
Moderna samhällets kulturarv

Välkommen till Kulturmiljödagen 2021!

Kulturmiljödagen är ett årligen återkommande forum med fokus på ett 
levande kulturarv och kulturmiljöns betydelse i länet. Dagen ska både 
inspirera, ge kunskap och erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte. Årets 
tema handlar om det moderna samhällets kulturarv.

Målgrupp för årets kulturmiljödag är bland annat politiker och tjänste-
personer i kommuner, myndigheter och privata aktörer och organisa-
tioner inom besöksnäring, fastighetsbolag med flera.  

Dagen består av både gemensamma och valbara aktiviteter. 

Antalet platser till de valbara stadsvandringarna på eftermiddagen är 
begränsade. Om det blir många anmälningar kommer Länsstyrelsen 
att fördela platserna.  

Vi planerar för en fysisk träff men är beredda att ställa om beroende 
på hur Covid-19-situationen ser ut under hösten.

Anmälan 
- Senaste anmälningsdag är 14 oktober. 
- Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsade. 
- Kostnad 500 kr/person, exklusive moms. Det är möjligt att överlåta  

bokad plats till en kollega.
- Anmäl dig via denna länk. 

Har du frågor, vänligen kontakta Catarina Nilsson,  
catarina.nilsson@lansstyrelsen.se, tel. 010-223 71 31. 

Välkommen!

Heidi Vassi 
Länsantikvarie 

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Läs mer om programmet, föreläsarna och valbara aktiviteter på följande sidor. 

Datum: 28 oktober 2021. 
Tid: 08:30 – 16:30.
Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Växjö konserthus.
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Arrangeras tillsammans med länets kommuner.

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kronoberg/2021-06-16-kulturmiljodagen-2021---moderna-samhallets-kulturarv.html
mailto:catarina.nilsson@lansstyrelsen.se
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08:00 Registreringen öppnar.

08:30 Landshövding Maria Arnholm hälsar välkommen till  
 Kulturmiljödagen 2021! 

 Inledning av Heidi Vassi, länsantikvarie.

 Länsstyrelsen informerar 
 - Handlingsplan 2016–2020 för att främja kommunalt  
  kulturmiljöarbete. 
 - Kulturmiljöstrategi 2021–2025.

 En komplicerad historia: om vårt förhållande till det  
 modernistiska arvet  
 En bakgrund och inramning till Kulturmiljödagens tema, vi får 
 veta mer om de idéströmningar och formsträvanden som gav  
 upphov till det moderna kulturarvet. Vad innebar modernismen  
 då? Vilka strukturer från 1900-talet lever vi med än idag? 
 Martin Rörby, arkitekturhistoriker.

10:00 Kaffe och mingel

10:30 Stockholms stadsmuseum och Ytterstadsprojektet 
 Stadsmuseet inledde 2004 en inventering av all bebyggelse  
 i Stockholms ytterstad. Innan projektet avslutades 2009 inven- 
 terades tiotusentals byggnader i 59 stadsdelar, i ett projekt som 
 också tog fram de olika områdenas historia.  

 Vad innebar projektet och vilken nytta har Stockholms stad  
 haft av inventeringen? Finns det en mening med att inventera  
 och hur kan kommuner ta arbetet vidare? 
 Per Olgarsson, byggnadsantikvarie Stadsmuseet, Stockholm. 

 Varsamhet och förvanskning 
 Film från Boverkets utbildning PBL och kulturvärden.

12:00  Lunch

13:00 Introduktion till eftermiddagens aktiviteter. 

 Välj ett seminarium eller gå en stadsvandring 
 Val görs i samband med anmälan. 
 - Stadsvandring slinga A 
 - Stadsvandring slinga B 
 - Renovera och underhålla Bruno Mathssons glashus i Kosta 
 - Samtidsarkeologi 

14:45 Kaffe och mingel.

15:15 Välj ett seminarium eller gå en stadsvandring. 
 Val görs i samband med anmälan. 
 - Stadsvandring slinga A 
 - Stadsvandring slinga B 
 - Materialet betong 
 - Vikten av bra kunskapsunderlag och förebyggande arbete

16:30 Dagen är slut.
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Martin Rörby, arkitekturhistoriker
Martin Rörby är arkitekturhistoriker, skribent, 
föreläsare och debattör i arkitektur- och stads-
utvecklingsfrågor. Han har skrivit flera böcker 
om modernismen och medverkar i SVT:s serie 
Arkitekturens pärlor. 

Martin är senior rådgivare i Birthe och Per  
Arwidssons stiftelse som fokuserar på samar-
beten och kunskap inom stadsutveckling och 
samhällsbyggnad.

Per Olgarsson, byggnadsantikvarie
Per Olgarsson är byggnadsantikvarie på 
Stadsmuseet i Stockholm, där han bland annat 
arbetar med kulturhistoriska inventeringar och 
vårdprogram liksom remisshantering inom 
bygglovs- och planfrågor. 

Per har särskilt ofta arbetat med det moderna 
kulturarvet; bostadsområden, industrier, civil-
försvarsanläggningar med mera, liksom med 
utåtriktad verksamhet av olika slag.
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Stadsvandringar 
De danska arkitekterna Bent Jörgen Jörgensen, Mogens Barsöe,  
Ib Wibroe och Jörgen Egemose etablerade sig i Växjö i mitten av 
1900-talet. Följ med i spåren efter dem och hör om deras påverkan i  
länet. Under vandringen i Växjö centrum förs även samtal kring varsam-
het och förvanskning.  

Thomas Lissing, kulturjournalist och författare. 
Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie, Kulturparken Småland AB.

Renovera och underhålla Bruno Mathssons glashus i Kosta
Glashusen uppfördes 1955 som bostäder för tjänstemän och mästare 
verksamma på Kosta glasbruk. I början av 1990-talet stod husen i stort 
sett tomma och förföll. 

Lessebo kommun exproprierade fastigheten med målsättningen att 
bevara husen och en omfattande renovering inleddes. Glashusen 
byggnadsminnesförklarades 2007. Hur gick renoveringen till? Vilka var 
svårigheterna med att få tag i material? Vad är kommunens syn på 
ansvaret för underhållet?  

Jan Westergren, byggnadsantikvarie, Kalmar läns museum. 
Jenny Ramnér, kultur- och fritidschef, Lessebo kommun.

Samtidsarkeologi
Samtidsarkeologi innebär att arkeologiska metoder används för att  
utforska det närliggande förflutna. Vad innebär det för vår tolkning av 
det som hänt och kan det innebära att vi hittar nya berättelser?  
Industriarkeologi, soparkeologi och torparkeologi är några exempel  
på forskningsområden.

Mats Burström, professor, Stockholms universitet.

Materialet betong
Betong är ett material som förekommer i många olika sammanhang, 
och som ofta förknippas med det moderna kulturarvet. Du får vid detta 
tillfälle veta mer om betongens historik och möjligheterna till att bevara 
och restaurera materialet.   

Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie och fotograf,  
Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB.

Vikten av bra kunskapsunderlag och förebyggande arbete
Karlshamns kommun visar hur kunskapsunderlag och kommunens kom-
munikation till allmänheten är viktiga delar i det förebyggande arbete 
som underlättar kommunens hantering av bygglov. Exempel på detta 
är Karlshamns bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.

Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun.
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