop med det kommunala bolaget Svens-
ka bostäder, som ger väldigt tydliga förutsättningar och direktiv till hur den 
gruppen av specialfastigheter ska skötas.

Nu är det så att Specialfastigheter, som är ett statligt helägt bolag, sitter 
med här. Akademiska hus sitter inte med. Vasakronan är, trots att man fick 
använda det gamla statliga namnet, helt utan statlig rådighet eftersom det är 
pensionsfonderna som äger det. Jag frågar panelen om det är någon som har 
någon idé om detta. Är det till exempel möjligt att från statens sida formulera 
ägardirektiv till de statliga bolagen? I så fall är det ju mycket mindre drama-
tiskt, det som vi pratar om. 

IL: Jag har inget svar, men om det är någonting som vi ser i det här samarbe-
tet, så måste man kunna trigga politiken och se hur långt det bär. Säger inte 
vi någonting, som ser att det saknas något, vem ska då göra det? Det är inte 
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säkert att ägarna vill lämna direktiv alla gånger – det är svårmanövrerad politik 
ibland – men man måste försöka. I kraft av en sådan här konstellation är det ju 
väldigt starkt, som Lars sade, så man måste pröva tankarna. 

JC: Förlåt, varför skulle det vara så svårt med det exempel som Anders hade 
med Stadsholmen i Stockholm? 

IL: Var inte frågan hur vi kan trigga fram ägardirektiv, om det nu inte finns 
några? 

LL: Man skulle kunna ha det som en förutsättning för avyttrande, att det följer 
med inte bara skyddsföreskrifter utan också krav på att det finns en organisa-
tion som är kompetent att ta hand om den gruppen specialfastigheter som 
man säljer. 

IL: Och ibland kan det vara svårt, eller hur Markus, att sätta villkor i samband 
med försäljning. Ni på Fastighetsverket vet ju hur man gör.

JC: Bara för att det är svårt kan man väl inte säga att man inte ska göra det? 

IL: Nej, det jag menar är att om det nu är svårt så måste man lyfta frågan. Om 
vi ser att det fattas någonting som är avgörande för kulturarvet, så måste man 
formulera det och skicka det någonstans där man tror att det tar form, om inte 
vi har förmågan – myndigheterna emellan, eller på varje myndighet – att se till 
att det blir gjort. Vissa saker kan vi ju göra själva. 

JC: När du säger ”vi”, vilka är ”vi”? Är det utredningen? 

IL: Nej, alla myndigheter. Jag säger vi, för nu sitter jag här som enskild person, 
som också har intresse av det här, även om jag har lämnat ifrån mig ansvaret 
för utredningen. Om man ser brister, så måste man kunna påtala dem: kan 
man ställa direktiv eller fixa lagstiftningen, eller vad är det vi ska göra? Det kan 
vara en uppgift för Samverkansforum att ta tag i sådana här frågor: vilka bris-
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ter har vi och vem kan göra något papper omkring detta och fortsätta – det har 
kommit fram många intressanta saker.

JC: Markus, är ägardirektiv en bra lösning? 

MD: Jag tänker på att skyddet naturligtvis följer med byggnaden. Är det ett 
statligt byggnadsminne och blir ett enskilt så finns ändå skyddsbestämmel-
serna med. Däremot – som du antyder – att också kunna ställa kompetenskrav 
på den som övertar, det hittar jag inga möjligheter till inom det som vi i dag 
råder över. Men det är en intressant tanke! 

JC: Det finns inte legala möjligheter helt enkelt – är det vad du säger? 

MD: Inte utifrån de lagrum som vi använder. 

IL: Problemet är möjligen i nästa led. Om man tittar på vad som har hänt his-
toriskt med de mängder av fastigheter som har överförts och som blev KML-
byggnadsminne 1994 så finns i dag bara 87 stycken kvar i statliga bolag, medan 
andelen fastigheter som ägs av privata bolag har ökat högst väsentligt. Hur 
hanterar man de här direktiven i det ledet? Det viktiga är egentligen att vi har 
väldigt bra skyddsbestämmelser och vårdplaner för byggnadsminnen oavsett 
vem som är ägare och att det finns tillsynsresurser i samhället. Där slarvas det 
i dag, både från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna – eller snarare, slar-
var gör vi inte, utan det är en resursfråga. Det finns inte resurser tillräckligt för 
att utöva den tillsyn fullt ut som vi egentligen ska göra. Och det är ju någon-
ting vi som myndigheter behöver signalera, oavsett om vi är centrala eller re-
gionala myndigheter, att vi måste förstärka, kanske inte regelverket för tillsyn 
men den faktiska utövningen av tillsynen. 

JC: Så hellre mer tillsyn än att gå ägardirektivsvägen? 

IL: Inte bara tillsyn utan i kombination med bra vårdplaner och tydliga bygg-
nadsminnesförklaringar. Nu skedde det i stor utsträckning i samband med 



       81

1994 års omorganisation att man skrev tydligare skyddsbestämmelser till 
byggnadsminnena. De ursprungliga var egentligen bara ett beslut att det skul-
le vara byggnadsminne, men nu är man tydligare med att förklara vad det är 
som är det skyddsvärda inom fastigheten, så att man vet det oavsett ägarled. 
Men det ska också följas upp. 

BOHJ: Jag ska inte tjata om min misstro mot den statliga översynen. Jag vill 
bara säga att Venngarns slott fick en sådan där översyn 1997 på vad byggnads-
minnesmärkningen skulle innebära. Det hjälpte inte ett dugg – det blev bara 
ett papper. Det här med ägardirektiv låter ju kreativt, men kan det ärvas till 
nästa köpare?

Anders Bodin: Jag vet faktiskt inte hur det är med Stadsholmen. Man har 
byggt upp en föreställning om att det är viktigt för ägaren att kunna visa upp 
det, att det är en kvalitet och att det är nyttigt.

BOHJ: Jo, men rätt vad det är säljer de en av de här kåkarna som visat sig inte 
vara så viktig. 
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Anders Bodin: Men de gör de ju inte – för att det finns en konsensus om att 
detta är viktigt. 

BOHJ: Nej, i dag gör de inte det. Men min fråga gällde att du säljer en kåk, 
med ägardirektiv om att det ska vara en viss sorts förvaltning, långsiktig och så 
vidare. Efter fem eller tio år säljer den där köparen egendomen till någon an-
nan. Kan man då se till att ägardirektiven går över i nästa köpekontrakt? Kan 
man binda ett kontrakt på det sättet? 

Anders Bodin: Nej, det skulle vara ett intrång i den heliga äganderätten. Vä-
gen är att bygga upp konsensus kring att detta är viktigt. 

BOHJ: Då skulle jag avråda från det som en lösning. 

JC: Johan, du som är skeptisk till avyttringar, har du någon tanke kring ägar-
direktiv? 

JM: Visst, det finns olika sätt att förstärka skyddet med skyddsföreskrifter, ägar-
direktiv och allt vad man kallar de olika vägarna. Men när nu det här statsägda 
fastighetsbeståndet finns mynnar det i de flesta fall ut i att en bättre, säkrare form 
är att det statliga ägandet fortsätter, så det är inget bra argument för avyttring. 

Staffan Hansing, byggnadsantikvarie: Jag jobbar mycket med Statens fastig-
hetsverk bland annat, men även med till exempel Vasakronan. Nu är det ju 
inte helstatligt, men där har man inga direktiv på att man ska ta till vara sina 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, utan det är miljö och ekonomi som ska 
styra enligt deras direktiv och mål. Det är det som är de mätbara målen, och 
därför bortser man från kulturmiljön när man förvaltar och bygger om sina 
fastigheter. Bara för att det är en statlig eller halvstatlig ägare säger inte det att 
det blir ett bra förvaltande. En annan reflexion är att man skulle kunna bilda 
en stiftelse kring Bogesund till exempel, innan man säljer, och sedan säljer man 
hela stiftelsen med Bogesund i – då skulle man kunna ha direktiv i stiftelseför-
ordningen. 
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Det jag egentligen skulle komma in på var urvalskriteriet. Det är jättebra att ha 
direktiven – vad är det staten ska äga – men det intressanta är snarare vad mer 
staten borde äga, att vi borde expropriera lite mer, som Johan är inne på. Då 
tänker jag att om du hade lagt in 500 objekt som staten borde expropriera så 
hade det här blivit en valfråga 2014! Jag tycker att staten borde äga mer för att 
ha representativiteten, och jag tycker att det borde komma in tidigare. Börjar 
man först sälja ut och sedan försöker motivera att man ska ta in mer, då kom-
mer det att vara svårt. Därför skulle jag vilja fråga Inger framför allt: Fanns det 
någon tanke på att diskutera vad mer man skulle äga? Hade du den diskussio-
nen med din uppdragsgivare, att lägga in förslag på vad staten skulle köpa in 
samtidigt som man avyttrade? 

IL: Jag kan svara direkt. Visst ser man på en enda gång, vem man än är, att det 
här fattas. Det är inte svårt att räkna ut. Den bristen talar vi om – det finns ab-
solut brister och man ska se hela processen – men vi i utredningen kan inte gå 
in och göra myndighetens arbete. Det var vi totalt på det klara med. Vi har fått 
förslag från Anders Bodin och alla möjliga andra om lämpligheten – det finns 
absolut. Flera myndigheter har säkert också många bra förslag. Man skulle 
kunna räkna upp åtskilliga. Men vi kan inte gå in och göra det kvalificerade 
arbetet att säga vad som ska vara byggnadsminne, för det är en stor apparat 
och tar lång tid för varje unikt objekt. Det ska göras och det är en stor press på 
ämbetet och länsstyrelserna också, om det ligger där, att göra det här arbetet, 
menar vi. Men det är inte utredningens uppdrag för då klampar vi in på myn-
dighetsarbetet. 

Staffan Hansing: Jag undrade mera om frågan hade diskuterats. 

IL: Absolut! 

Staffan Hansing: Ämbetets och länsstyrelsens uppdrag är ju bara att se vilka 
av de som redan är statliga som kan bli statliga byggnadsminnen, men ni har 
väl ingen möjlighet att föreslå att en icke statligt ägd fastighet ska köpas in av 
staten och bli statligt byggnadsminne? 
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IL: Vem som helst kan väcka frågan, är det inte så? 

Staffan Hansing: Men i ert uppdrag ligger bara att se över de statliga. Läns-
styrelsen kan väcka frågan om vanligt byggnadsminne. Det är egentligen en 
annan fråga, om staten ska gå in och förvärva för att återta ett statligt ägande. 

IL: Det är klart vi kunde ha varit ännu tydligare, men jag tycker ändå att det 
finns i utredningen. Det är absolut väldigt viktigt att man ser det och att inte 
ha för mycket fokus på just avyttringen, men så har det blivit på en enda gång. 
Så fort det kommer upp listor på vilka fastigheter det kan vara blir det en stor 
övervikt på den diskussionen, i stället för att se att det är ett fantastiskt bestånd 
och fråga sig: Vad ska vi göra, hur ska vi samarbeta, vad nytt ska vi ha? Annars 
blir inte debatten så bra. Det är svårt att avyttra. Kanske vi inte ska göra det 
alls, utan fokusera på det andra i stället. 

JC: Nyfiken medborgare – vilka 500 objekt vill du expropriera? 

Staffan Hansing: Jag har en lista här!

IL: Ja, lämna in den listan! Det är bra att du ställde den frågan. Jag nästan vän-
tade på den – inte bara avyttringen utan var vi ska börja. Anders har många 
förslag också. 

Staffan Hansing: Jag tror att med ett sådant inlägg i utredningen hade man, 
som du säger, förskjutit diskussionen till något helt annat, till ett urval i stället 
för avyttring – en ekonomisk fråga. 

JC: Var det pedagogiskt fel att ha listan? 

IL: Vi måste ju sköta uppdraget. Visserligen har vi lite frihet, men inte helt 
och fullt. 

JC: Någon annan kommentar till detta förstatligandeivrande? 
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MG: Jag tjatar om mina strategier. Många länsstyrelser har en strategi för sina 
byggnadsminnen just för att man är medveten om att man har en viss regio-
nal profil. Risken är att om alla 21 länsstyrelserna sitter med sina strategier så 
blir det trots allt ganska likt. Det är ju det problemet som har behäftat riksin-
tresseurvalet, och det är därför jag menar att nu när vi är färdiga med värde-
rings- och urvalsprojektet, så finns det en diskussion för att faktiskt gräva i vad 
kulturhistoriskt värde är för någonting och utifrån det sätta sig ner och samlat 
ta fram en strategi för vad som är det samlade kulturarvet. En viss del faller då 
på staten – det finns redan i statlig ägo, oavsett om det är myndighetsförvalt-
ning eller statliga bolag. Titta igenom på den statliga sidan vad som finns och 
som skulle kunna motsvara det totala nationella kulturarvet. Den läxan borde 
vi faktiskt sätta oss och göra nu! 

Tina Wik, slottsarkitekt Örebro slott: Ni har talat mycket om att berättelsemo-
dellen ska levandegöra kulturarvet och vara det pedagogiska verktyget att nå 
ut till allmänheten. Som Ellen var inne på väljer man då vems historia man be-
rättar och vad man berättar. Finns det en diskussion kring vad som är viktigt 
att berätta? När ni berättar bygger ni upp bilden av Sverige, svenskarna och 
så vidare. Just nu är debatten om romerna het – deras historia har över huvud 
taget inte diskuterats. De har funnits i Sverige, de har på något sätt varit en del 
av nationen. Vi har haft en svensk invandring sedan 1500-talet. Hur speglas 
detta i berättelsen? 

Jag får intrycket att ni utgår från att kulturarvet som ni ser det är det som 
finns. Vad är det man inte ser? Vad missar man i berättelserna? Vems berät-
telse missar man? Vi har lyft fram industriarbetarna under 60- och 70-talet, 
det har tillkommit fångarnas, mentalpatienternas och så vidare, men ännu har 
vi, tycker jag, inte riktigt diskuterat invandrarnas berättelser. Jag skulle vilja 
att man har ett perspektiv på berättelsemodellen, inte utifrån hur vi berättar 
kring de objekt vi har, utan vilka berättelser vi bör föra fram i samhället för att 
beskriva oss och vår historia. 

JC: Ellen, det var nog riktat till dig. Du var också inne på det här, eller hur? 
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ES: Ja, äntligen! Jätteviktig fråga. Bra att den kom upp. Det saknas otroligt 
många berättelser, både stora och små. I går kväll satt jag och funderade lite 
grann över detta. Dels saknas historier från invandring, både längre tillbaka 
och den invandring som sker nu. Till exempel flyktingförläggningar men ock-
så andra statliga verksamheter som Systembolaget har sin verksamhet i inhyr-
da lokaler – de är också en del av staten. Så jag tycker det är lite inkonsekvent. 
Man säger att man ska berätta statens historia, men man berättar inte hela 
statens historia så som man själv har definierat den. Dels saknas alla bitarna 
om individerna, människorna. Jättekul att frågan kom upp! Den har jag som 
sagt också saknat.

MG: Av någon anledning misstolkas berättelsemodellen hela tiden. Inger har 
sagt: Det var ingen urvalsmodell. Det uppdrag som Riksantikvarieämbetet 
fick inför Fastighetsverkets utredning var att formulera en modell för urval. 
Den innehöll bland annat berättelsemodellen, som kritiserades redan när den 
utredningen skrevs, och jag har tillsammans med Ulrika Bergström skrivit en 
kritisk artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift som belyser just detta, att det är oer-
hört många kulturarv som är relevanta för Sverige som försvinner – även ut-
anför det statliga kulturarvet – därför att de berättelser som vi fick bygga upp 
då utgick från de byggnader som vi hade.

Samtidigt tycker jag att fördelen med att man byggde upp de här berättelserna 
var att vi illustrerade och lyckades hitta en mängd luckor, som vi inte skulle ha 
sett om vi bara hade tittat på en fastighetslista utan att analysera: Vad berättar det 
här? Lika väl som vi fick de här berättelserna fick vi också syn på berättelser som vi 
inte berättade, men de kom ju inte fram i utredningen. Vi förde fram en kritik om 
just det här med gender – återigen människor som inte har satt fysiska avtryck. I 
mitt län har vi gjort undersökningar hur det egentligen ser ut när det gäller miljö-
er där invandringen har tagit sig uttryck i form av att det finns många människor, 
men det är sällan det sätter fysiska spår. Som Ellen säger är det ju många gånger 
inhyrda fastigheter som de statliga verksamheterna finns i, och då finns inte de 
fastigheterna med i det här beståndet, och då kan vi inte berätta den historien.

Men man ska heller inte stirra sig blind på att det här är Berättelsemodellen 
med stort B som gäller i hela Sverige, utan det gällde just det här beståndet. 
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Vi måste återigen titta på vad som är hela Sveriges kulturarv, och då inkludera 
romer, människor som har kommit till Sverige både långt tillbaka, historiskt 
sett, men också under senare tid och som har sitt berättigande att belysa och 
hantera. Det är inte alltid som det finns fysiska uttryck, det måste vi komma 
ihåg, men vi kan ändå berätta berättelserna. 

De sex berättelser som finns i Statens fastighetsverks utredning var ett ut-
tryck för de fastigheter som just då fanns. Vi identifierade också vad som inte 
fanns, till exempel Sveriges myndighetsutvecklingshistoria från 1850 och fram-
åt, sjukvårdens historia, utbildningens historia, försäkringsbolagens historia – 
det försvann fastigheter framför näsan på oss som skulle ha kunnat berätta om 
det sociala försäkringssystemet i landet. Det kom inte med, för fastigheterna 
försvann genom försäljning medan vi satt med utredningen. Man ska inte stir-
ra sig blind på just de sex berättelserna, men det är en metod för att illustrera, 
levandegöra och i någon mån förklara vad de här fastigheterna kan avslöja om 
en vidare historia – ibland bara en immateriell historia, men vi måste ha den 
fysiska förankringen. Vi kan inte nöja oss med statens berättelse om staten. 

IL: Jag tänker också kring det här med staten. Som någon sade så klokt: det 
är ju vi alla! Vi har väl skrivit några meningar om det också. Tanken är att alla 
ska kunna lägga till berättelser. Den pedagogiska modellen att ta in berättel-
ser gör ju att alla kan komma in och säga någonting om fastigheten. Alla kan 
ha en relation – det är inte så att det bara råkar vara kungens slott eller någon 
slags förvaltning som illustreras av fastighetsinnehavet, utan den miljön kan 
säkert berätta många andra saker också, som Örebro slott, och man kan trigga 
den berättelsen på plats, låta andra komma in som har en relation. Det är inte 
säkert att det finns fysiska uttryck, men det kanske finns en händelse kring en 
plats. Man ska bejaka det, om det nu är Fastighetsverket, Fortifikationsver-
ket eller vilken myndighet det än är, och släppa in de här berättelserna, det är 
tanken. Det finns ju väldigt mycket. Ingen har monopol på historien! Staten 
har inte monopol på historien, men man har trott att man har haft det, ganska 
länge, på universitet och högskolor och i forskningen. Det är därför vi har ett 
sådant urval, det har lagrats på vartannat. Det är monumenttänkande ifrån 
början och sedan har man utvidgat det här till andra företeelser också. Men vi 
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har de värderingar vi har i samhället. Vi lever med de värderingar som fanns 
på 1700-talet och 1800-talet – de poppar fram här. 

MG: Jag vill kort lägga till att det här med historieskrivning är någonting som 
i hög grad är föränderligt. Historieskrivning är också politiskt. Akademin är 
ändå styrd av samhällets förväntningar på vad det ska forskas om. Man kan 
också säga att forskningen har ett ansvar för att ta fram fler perspektiv på his-
torien, som vi sedan kan illustrera genom ett bra urval av både fysiska miljöer 
och byggnader men som vi knyter berättelser till. 

Tina Wik: Jag vill kommentera det här, för det tangerar ju lite kombinationen 
mellan det materiella och det immateriella kulturarvet. Man kan också se det 
som en koppling däremellan – och kanske också berätta om det tomrum där 
det är mycket som försvinner. 

JC: Och Bengt sist. 

BOHJ: Berättelsemodellen kan man jobba med. Som Mia säger ändrar sig be-
rättelsen och historien ständigt. Det kanske är ett misstag att utgå från en 
berättelse i sorteringen i stället för att pröva olika sorters berättelser. Då hade 
kanske Salsta slott kommit med. 

IL: Återigen, det är ingen urvalsmodell.

BOHJ: Men det är ju det! Till sist hamnar det i en lista där inte alla platsar i den 
stora berättelsen. Det fanns inte plats för Mälsåker. 

IL: Var det en fråga? 

JC: Ja, det var väl en fråga? Du sade att det inte var en urvalsmodell – jo, det 
var visst en urvalsmodell, listan är ju där!

IL: Okej, vill man se det så – det kan gå bra.
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JC: Hör ni, klockan är strax över fyra. Jag såg att några klippte med ögonen. 
Anders ska ha ordet – är det någon mer så går nu sista tåget. Hans ska också 
avrunda och lämna en intelligent och klok slutsats. När jag säger så, är det 
ingen som vågar! 

Anders Bodin: Jo, staten kan äga på två sätt, i bolagsform eller i myndighets-
form. 1993 skedde den stora överföringen av det moderna statliga kulturarvet 
och även det nationella i vissa stycken till bolagsform från myndighetsform. 
Föregångaren till Ingers utredning föreslog att delar av Fortifikationsverket 
skulle övergå från myndighetsform till bolagsform. Då är min fråga öppen: 
Finns den andra vägen, att överföra från bolagsform till myndighetsform? I så 
fall är ju det en praktisk möjlighet att plocka in till exempel Bromma flygpavil-
jong från Swedavia, och det som tillhör Vasakronan, som Patentverket och lite 
annat som står på den här 500-listan. Är det över huvud taget möjligt att låta 
det där tåget med enstaka utvalda objekt köra åt andra hållet? 

Riksförsäkringsanstalten i Stockholm övergick från statligt till enskilt byggnadsminne 1993.
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JC: Bengt nickar i alla fall instämmande. 

LL: Allt är till salu! Om jag får kommentera bolagsform och det som du egent-
ligen var inne på förut, Anders, med ägardirektiv, så ser jag förutsättningar – 
om man stökar om lite grann – men då måste vi se till att våra ägare skriver rätt 
ägardirektiv. Jag tror inte att det kommer uppifrån, utan det är vi som måste 
tala om vad det ska stå i de ägardirektiven. Det är ju här kompetensen sitter, 
inte på departementsnivå, i den här frågan. Får man då våra ägare att skriva 
rätt ägardirektiv, så tycker jag att skillnaden mellan myndighet, verk och stat-
ligt bolag blir betydligt mindre och inte så avgörande. 

JC: Bara mellan tummen och pekfingret, är det realistiskt? Här hör vi flera rös-
ter som talar om ett större statligt ägande. Är det bara drömmar, eller är det 
möjligt att pröva tankegångarna? 

LL: Just nu känns det kanske inte realistiskt.

BOHJ: Det är en väldigt bra utgångspunkt för dem som ska skriva remissvar 
och tvivlar på den här modellen, att aggressivt föreslå en utvidgning på det 
här sättet. 

MG: Ja, väljer man att se kulturarv som en investering så är det väl det! 

JC: Du hade ett helt batteri med frågor. Vadå, är det inte relevant? 

Marja-Leena Pilvesmaa: Jo, men jag frågar ändå. Inger, du sade inledningsvis 
och jag har hört det flera gånger i olika sammanhang, att det här inte handlar 
om pengar. Jag måste ärligt säga, att inifrån statsförvaltningen tycker jag att 
pengar är just vad det handlar om hela tiden! Det leder mig till tanken: Varför 
är det så svårt för politiken och politikerna, eller för oss själva, att uppriktigt 
erkänna vad det handlar om? Om det nu är sant, att det inte handlar om peng-
ar – vad handlar det då om, uppriktigt? 
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JC: Det var en bra fråga, viskas det. Jag tror att alla blickar mot Inger. 

IL: Tack för frågan! Den var intressant. Det är nog politiker som ska svara 
på den. Vad jag menar när jag säger att det inte handlar om pengar är, precis 
som Mia säger, att det handlar om kulturarvet som en resurs, och man måste 
faktiskt se den resursen. Men jag kan ju inte svara på hur politiken tänker om 
pengarna, rent krasst. 

BOHJ: Om man ska vara uppriktig så utgick det här från början ifrån en be-
ställning från Finansdepartementet, genom sin underlydande myndighet Fast-
ighetsverket, att gallra i listan. Sedan har det så småningom växt till en större 
utredning. Bakgrunden var finansiell, det måste man ändå erkänna. 

JC: Det är Mammon som styr i bakgrunden, menar du – alla andra är små 
marionetter? 

LL: Det kanske talar för att vi ska köpa några av de här och lägga över i bolags-
form? Då är det inte lika nära politiken, så det blir lättare att hantera. 

IL: Det var kreativt och bra!

JM: Ja, visst handlar det om pengar – men det handlar alltså inte om de 66 
miljonerna utan om att låta pengarna styra i högre grad.

JC: Ska vi då lämna över till Hans, som har gjort små anteckningar i sin dator. 
Medan han förbereder sig för att fälla de avgörande, framtidsinriktade orden, 
bara en liten kort runda till er allihop, utom Inger som redan har svarat: Vad 
tror ni händer med utredningen? Hamnar den på bokhyllan bland trevliga 
utredningar? Kommer det några remissvar? Blir det någon politisk reaktion? 
Gissa! 

JM: Jag har nästan ingen aning. Det har ju varit ganska tyst om den. Kanske 
hade man trott att den skulle ha väckt en större storm än vad den har gjort. Vi 
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är några få som har yttrat oss offentligt om den. Kanske kan det här mötet bi-
dra till att få i gång diskussionen. För det är klart att det här ingår i ett allmänt 
mönster och är en del i någonting större, både hur man ser på styrning och 
styrmedel allmänt men också hur man ser på kulturarvet, ägandefrågor och så 
vidare. I bästa fall blir det en vital diskussion, som kommer att fortsätta.

 ES: Jag instämmer. Jag tror egentligen inte att det kommer att hända så jät-
temycket, men jag hoppas att det väcker en spännande diskussion om det fort-
satta berättandet.

LL: Man kan bli rädd för att det här blir liggande – precis som Försvarsfastig-
hetsutredningen – jag är lite pessimistisk.

BOHJ: Jag är också pessimistisk. Jag befarar att Finansdepartementet kommer 
att tvinga fram försäljning. 

JC: So oder so. Mia? 

MG: Jag är heller inte så optimistisk att det kommer att hända så mycket som 
jag skulle vilja. Vad jag tror möjligen skulle kunna tänkas ske är att man tit-
tar på att föra över det bestånd som Riksantikvarieämbetet i dag förvaltar till 
Fastighetsverket – en del alltså. 

MD: Jag vill inte heller sia, men jag tycker att utredningen pekar på tendenser 
som vi redan lever med till stor del. Sedan tror jag också att det blir väldigt 
tydligt att vi måste hålla diskussionen kring värdering och urval i gång. 

JC: Tack ska ni ha. Välkommen upp, Hans!
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Slutord

Hans Bergenståhl: Jag hade tänkt mig att det här skulle bli någon typ av 
reflexion, dels över dagens seminarium, dels över den seminarieserie som vi 
har hållit under hösten. Vi har lärt oss en hel del om framväxten och synen på 
kulturarvet i Sverige – vid det förra seminarietillfället också med några interna-
tionella utblickar. Jag tycker att hela serien har varit väldigt intressant. Det har 
i varje fall gett mig mycket nya tankar och en del aha-upplevelser. 

Vad vi har sett, som Mia och Inger har varit inne på i dag, är hur kulturarvet 
har vuxit fram successivt. Man kan nog säga att som det ser ut i dag har det 
inte funnits någon riktigt samlad tanke på kontinuiteten. Från början fanns 
det, men sedan har det splittrats över tiden. Det har nog handlat mera om vad 
man vid olika tidpunkter har haft en önskan om att spara, utifrån de referen-
ser som har gällt just då. Den situationen står vi i nu. Det har också speglats i 
dagens diskussion. Nu pågår det mycket arbete med olika modeller för att vi 
ska få bedömningar som kan bli lite mer långsiktiga. Vi har inte berört detta så 
mycket på de här seminarierna, och det är nästan en medveten tanke. I stället 
har vi fokuserat på att lyfta fram hur det ser ut i dag, vad det finns för förut-
sättningar för det bestånd vi nu har för en framtida förvaltning och hur detta 
kommer att se ut i sin kontext ihop med Kulturfastighetsutredningen. 

Vi har valt att kalla seminarieserien Skyddat enligt lag – vad ska staten äga? 
Ja, borgar ett statligt ägande av en byggnad eller ett annat kulturarv för att den 
blir bättre skyddad, egentligen? Vi har tangerat den frågan i dag, men vi har 
kanske inte gått riktigt på djupet. Man kan väl konstatera att det inte är helt 
säkert. Även statens resurser är begränsade, och det blir hela tiden fråga om 
prioriteringar. Det har vi sett under diskussionen; jag kommer nog tillbaka till 
det lite senare. Dessutom är det inte alltid så att vi har de resurser vi behöver 
för en bra förvaltning. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika myndigheter. 
Myndigheterna har också olika mål med sin verksamhet som gör att det skil-
jer också i förvaltningen. Det här gör att staten faktiskt inte heller alla gånger 
är en hundraprocentigt bra ägare, även om flera i panelen har uttryckt att det 

Hans Bergenståhl 
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skulle vara på det sättet och en hel del ser staten som en garant för att bevara 
och underhålla beståndet. Men det finns säkert också andra lösningar, där man 
kanske mera kan utnyttja lagstiftningen för att bevara, som Inger har pekat på 
i sin utredning. 

Jag har gjort några små reflexioner här. De är säkert inte fullständiga, för det 
är svårt att lyssna och skriva samtidigt. Jag tog fasta på det som Mia började 
med, att staten är illa ute om man betraktar kulturarvet som en belastning i 
stället för en resurs. Det tycker jag faktiskt är en utgångspunkt i diskussionen 
här. Vi måste ha resurser för det här oavsett vem som är ägare – antingen det 
hamnar på Kulturdepartementet, som fördelar det till länsstyrelserna, eller om 
det går ut direkt till några statliga myndigheter eller på något annat sätt. 

En fråga som kom upp och som vi kanske inte hade funderat så mycket på är 
detta med kompetensen. Var finns kompetensen? Att det finns en risk att kom-
petensen i samband med en avveckling kommer att försvinna och att den priva-
ta sidan kanske inte har något större intresse av detta kom också tillbaka vid ett 
par tillfällen. Hur kan vi då utveckla den kvalificerade fastighetsförvaltning som 
behövs för att säkerställa det ansvar som staten tar på sig för att förvalta kultur-
arvet? Det krävs alltså en oerhört stark beställarkompetens. Detta är ett viktigt 
budskap att ta med sig i de här sammanhangen, så att vi inte glömmer bort det. 

En annan sak som har dykt upp flera gånger i dag är att det här beståndet 
måste diskuteras i ett större perspektiv. Det är ju allas vårt kulturarv. Det är 
inte självklart vad som är statens och vad som är nationens. Det behövs en stra-
tegi för hela landets kulturarv, och där kommer statens ägande att bli en del-
mängd. Vi behöver också kunna beskriva en mer heltäckande historia än vad vi 
har gjort hittills, då vi har utgått ifrån det som staten har ägt, och detta ska vara 
tillgängligt och begripligt för alla. Statens uppgift är att skapa den tillgänglig-
heten, och det kan man göra på många sätt. Jag vet att Riksantikvarieämbetet 
jobbar väldigt mycket med det på en rad olika sätt. De kulturmiljöer som har 
stor betydelse för besöksnäringen kanske man inte lyfter fram utan arbetar på 
andra sätt, men just kulturmiljöerna betyder väldigt mycket. 

Vad är det som saknas? Hur kan vi komplettera? Vad ska vi komplettera? 
Ska vi köpa nya byggnader från bolag, och hur kommer de resurserna in? 
Finns det andra ägaralternativ? Det är också en intressant fråga. Kan man göra 
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på andra sätt? Kan man skärpa statens roll för tillsyn? Jag tyckte mig höra att 
många i panelen var skeptiska, och det kanske ligger någonting i att det är ett 
vågspel. Däremot finns det kanske andra sätt att jobba. Vi fick något exempel 
med en nybildad stiftelse för en icke använd kyrka i Simrishamn, för att ta till 
vara och utnyttja den framöver. 

Sedan har vi detta med principer. Över huvud taget har hela diskussionen 
kring Kulturfastighetsutredningen kretsat mycket kring avyttring, som Inger 
säger, och det har dagens diskussion också gjort. Det har varit ett ständigt 
återkommande tema: Vi kan inte sälja av den här tredjedelen utan vi måste be-
hålla den. Man kan efterlysa att det mera borde handla om principerna, i stället 
för vad vi ska sälja av för någonting. Ja, det var en kort sammanfattning. Nu 
ska jag försöka mig på den slutkläm som John har efterlyst. 

Vi som har arrangerat detta är Samverkansforum, ett samarbetsorgan mel-
lan statliga byggherrar och förvaltare. Förvaltning av kulturfastigheter ingår än 
så länge för flera av oss deltagande myndigheter och även i en del av de bolags 
verksamhet som är med. Vi har lite olika förutsättningar och möjligheter att 
hantera byggnadsminnena, och ambitionsnivån varierar. Men vi är alla över-
tygade om vikten av att vårda det här arvet för framtida generationer, och en 
av nätverkets viktigaste uppgifter är att fortsätta samverka kring kulturmiljöfrå-
gorna. Jag tycker att de här seminarierna har gett oss ett oerhört bra avstamp för 
vårt fortsatta arbete, och vi kommer inte att släppa taget, utan får vi en förfrågan 
att försöka prioritera mer så är det klart att vi säger: Ja – vi ställer gärna upp!

Vi behöver ett forum för fortsatta diskussioner, och vi kommer att fort-
sätta följa det här noga och arbeta med frågorna. Vem vet, vi kanske ses här 
om några år för att följa upp vad som har hänt och diskutera vidare. Med det 
vill jag tacka alla er som har ställt upp och kommit med kloka och bra frågor. 
Innan vi avslutar ska jag dela ut en liten gåva till dem som har varit behjälpliga 
i panelen. Sist men inte minst får vi inte glömma att tacka vår moderator John 
Chrispinsson, som har hållit ordning på oss, och ge honom också en stor app-
låd. Så tackar jag för i dag. 

John Chrispinsson: Jag tackar er för ert tålamod!
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