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Sommar, semester
och resan till

landet. För många
står landet för

ledighet, brutna 

vardagsmönster och
frihet att göra vad
som faller en in,
närhelst det känns
rätt.

Frihetens krav 
mot byggnadsvårdens

AV ARKITEKT ANDREAS FALK, LTU andreas.falk@ltu.se

F O R M  & T E K N I K

Begreppet ”landet” kan ha va-
rierande innebörd och status
och mycket varierande grad av

avvikelse från vardagen, liksom olika
hög eller låg traditionell prägel. Asso-
ciationer kan skifta från den lilla
odlingsbara lotten i området näst-
gårds, och den moderna sommar-
bostaden i nyritat skick, till den gam-
la avstyckade lantgården. 

Precis där, i det sistnämnda, möts
då krav från vitt skilda håll, nämligen
våra önskemål om frihet, den traditio-

nella, omtyckta bilden av det svenska,
och byggnadsantikvariska föreskrifter
och rekommendationer. De verksam-
ma faktorerna och krafterna kan
karakteriseras som
• Den privata friheten och möjlighe-

ten att sätta prägel, uttrycka person-
lighet och anpassa den omedelbara
närheten efter egna behov.

• Den ärvda byggnadskulturen som
genom generationer har levererat
till oss exempelvis den röda stugan
med snickarglädje. Stugans sym-

bolvärde som består medan gårds-
formerna och formen för de små
samhällena, byarna, förändras,
genom om-, ut- och avflyttning.

• De antikvariska myndigheterna
som har till uppgift att se till beva-
randeintressen för ett vidareför-
medlande till kommande generatio-
ner av en del av det vi själva ärvt.

Hantverk lärs ut
Byggnadsvårdsfrågor är något som
under de senaste årtiondena uppmärk-
sammats allt mer, och på ett annat sätt
än tidigare. De har börjat nå ut till en
bredare allmänhet än tidigare, med
kurser i byggnadsvårdsanknutna äm-
nen, som till exempel fönsterrenover-
ing. Man kan för en tvåveckorsperiod
anmäla sig till att delta i renoverings-
arbeten på någon gård, någon bygg-
nad i behov av upprustning. 

Svenska föreningen för byggnads-
vård initierar en rad verksamheter på
området. Med en grupp andra bygg-
nadshistoriskt och hantverksintresse-
rade kan man få möjlighet att lära sig
hantverksmoment samtidigt som man
gör en praktisk insats.

En orsak till detta intresse för och
uppmärksammande av gammal kun-
skap står att finna i förändringarna iStrandbodar vid Holm hällar, Gotlands sydände. (Foto: Andreas Falk)
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samhället under 1900-talet. Ökad
mekanisering och arbetstakt minska-
de behovet av handgripliga insatser
och fysisk kontakt med materialen
fram till dessas finish.

Inom byggnadsvården har ett prob-
lem uppstått, när kunskap under de
senaste femtio åren har tynat bort, och
i stor utsträckning försvunnit, i takt
med att produktionstaktens uppdri-
vande inom byggindustrin förändrat
kunskapsbehovet. Det som kommit att
efterfrågas har varit snabba, (tidsmäs-
sigt) ekonomiskt rationella metoder
som inte längre kunnat utnyttja det
handlag som tidigare värderats högt,
nämligen individens omsorg om ett
väl utfört arbete.

Fallit i glömska
Inte bara inom byggnadsvården utan
också på nybyggnadsmarknaden såväl

som inom slöjdorganisationer ser man
idag brister i kunskap, erfarenhet och
materialhantering. Många tekniker,
moment och materialerfarenheter har
fallit i glömska och man genomför
dokumentationsprojekt för att möjlig-
göra visst bevarande.

I en arbetsgrupp inom Föreningen
Sveriges Hemslöjdskonsulenter, kal-
lad Råmaterialgruppen, har man
exempelvis följt och dokumenterat, i
text och foto, äldre slöjdare och hant-
verkare med erfarenheter från tidigt
1900-tal, i deras utövande.

En annan orsak är svängningar
mellan olika sätt att se på och behand-
la den del av samhällets byggda mas-
sa som har fått statusen bevarande-
värd. Förhållningssätt till det redan
byggda har varierat kraftigt under
historien. Arkitekter och antikvarier
med ansvar för och uppdrag rörande

byggnadsminnen har format ideologi-
er som kommit att råda under lång tid.
Grundapproacher som gått att urskilja
i synen på vårt byggda arv kan delas
upp i att 
• bevara helt oförändrat, 
• redovisa förändringarna som skett

och låta nya ske, samt 
• göra om och rätta till. 

Medan man under somliga perioder
lagt ostkupan på har man under andra
intresserat sig för det historiska för-
loppet, för att under ytterligare andra
inte tveka inför att genomföra sin
egen tolkning och tillföra nytt.

Konst att restaurera
En avhandling från KTH:s Arkitek-
turskola år 1999 behandlar1900-talets
restaureringskonst genom tre betydel-
sefulla restaurerande arkitekter. Vic-
tor Edman skriver i ”En svensk res-
taureringstradition”, Byggförlaget
1999, om Sigurd Curman, Erik Lund-
berg och Ove Hidemark, som varit
både praktiskt och teoretiskt produkti-
va på restaureringskonstens område.
Det som i ett tidigare skede hantera-
des med ”Gör om, gör rätt – såhär
skulle byggnadsverken tett sig om
man då de byggdes haft vår teknik
och kunskap”, som ett slags motto,
blev nu hanterade efter principerna
försiktighet, redovisande av en tidens
gång och en historisk utvecklings-
linje. 

1900-talets byggnadshistoriska syn
leder till belysandet av kunskapsbe-
hov. För att ta hand om vårt arv och
förvalta det och göra det begripligt
behöver vi förstå hur och varför bygg-
da miljöer ser ut som de gör. För att ta
hand om dem behöver vi förvalta
praktisk kunskap. För att bevara för-
ståelsen för hur det byggda på en plats
hänger ihop får inte alltför mycket
förändras.

Kan bli krock
Det är mitt i detta som privatpersonen
och den private ägaren kan ställas öga
mot öga med krav som går utöver de
privata intressena. Bevarandet av en
karaktär, en typ, en stil, ett samman-
hang eller en särart kan vara avgöran-
de för en lokal byggnadstraditions
tydliggörande, samtidigt som en miljö ➠

Fönster till en nyttobyggnad eller ett semesterparadis? (Foto: Andreas Falk)
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måste få förändras för att vara till
kontinuerlig användning. Det beva-
randevärda kan sitta både i stomme
och material och i immateriell yta.

Det är inte alla som kan tänka sig
att bo i ett museum. Så vad händer när
en nyttobyggnad som en fiskande
bondes lilla spartanska strandbod
övertas av ett par eller en familj som
sommarställe? Den ursprungliga
funktionen var rent oromantisk prak-

tisk, med en fysisk uppenbarelse
avskalad till ett minimum. Den nya
önskade funktionen är måhända ett
charmigt, ombonat krypin där viljan
att pryda och dekorera uppstår.

Svårt bedöma
Det tas i allmänhet långt mycket lätta-
re på restaureringar av modern bebyg-
gelse. Vi har inte distans nog till säg
exempelvis 1960-talet (1950-talet bör-

jar vinna anseende som bevarande-
värt), för att objektivt bedöma bygg-
nader från detta decennium.

Det som ligger för nära kan vi inte
betrakta neutralt. Det finns också av
naturliga skäl mycket mer kvar av
byggnadsbeståndet ju närmare dagens
datum det är daterat. Men ett visst
mått av försiktighet och handling
behövs redan tidigt, för att möjliggöra
existensen av något för kommande
generationer att förvalta.

Vad bör sparas?
En kuriös parallell går att dra till ett
reportage i P1 som Mats Arvidsson
gjorde nu under sommaren, på temat
gamla saker på museer. Han gick runt
och tittade på utställda blodiga under-
kläder till dödade kungligheter, gala-
vagnar, med mera. Ting som har beva-
rats till vår tid för att man agerat och
stoppat undan innan det försvunnit.

Mats Arvidsson frågade sig i repor-
taget om någon tagit hand om kron-
prinsessan Victorias första mp3-spe-
lare. Man kan undra varför i hela fri-
den tingen finns kvar. Utan dem skul-
le vi emellertid ha en mycket diffusa-
re bild, och mindre närvarokänsla, av
den historia som passerat. Vilken bild
kommer man att ha av vår tid om 300
år?

Rimlig balans behövs
Vi behöver spår som går att tyda, både
i form av ting och i form av bevarade
miljöer, där samhällsstrukturer är av-
läsbara och nåbara för att förklara det
vi ser. Vi behöver se till att förutsätt-
ningar finns att bevara även nyare
byggnadsverk, med bibehållen för-
ståelse för orsakerna till deras utform-
ning.

Ett visst mått av självgenererande
kan i bästa fall uppstå, i kombination
med den egna spontana friheten, där
den enskilde tar till sig förmågan att
förvalta på ett sätt som rimmar med
myndigheternas rådande praxis. En
rimlig balans behövs av nyskapande,
förändring och bevarande. En mång-
fald av uttryck och en mångfald av
historiska lager hjälper till att knyta
samman vårt ”nu” med ett ”då”, och
förbättrar förutsättningarna för en
brygga till ett ”ännu inte”. ❑

➠

Hamnbodar i Herrvik, Gotlands östkust. (Foto: Andreas Falk)

Hamnbodar på rad i Gnisvärd, några mil söder om Visby. (Foto: Andreas Falk)




