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Sammanfattande resultat
Projektet visar att båda de utvalda fallstudieområdena, centrerade kring utsädesproduktion och
växtförädling vid Weibulls i Landskrona och fruktodlingarna vid Ivösjön, (Arkelstorp,
Vånga), med en tvärvetenskaplig undersökningsmetod framstår som mycket rika, komplexa
och till ytan både omfattande och utspridda landskap och bebyggelsemiljöer. De fysiska spår
av växtlighet och byggd miljö som har kunnat observeras, spåras, tolkas, och fogas till en
mångfasetterad berättelseram har genom det tvärvetenskapliga perspektivet kunnat ges
ytterligare en dimension redan på fältstudienivå.
På ett konkret och fysiskt plan visar vår undersökning att Skåne sedan 1800-talet väl fyller
kriterierna för en industriprovins och skapar kunskapsunderlag för en vidgad diskussion om
kulturarvet. En romantisk och kvardröjande bild av Skåne som ett delvis trögt och
ålderdomligt jordbrukslandskap tillsammans med statiska dikotomier som ”stad och land”
eller ”urbant och ruralt” bidrar till att osynliggöra den industri som är förknippad med
lantbruket, trots att Sveriges idag fjärde största industrigren utgörs av det matproducerande
landskapet.
Projektets frågor om konkret användning och användbarhet av landskapskonventionen har lett
till slutsatsen att den ger möjligheter för tolkning, forskning och tvärvetenskapliga synsätt
liksom möjligheter att identifiera andra landskap eller sammanhang av landskap, men att den
däremot är svår att omedelbart omsätta i redskap för handläggning på ett praktiskt plan och
därför har fått dåligt genomslag i kulturmiljöarbetets vardagspraktik.
Slutligen menar vi att kunskap och förståelse för landskapets föränderlighet är en central del
av de landskapsanalytiska färdigheterna och skulle kunna fungera mer tillfredsställande om
hanteringen av landskapets föränderlighet gavs större uppmärksamhet redan på
undersöknings- och handläggningsnivå. Vi identifierar föränderlighet som ett nyckelbegrepp
för möjligheten att överföra Landskapskonventionens idéer om tillgänglighet, mångfald och
demokratiska processer till en bredare förståelse av vardagslandskapet.

Bakgrund och syfte med projektet
Den av Europarådet författade Europeiska Landskapskonventionen (The European Landscape
Convention, ELC) ska möjliggöra skydd för våra svenska vardagslandskap, men vad kan detta
vardagslandskap vara, vems är det och när behöver det skyddas? Det vardagliga landskap som
omger oss och som vi lever i, sällan utpekat som specifikt utan mer generellt, som ”ett
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område som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” skapar utmaningar för
implementering genom svenska planredskap och aktuell lagstiftning. Var finns de möjliga
hålen och stötestenarna, vilka gränser och barriärer kan skapa hinder för den som handlägger
och planerar?
Projektets syfte har varit att undersöka om jordbruksindustrins landskap kan göras synliga och
förståeliga genom en praktisk tillämpning av några av den Europeiska
landskapskonventionens begrepp och därmed vidga kunskapsbasen för ett modernt kulturarv.
Jordbruksindustrins landskap med specialiserade byggnader, omgivna av såväl representativa
parker som storskaliga trädgårds- och fältodlingar utgör en typisk landskapskaraktär i de
bördigaste områdena i framförallt södra Sverige. I förhållande till annan industri kännetecknas
den av lågteknologi, hög grad av kvinnlig arbetskraft och en produktion som är både känslig
och föränderlig.
Industrin för förädling och utveckling av jordbruksprodukter spelade en central roll i
industrialiseringen av de klimatiskt gynnade regionerna i södra Sverige. Dessa
industrilandskap kan betraktas som kulmen på den framgångsrika agrara utvecklingen under
1800-talet och utmanar genom sin modernitet den schablonmässiga bilden av t ex Skåne som
en traditionell lantbruksregion. Ett rikt och potentiellt intressant regionalt kulturarv, ofta
tillhörande gränslandet mellan stad och land och ofta fysiskt utspritt på flera platser i
landskapet, saknar dock idag vetenskaplig belysning och därmed kunskapsunderlag för
inventering och värdering i ett kulturarvsperspektiv.
Sedan ett antal år tillbaka står livsmedelsindustrin inför omfattande förändringar med
nedläggningar, strukturomvandlingar, globalisering och ökad specialisering. Miljöer kopplade
till odling och förädling på landsbygden ligger inom gråzoner där verktyg som kommunala
översiktsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar, riksintressen eller skydd i lagtexter ur
kulturminneslagen, plan- och bygglagen eller miljöbalken kan vara svåra att praktiskt hantera
för handläggare och kulturarvsaktörer.
Projektet har undersökt hur diskursen rörande den nationella industriminnesvården skulle
kunna vidgas och aktualiseras genom tvärvetenskapliga och sektorsövergripande studier av
dessa för den traditionella industriminnesvården atypiska industrimiljöer, liksom möjlig
förståelse för en bredare landskapsanalytisk färdighet.
Fallstudierna illustrerar den vidgning av begreppet som projektet syftar till: Weibulls
växtförädlingsindustri i och kring Landskrona, nordvästra Skåne (grundad 1870), och
fruktodlingarna vid Ivösjön i Nordostskåne med Önos fruktberedningsindustri i Tollarp
(grundad 1903). Dessa industrimiljöer karakteriserades från början av lågteknologisk
produktion (fröodling och konservering), ett starkt inslag av kvinnlig arbetskraft (frösortering
och packning, konservberedning) och en produktion direkt kopplad till jordbruket
(fältförsöksodling och kontraktsodling av frukt och grönsaker). Med beprövad metod och nya
begrepp har vi prövat landskapskonventionen som ett konkret verktyg för att synliggöra en del
av vårt gemensamma vardagslandskap.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i en narrativ, tolkande och förklarande ansats med
grund inom den kvalitativa och kulturkritiska forskningstraditionen.
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Forskning kring hur kulturarv används har undersökts inom flertalet discipliner de sista trettio
åren och har yttrat sig i kulturarvskritiska teorier som riktar blicken både på internationella
som nationella företeelser; inom kulturhistoria, kulturarvsstudier, kulturarvet som
konstruktion liksom makt, marginalisering och genusforskning och dess tillämpning inom
landskaps- arkitektur och samhällsplanering. Likaså är historiebruk en viktig utgångspunkt,
att analysera hur människor använder sin historia och vilka funktioner de fyller, vare sig det är
för att manifestera en regional identitet eller förmedlingen från EU och Europarådet.
I denna studie har vi valt att titta närmare på det moderna skånska landskapet i södra Sverige.
Vår utgångspunkt har hela tiden varit att arbeta utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv under
de fem projektmånaderna, att lägga samman våra respektive teori- och metodtraditioner från
respektive ämne för att på detta sätt kunna ge ytterligare perspektiv till forskningen. Båda
forskarna har förutom sina bägge tidigare forskningsfält även en gemensam ämnesbakgrund
inom konstteori- och bildanalys vilket har skapat utgångspunkt i den pågående diskussionen
kring bild, bildskapande och bildseende av landskapet.
Som arbetsmetod har fältstudien fungerat både som strategisk arbetsplan och som metod, dvs.
med inspiration från grundad teori (grounded theory) har vi sett empirisk forskning med
iakttagelser av verkligheten som en viktig del till förståelse och kunskap och möjligheter till
hypotesformulerande analys. Att arbeta i fält har varit viktigt både utifrån möjligheter att se
och uppleva på plats men även att fånga upp medborgarperspektivet på ett konkret sätt. Man
kan även se fältarbetet som ett testande av en reflektiv process under en fas av gemensamt
problemlösande, en form av action research. Det inledande och uppföljande fältarbetet har
varvats med faktabearbetning, analys, inläsning, triangulering av data och bearbetning av
resultat.
Vi har fördjupat studierna på två områden, dels det stadsnära landskapet i sydvästra Skåne i
form av f.d. industriområdet för företaget Weibulls i Landskrona där man producerat frö för
utsäde och trädgårdar, samt ett odlingslandskap som ligger lite längre bort ifrån stadsranden
med fokus på bär och fruktodling, trakten kring Ivösjön i nordöstra Skåne. Studier har
bedrivits på plats i form av fotodokumentation, samtal med ortsbor, handläggare och
företagare liksom arkiv- och litteraturstudier, (såsom planredskap, ritningar, foton,
beskrivningar, företagsinformation m m) kring de aktuella områdena. Material kring
diskussioner om tidigare forskning om den europiska landskapskonventionen och svenska
samt skånska förhållanden kring landskap och industrihistoriska miljöer har även studerats.
Detta material har sedan analyserats med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt
med särskilt fokus på bildens betydelse genom bildanalys och triangulering av data.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
I

Resultat av fältinventeringen

Som ett första resultat har projektet visat att de fysiska spår av växtlighet och byggd miljö
som utgör fallstudieområdena har kunnat observeras, spåras, tolkas, och fogas till en
mångfasetterad berättelseram och genom det tvärvetenskapliga perspektivet har kunnat ges
ytterligare en dimension redan på fältstudienivå.
Efter genomförda fältstudier står det klart att båda de utvalda fallstudieområdena, centrerade
kring utsädesproduktion och växtförädling vid Weibulls i Landskrona och fruktodlingarna vid
Ivösjön, (Arkelstorp, Vånga) med en tvärvetenskaplig undersökningsmetod framstår som
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mycket rika, komplexa och till ytan både omfattande och utspridda landskap och
bebyggelsemiljöer.
Weibulls till stora delar utrymda och förfallna industrilandskap är fortfarande den mest
framträdande överbryggande karaktären i det övergångslandskap som breder ut sig mellan
(den täta) stenstaden och det vidsträckta jordbrukslandskapet vid Landskronas södra infart.
Härifrån har först Weibullsholms 1800-tals huvudbyggnad sedan ett under hela
nittonhundratalet till och utbyggt industriområde med tillhörande odlingsytor och
byggnadskomplex, utgjort Landskronas viktigaste skyltfönster utåt. Industrins inriktning på
förädling och utsädesproduktion för jordbruk och trädgård har under en större del av perioden
både framställt och tolkats som en storslagen representation av stadens och traktens kulturella
kapital och utvecklingsmöjligheter. Hit bidrog i hög grad de system av försöks- och
provodlingsfält, som till relativt nyligen bredde ut sig över stadens kringliggande,
högavkastande jordar. Systemen av försöksfält uppdelade i mindre ytor skyddades mot vind,
framförallt från väst och nordväst, av trädrader och lähäckar (poppel, oxel, hagtorn mm) varav
flera ännu utgör tydliga landskapselement. Mot omgivande landsvägar, framförallt den gamla
riksvägen, numera E6, öppnade sig försöksfälten för både tillresandes och förbifarandes
blickar. Prov- och experimentodlingar har på detta sätt exponerats mot omvärlden i
representativt och didaktiskt syfte sedan början av 1800-talet som ett uttryck för att jordbruket
utvecklats från traditionellt bruk till en systematisk vetenskap.
Åt andra hållet griper industrin på ett påtagligt sätt in i staden med utbredningen av
arbetarbostäder och kvarter som redan tidigt varit intressanta för Landskronas rörelseidkare.
Till lust och nytta för anställda och stadsbor exponerades i parken kring Weibullsholms
huvudkontor en provodling av industrins produktion av trädgårdsfröer i form av en stor
rektangel som likt en orientalisk matta prydde parkens stora häckomgivna gräsmatta och
liksom övriga försöksfält öppnade sig för den förbifarande betraktarens blickar.
Förutsättningarna för Önos fruktindustri i Tollarp (som ingår i koncernen Procordia och idag
ägs av norska Orkla), återfinns i ett helt från industriorten frånkopplat landskap,
fruktodlingsdistrikten i östra Skåne där Ivötrakten utgör projektets andra fallstudie.
Bebyggelsen i Vånga och Arkelstorp bär idag ännu prägel av de egnahemsliknande stora
tomter med tio- eller ibland hundratals fruktträd som ingick i detta system tillsammans med
de stora så kallade rationella fruktodlingar med träd på större ytor. Detta var ett resultat av det
sena 1800-talets försök till effektivisering av fruktodling i de trakter där en traditionell
ängsfruktodling tidigare tillämpats. Dessa för sin tid modernt systematiserade odlingar
karaktäriserades av de fruktodlarföreningar som organiserade och systematiserade
förmedlingen av frukt mellan odlare av olika stora arealer och fruktförädlingsindustrin. I
dagens landskap återstår framförallt stora äppelodlingar av äldre typ på sluttningarna kring
sjön. Utanför blomningstiden framstår tydligare att en del av dessa odlingar endast brukas
högst extensivt eller inte alls. Till den karakteristiska bebyggelsemiljön hör flera mindre
fruktcentraler för insamling, sortering, packning och lagring av frukt, varav någon fortfarande
är i bruk. Rester av fruktodlingsbygdens infrastruktur och transportsystem är exempelvis de
lastkajer som likt perronger finns uppbyggda utmed huvudvägarna i trakten, för hantering och
lastning av den nyskördade frukten. Under 2000-talet har Vångabygden gått mot ett
ekonomiskt uppsving för fruktodlingen. Stora nya odlingsarealer, framförallt i flackare
områden kring sjön, planteras nu med täta rader av fruktträd, både äpplen och päron, i
betydligt mindre format än de äldre odlingarnas och i ett spaljésystem som påminner något
om södra Europas vinodlingar. Till den senare utvecklingen hör också etableringen av ett par
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lagerlokaler i stort format med en yttre byggnadskaraktär som skvallrar mycket lite om deras
användning (likt modern industri i stort).
Idag hämtar Önos, Tollarp, hela sitt behov av äpplen för mosframställning genom
fruktförmedlingarna i Kivik och Vångatrakten. Bär- och fruktråvara för övrig sylt- och
marmeladproduktion köps som fryst eller torkad bulkvara från leverantörer i exempelvis
Baltikum.
Viktiga delar av de båda undersökningsområdenas landskaps- och bebyggelsekaraktärer är
också växtförädlingsinstitutionen i Svalöv (till Weibulls) med kontor och laboratorier i
välartikulerade byggnader från tidigt 1900-tal, omgiven av representativa parkanläggningar
som samtidigt utgjort ett experimentområde för förädling av vedartade växter, samt Balsgårds
försöksstation (till Önos) vid Råbelövssjön med dess mönstergårdsanläggning och
försöksodlingar av frukt och bär.

Bild 1. Utmed norra infarten till Landskrona
utgör trädrader, lähäckar och andra spår av
växtförädlingsindustrins försöksodling ännu
tydliga och avläsbara karaktärer i landskapet.
Historiskt sett har trädgårdsodlade jordar med
all investerad arbetskraft och väl upparbetade
odlingsbetingelser sällan lagts igen utan snarare
utökats eller ianspråktagits för varierande
odlingstyper över tid. Typen av jordar med
historiskt höga odlingsvärden skulle kunna
komma ifråga som tillgängliga och hållbara
ytor (platser) för stadsodling enligt dess
moderna definitioner med värdebegrepp som delaktighet, mångfald och demokratisering av kulturarv.
Fotograf Åsa Klintborg Ahlklo.

Bild 2. Vy vid Landskrona södra infart som
idag har gett plats för ett nytt landmärke i
form av DSV’s speditions- och
omlastningscentral för lastbilar där tidigare
Weibulls odlingsmarker låg. Den nya
kontorsbyggnaden fick 2012 Landskronas
stadsbyggnadspris och beskrevs som ett
vackert landmärke som annonserar staden på
ett attraktivt sätt. Stadsranden har förflyttats
utåt sedan Weibullsholm, Weibulls
huvudbyggnad sedan början av 1900-talet och
som först användes som familjen Weibulls
privatbyggnad, under många år markerade
gräns mellan stad och grön landsbygd. Fotograf Jenny Hällström
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Bild 3. Blommande äppelträd med knotiga
stammar och vida kronor mot en fond av
böljande rapsfält vid foten av Vångaberget norr
om Ivösjön utgör sinnebilden för det gamla,
traditionella äppelodlarriket. Enligt
Riksantikvarieämbetets egna faktablad om
skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet:
”Blommande fruktodlingar en solig vårdag är
något av det mest skånska man kan uppleva”.
Fotograf Jenny Hällström

Bild 4. Nya planterade rader av effektiva
äppelodlingar med dagens rationella odlande
vid Vångaberget – det moderna industriella
landskapet vid Ivösjön idag. I bakgrunden
skymtar 1870-talets nyintroducerade ”rationella
fruktodling” i rader på bergets starkt sluttande
östsida. Fotograf Jenny Hällström

II

Analys, problemformulering

Stad och landsbygd skapar gräns. Hur tydliggörs vår förmåga att se landskapet som helhet
eller gränsöverskridande?
I projektet har vi arbetat utifrån några valda problemformuleringar och genom att lyfta upp
genusbegrepp, lågteknologi och vardagssysslor som viktiga utgångspunkter har vi även
kunnat analysera och tolkat det som till synes är vardagliga företeelser på affärshyllan och
sätta det i ett större sammanhang – som ärtburken eller syltburken med sina etiketter och
romantiska framställningar av idag.
En viktig dimension är bilden som källmaterial och som en del i metodutveckling. Vi har
saknat ett bildmässigt perspektiv inom forskningen där vår utgångspunkt har varit att
problematisera framställningen av det industriella landskapet och det odlade landskapet av
idag. Vilken förförståelse, förmedling av landskap och hantering av landskap kan man finna
med bildanalysen som utgångspunkt?
Med det praktiska och fältmässiga som fokus har vi även arbetat utifrån
problemformuleringen kring sektorsindelning och yrkeskårer som handlägger ärenden inom
framtida landskapskonventionsärenden. Finns kunskap och medvetna val inom landskap och
grön miljö om man t ex arbetar med kulturmiljövårdens bebyggelsemiljöer? Vid inventeringar
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av moderna landskap väljs ofta den byggda miljön till exempelsamlingarna men är detta
symptomatiskt för sektorn i stort och vilka konsekvenser får detta i handläggning av
vardagslandskapet? Är den aktuella svenska sektorsindelningen en barriär och vad gör
dikotomier i form av: kultur – natur, grön – brun, stad – land, historisk – modern, vacker,
romantisk – ful, anskrämlig, osv.?
Finns genusperspektivet tillräckligt tydligt uttalat i både handläggning av kulturmiljöer och en
vetenskapligt förankrad industrihistorisk forskning? Hur görs urval idag av miljöer och hur
vidgas synen på svensk industri till andra miljöer än den traditionella svenska exportindustrin
kopplad till skog, vatten, kraft, järnmalm och andra teknikintensiva produktionsområden?
På samma vis arbetade vi utifrån frågeställningen om hur vi hanterar det som ligger precis
bakom oss historiskt sett. I exemplet Landskrona och Weibulls område skapades tydliga spår
av otydliga strukturer i landskapet men hur kan detta bli synligt i det praktiska arbetet när vi
arbetar med landskap i förändring?

III

Slutsatser

På ett konkret och fysiskt plan visar vår undersökning att Skåne sedan 1800-talet väl fyller
kriterierna för en industriprovins. En romantisk och kvardröjande bild av Skåne som ett delvis
trögt och ålderdomligt jordbrukslandskap tillsammans med statiska dikotomier som ”stad och
land” eller ”urbant och ruralt” bidrar till att osynliggöra den industri är förknippad med
lantbruket trots att Sveriges idag fjärde största industrigren utgörs av det matproducerande
landskapet. Idag ser vi också t ex hur Vånga och Ivösjöns uppsving inom äppel/fruktodling till
stora delar fungerar inom ramarna för en modern livsmedelsindustri som skapar nya strukturer
och ny bebyggelse.
Landskapskonventionen har gett oss en ingång till studiet av de skånska
jordbruksindustrilandskapen genom möjligheten att använda begrepp med vida och flexibla
tolkningsramar. Förutom det för oss användbara begreppet vardagslandskap har
landskapskonventionen annars inte givit större avtryck i konkreta landskapstolkningar och
analys. Projektets frågor om konkret användning och användbarhet av landskapskonventionen
har lett till slutsatsen att den ger möjligheter för tolkning, forskning och tvärvetenskapliga
synsätt liksom möjligheter att identifiera andra landskap eller sammanhang av landskap, men
att den är svår att omedelbart omsätta i redskap för handläggning på ett praktiskt plan och
därför har fått dåligt genomslag i kulturarvsarbetets vardagspraktik. Få som arbetar med
antikvariska frågor känner till eller arbetar med Landskapskonventionen som utgångspunkt.
Förklaringar till detta kan även antas härröra ur frågor om yrkesidentitet, förhållningssätt till
kulturarvspraktiken i stort och dess traditioner.
Trots de ”glapp” vi identifierat i landskapskonventionens möjlighet att vägleda till nya
förhållningssätt i kulturarvspraktiken är vår slutsats att vår undersökningsmetod, med ett
tvärvetenskapligt och landskapsanalytiskt angreppssätt redan på problemformulerings- och
fältstudienivå och som rymts inom projektets tidsmässiga ramar om 5 månader, innebär ett
enkelt och genomförbart tillvägagångssätt som kan översättas till andra projekt och sektorer.
Det skapar även möjligheter för att lyfta fram nya metoder inom hantering av landskap och
planering.
Slutligen menar vi att kunskap och förståelse för landskapets föränderlighet är en central del
av de landskapsanalytiska färdigheterna och skulle kunna fungera mer tillfredsställande om
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hanteringen av landskapets föränderlighet gavs större uppmärksamhet redan på
undersöknings- och handläggningsnivå. Vi identifierar föränderlighet som ett nyckelbegrepp
för möjligheten att överföra Landskapskonventionens idéer om tillgänglighet, mångfald och
demokratiska processer till en bredare förståelse av vardagslandskapet.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Landskapskonventionens implementering, möjligheter och problem i både urbana och rurala
sammanhang har framförallt diskuterats i relation till olika sidor av planeringsforskning
(svenska exempel, Olwig, Qviström, Sarlöv Herlin, internationella exempel Lowenthal,
Howard, Spirn) med perspektivet regional, nationell nivå.
En tydlig skiljelinje i den livsmedelshistoriskt inriktade forskningen går inom detta
frågeområde mellan aktuella projekt som rör livsmedelsproduktion i ett kulturhistoriskt
perspektiv. Å ena sidan analysen av exempelvis den europeiska och nordamerikanska
konservindustrins framväxt som konsekvens av den moderna militärmaktens behov av
hållbara och lättransporterade livsmedel där historieskrivningen inte i första hand situerats
konkret i rum eller tidscykler (se exempelvis Seger, 2012). Vad gäller forskningen kring vad
som kallas regional matkultur är förhållandet nästan det motsatta. Under rubriker som
”Genuint mathantverk” går en del av denna forskning nästan hand i hand med långtgående
landsbygdsutvecklingsprogram i flera europeiska jordbruksregioner (t ex EU:s olika typer av
odlingsstöd) där den producerade maten (bergsosten, alpmjölken) regelmässigt betraktas som
en konsekvens och ”naturlig” representation av olika landskapstyper som kan urskiljas och
definieras som europeiska regioner.
Vi har fokuserat på de fysiska spåren i landskapet som grundläggande liksom kopplingen
mellan enskilt objekt och visuell kultur. Tonvikten på det industriella arvet som en del av ett
nationellt kulturarv eller industrins historiska, sociala och samtida dimension kopplad till en
särskild plats och som del av vår tid är även märkbart inom den internationella forskningen,
med bland annat industrial archaeology research eller nationella försök till
forskningsstrategier (som t ex de i Storbritannien från 2010). Liksom industrins globalisering
har forskningsfokus idag många gånger bytts från det nationella till det internationella och
globala perspektivet (af Geijerstam, Avango m fl.). Samtidigt finns det även en regional trend
där perspektivet dekonstrueras till en företeelse i en region, ett område, en bygd, eller om man
så vill, med medborgarperspektivet i fokus.
Skiljelinjen mellan stadens och landsbygdens gräns suddas ut, det urbana och rurala blir allt
mer överskridande både inom landskapshistorisk, samhällsplanerar- och arkitekturforskning.
Detta blir märkbart inom framförallt industriella miljöer där skala och utspriddhet bidrar till
lite andra perspektiv. Industriarvsforskning eller forskning om landskap är ofta
mångvetenskaplig och bedrivs ofta inom ett större forskningsfält som tangerar kritiska
kulturarvsstudier och historia. Under senare år har dessutom hållbarhetsfrågor, ekonomiska
och sociala aspekter, regional utveckling och turism fått större genomslagskraft. Häri ligger
även de senaste årtiondens diskussioner kring det medvetna och omedvetna historiebruket och
vårt kulturarvs iscensättning (Aronsson).
På samma sätt som stadsgränsen flyttar utåt lånar forskare landskapsperspektivet och dess
forskningsmetodiska angreppssätt när man diskuterar företeelser inom en urban miljö.
Landskapsbiografin används i undersökningen av plats, miljö och rum av t ex den
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omvandlade industrihistoriska miljön Carlsberg mitt inne i centrala Köpenhamn, en företeelse
som kan skönjas på flera håll i Europa när tidigare industriella miljöer tas i anspråk för nya
bostäder och stadslivets rekreation (Riesto 2011).

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Projektet har visat att bilden av detta landskap och inte minst den bild som framställs via
media och turismnäringen, men även av kulturarvssektorn själv, skapar både ideal, gränser
och utmaningar för handläggare som ska hantera förändringar och skapa förutsättningar för
samarbete mellan sektorer, inte minst när det gäller skydd av industriella jordbrukslandskap.
Riksantikvarieämbetet är myndigheten som har ansvaret för hur den Europeiska
landskapskonventionen ska implementeras i Sverige men osäkerheten kring den praktiska
tillämpningen är ännu stor, en utmaning som i sin grund är ett tvärsektoriellt problem. Här
ligger också svårigheten i dikotomier som natur – kultur, miljöfrågor och
kulturarvsproblematik, stad – landsbygd. Dessa dikotomier skapar både mentala och fysiska
hinder och inte minst utmaningar för hur vi ser på, planerar och förvaltar våra landskap i ett
aktivt kulturmiljöarbete. Dessa hinder är viktiga att identifiera för att kunna överbrygga dem
och forskningsprojektet har visat att med tvärvetenskapliga eller tvärsektoriella
utgångspunkter blir fältarbetsmetoden en möjlig väg för att uppfatta de praktiska
utmaningarna mellan vardagslandskapets natur- och kulturbundna väv.
En utmaning för kulturmiljövården ligger i förhållandet till skala. Olika dokument lämpar sig
för det praktiska kulturmiljöarbetet och olika för planering av kulturmiljöer. Att lägga sig på
en nivå där man kan lyfta perspektivet från objekt blir därmed en utmaning. Vi efterfrågar en
form av mellannivå där tydlighet och applicerbarhet, och framförallt implementeringsbarhet,
lyfts fram. Häri ligger också en utmaning för kulturmiljöarbetet där frågan om vem som äger
berättelsen blir tydlig när vi talar om vardagslandskap (här finns det dock möjligheter för
andra uttrycksformer för dialog än de traditionella, som t ex siten platsr.se där vem som helst
har möjlighet att kommunicera sin plats och dess berättelse på nätet). Projektet har likaså visat
på utmaningarna för medborgarperspektivet som tydliggörs inom landskapskonventionen, en
viktig demokratiaspekt som bör belysas. En intressant parallell företeelse är den svenska
riksintressediskussionen, som varit aktuell sedan en tid tillbaka och som har upplevt
svårigheter med handläggning, planering och uppföljning, där även skalan har haft en
betydande roll att spela.
Vem som äger berättelsen blir även tydlig i perspektivet allemansrätt, odlad mark och
möjligheter för rekreation utanför stadsrandens gränser. Stadsodlingens frammarsch kontra
modern industriell internationell odling kan skapa diskussioner kring framtida förhållningssätt
även inom kulturmiljöarbetet. Enligt Jordbruksverket är livsmedelsindustrin Sveriges fjärde
största industrigren och EU:s största. Det moderna matproducerande landskapet skapar också
utmaningar kring vår syn på jordbruk, landsbygd och inte minst det bördiga landskap som
omger städerna där en stor del av Sveriges befolkning lever idag. Hur bör vi agera för att även
inkludera det odlade och industriella landskapet i vår samtids kulturarvsdebatt? Hur skulle vi
kunna använda dessa landskap som en resurs i planeringen för ett hållbart och synliggjort
kulturarv?
Vi har funnit en brist i den praktiska erfarenhetsbasen kring tillämpning av
landskapskonventionen där fokus framförallt har varit kring de teoretiska resonemangen. De
lagar och planredskap som hanterar kulturarvs- och kulturmiljöfrågor har få incitament och
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verktyg inför fältarbetets problematik och vi saknar detta tillräckligt tydligt uttryckt i
Landskapskonventionen, eller för den delen i olika planredskap, väl medvetna om den
problematik som ligger i de öppna och generella resonemangen.

Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
Projektet har vid hand resulterat i skrivandet av två vetenskapliga artiklar. En engelskspråkig
artikel som lägger tonvikten vid det internationella perspektivet med arbetstiteln “The heritage
of agricultural industry – an everyday landcape in Scania, Sweden” med submission i augusti
2013 till International Journal of Heritage Studies. Den andra artikeln med arbetstiteln
”Landskapet som industriminne” har ett mer nationellt/regionalt perspektiv och kommer
publiceras i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 67, submission i augusti 2013 och förväntad
publicering under våren 2014, redaktörer för temanumret är docent Catharina Nolin och FD
Fredrik Krohn Andersson. Projektet kommer även presenteras vid forskarseminariet vid
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet,
under hösten 2013.
Under projekttiden har en hemsida initierats: http://landskapetsomindustriminne.weebly.com/,
och aktualiserats med fokus på att sprida information om projektet och framförallt publicera
något ur det digra bildmaterialet från fältresorna, samt att sprida våra kontaktuppgifter för
intressenter. Den är fortfarande tillgänglig för att kunna länka till resultat och färdiga artiklar
efter projekttidens slut. Hemsidan har bl a informerats via Lunds Universitet, Institutionen
Arkitektur och byggd miljös egen hemsida, under presentation av aktuell forskning samt i
övrig mailkorrespondens.
En skriven projektpresentation publicerades i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning under
hösten 2012 liksom muntlig presentation vid forskarmöten med syfte att medverka i det
pågående samtalet om aktuell forskning och praktik i Sverige och dess omvärld. En
projektpresentation hölls vid forskarseminariet vid afd for Skov og Landskab, Köpenhamns
universitet, den 23 aug 2012.
Under hösten har vi deltagit i svenska konferenser; konferensen Industrisamhällets kulturarv i
praktik och forskning - nuläge och framtid, Norrköping, den 11-12 okt 2012, konferensen
Människan i landskapet, kommunikation och delaktighet, Stockholm, den 15-16 nov 2012
samt symposiet Geographies of transnational heritage, Stockholm, den 28 nov 2012. Samtal
med yrkesverksamma på museer, länsstyrelse, kommuner och företag i livsmedelsbranschen i
Skåne samt den ideella föreningen Industrihistoria i Skåne har även genomförts under
projekttiden med syfte att skapa ett gemensamt utbyte, att informera om vårt projekt och få
kunskap om handläggning och praktik.
Projektets resultat kommer i den framtida kunskapsspridningen ingå som ett avsnitt och
kurslitteratur i kursen ”Bebyggelsens gröna kulturarv” som ges av Institutionen för
landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet.
Som del av kunskapsspridning kan även Minna Hattis examensprojekt vid Arkitektskolan vid
Lunds Universitet ses. Projektet med titeln Det susar i säven. Söderslätt, spår, mönster och
möjligheter i en sydskånsk by (arbete under hösten 2012 som examinerades den 14 februari
2013, handledare Jenny Hällström) genomfördes med många utbyten och forskaridéer kring
skånska jordbrukslandskap, vardagslandskap, Landskapskonventionens möjligheter etc.,
under vägs gång. Examensarbetet representerar dessutom skolan vid utställningen 5x5 på
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Form/Design Center i Malmö den 24/5-9/6 2013, en utställning med fem projekt från
regionens fem design- och arkitektskolor.
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