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Sammanfattande resultat
Bakgrund och syfte med projektet
Högskolan på Gotland gör en satsning på en forskningsplattform kallad Hållbar förvaltning
av kulturarv, se bilaga 1. Syftet är att skapa en helhet kring den befintliga forskningen för att
kunna bidra med kunskap för ett långsiktigt bevarande av vårt materiella kulturarv; föremål,
byggnader och landskap. Forskningen behandlar dels om hot och risker som kulturarvet står
inför, dels hur man omsätter den kunskapen i strategier, policies och handling.
Förstudien avsåg medfinansiering till utvecklingen av den ovan nämnda forskningsmiljön.
Förstudien syftade till att:
• Påbörja utvecklingen av en teoretisk grund för området
• Identifiera forskningsbehov inom området baserat på en kunskapsöversikt över
kulturarvsförvaltningen, nationellt och internationellt
• Utveckla partnerskap för forskning och utveckling
• Beskriva hur forskningens resultat kan omsättas i praktiken, t.ex. policies, metoder, verktyg
mm.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Förstudien har bidragit till utvecklingen av forskarmiljön inom hållbar förvaltning vid
Högskolan på Gotland. Områdets resultat redovisas i bilaga 2. Här har delar av bidraget från
RAÄ fungerat som medfinansiering i externfinansierade internationella projekt. Specifikt i
förhållande till den ansökan som lämnades in till RAÄ har följande resultat uppnåtts:
Inom ramen för EU-projektet Sustainable Management of Churches har Högskolan på
Gotland i ett samarbete med Tekniska Högskolan i Tallinn samt Kanut Conservation Centre
undersökt förutsättningarna för en hållbar förvaltning av kyrkobyggnader i Östersjöregioner.
Här har gästprofessorn Derek Worthing, Lektor Joakim Hanson och doktoranden Mikael
Hammelev gjort en kunskapssammanställning om hållbar förvaltning av kyrkor. Den kommer
under 2013 att ligga till grund för en handbok. Projektet finansieras av Interreg och har en
total budget på cirka 1 miljon Euro.
Mikael Hammelev har under inlett ett arbete med att analysera och förstå kulturarvet
betydelse ur ett psykologiskt perspektiv. Detta som en strategi för att förstå vad en hållbar
förvaltning kan bestå i. Som del av detta har han medverkat, key participant vid Heritage that
heals, en workshop arrangerad av Global Studies Göteborgs universitet. Vidare har
presenterat ett paper vid Re/theorisation of Heritage Studies, internationell konferens i
Göteborg.
Ett examensarbete skrevs med fokus på en kritik av hur de universella värdena förvaltas i
världsarvet Mantova. På den italienska sidan skulle ett motsvarande arbete som undersökte
Visbys världsarv ha skrivits, men färdigställdes inte. En begränsad studie av Stora torgets
gestaltningshistoria genomfördes. Under våren har kontakter med Politecnico di Milano vid
Mantova-campus tagits och ett besök gjordes i världsarvet Mantova-Sabbioneta och Cremona
tillsammans med restaureringsarkitekterna professor Alberto Grimoldi och Davide del Curto
som har gjort omfattande arbeten på plats under många år.
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En internationell konferens på temat Sustainable management of cultural heritage
genomförde i november vid Högskolan på Gotland. Fem talare presenterade olika perspektiv
på temat, se bilagt program, utöver det deltog ett trettiotal personer vid seminariet.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av
tidigare forskning inom området
Den ovan nämnda översikten syftade till att positionera vårt arbete i förhållande till befintlig
forskning. Studien visar att det finns mycket att hämta i den vetenskapliga litteraturen och i
riktlinjer från andra länder. Men sammanfattningen visar också att det saknas en
kunskapsgrund för att i teori och praktik integrera hållbar utveckling med kulturvård och att
det finns ett behov av tvärvetenskaplig och tillämpad forskning.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
2000-talets kulturvård behöver en tillämpad forskning som är både bakåt- och
framåtblickande. Kulturvården i Sverige har inte förhållit sig aktivt till idéer om hållbar
utveckling och effektiv resurshushållning förrän under de senaste åren. Tvärtom har många av
kulturvårdens metoder och arbetssätt inte visat sig hållbara i ekonomisk, ekologisk eller social
bemärkelse. De resurser som används måste i högre utsträckning än idag prioriteras för
insatser som uppfyller sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på långsiktig hållbarhet.
För att realisera en sådan ansats krävs ny kunskap inom framförallt två områden:
1) Kulturvården behöver visa hur bevarandet kan ske med mindre medel, dvs mer effektivt,
utan att viktiga värden förstörs. Det kan handla om utveckling och anpassning av ny teknik,
och nya material, men även en fördjupad förståelse för gamla material och metoder. En viktig
del är effektivare beslutsprocesser som på ett systematiskt sätt kan hantera avvägningar
mellan nytta och resursanvändning. Här finns en stor potential att utveckla verktyg och
modeller för beslutsfattande, exempelvis med hjälp av risk- och livscykelanalyser. På så vis
blir kulturvården del av en hållbar utveckling i ett vidare perspektiv.
2) Kulturarvet som ett gemensamt ansvar där privata och ideella intressen möter offentliga
eller allmänna. Kulturvården behöver visa hur brukarnas perspektiv kan tas tillvara och
införlivas i kulturvårdens beslutsprocesser.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Resultaten från forskningen sprids genom vetenskapliga publikationer, deltagande i
konferenser och work shops samt genom en handbok som kommer att vara klar under 2013.
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Bilaga 1

Forskningsområde: Hållbar förvaltning av kulturarv
I det följande beskrivs forskningsområdet kortfattat. En översikt av forsknings- och
tillämpningsområden ges i nedanstående matris.
Interiörer

Byggnader

Bebyggelse

Landskap

Klimat –Energi
Material
Beslut – Policy - Juridik

Etablerad forskning
Påbörjad verksamhet
Utvecklingsområde

Klimat – Energi
Forskningen behandlar de byggnadsfysikaliska aspekterna av klimatstyrning och energieffektivisering.
Energieffektiv klimatstyrning är ett styrkeområde av hög internationell klass. Energieffektivisering i
byggnader är påbörjat och fortsätter att utvecklas mot mer generella tillämpningar i bebyggelse.
Material
Forskningen behandlar metoder för skadebedömningar i fält och förebyggande insatser. Vi har
forskning av internationell klass med inriktning mot bemålade träföremål samt kalkputs, men metodik
och förhållningssätt har en generell giltighet. Vi undersöker också historiska klimatförhållanden och
värderingsgrunder för bedömning och hur dessa påverkat behandlingen av material i kulturhistoriska
byggnader och föremål.
Beslut – Policy – Juridik
Forskningen handlar om hur kunskap, huvudsakligen inom naturvetenskap och teknik, och värderingar
omsätts till handling i beslut, policies och lagar. Ett genomgående tema är hur man hanterar
kompromissen mellan de olika aspekterna av långsiktig hållbarhet; dvs naturresurser, ekonomi samt
sociala och kulturella faktorer. Utveckling av forskningen pågår med inriktning mot byggnader och
bebyggelse. Andra intressanta teman är kommunikationsvägar inom och implementering av regelverk
i byggnadsantikvariska frågor, och hur en mer långsiktig förebyggande vård kan komma till stånd.

2013-06-17

Organisation
Verksamheten är i grund och botten att vara projektbaserad. Som motvikt till den dynamiska och
ibland splittrade projektorganisationen samlas forskarna i tre grupper motsvarande de tre ovannämnda
områdena där varje grupp har en gruppledare. Under 2012 var Tor Broström tillsammans med Mattias
Legnér ansvarig för ledning, samordning och övergripande utveckling. Inom Institutionen för kultur,
energi och miljö skapas en gemensam resurs för projektstöd; främst ekonomi och information.

Projektledning
Tor Broström

Projektadm. och info
Anna Donarelli

Mattias Legnér

Gustav Staf Rydén

Klimat och energi
Tor Broström

Beslut, policy och juridik

Magnus Wessberg

Mattias Legner

Torun Widström

Material

Mia Geijer

Jan Holmberg

Maria Brunskog

Gustaf Leijonhufvud

Poul Klenz Larsen

Kristin Balksten

Joakim Hansson

Petra Eriksson

Lotta Melin

Jan-Michael Bexhed

Anna Donarelli
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Som komplement till den ovan beskrivna organisationen, med projekt och arbetsgrupper har vi ett
antal arenor för tvärvetenskaplig diskussion och utveckling.
Genom vår medverkan i standardiseringsprojektet Conservation of Cultural Property får vi
möjlighet att i konkreta projekt arbeta tillsammans med de främsta europeiska experterna inom ett
antal områden av intresse för oss. Projektet erbjuder också ett mycket kraftfullt sätt att sprida
resultaten, nämligen genom standards.
Projektet Climate for Culture är i sin natur kanske mer en arena för europeisk samverkan än ett
effektivt sätt att producera ny kunskap. Vår medverkan i projektet genererar hela tiden nya spin-off
effekter, t ex har vi knutit två externa experter till våra forskningsgrupper och det har bildats en
forskarskola inom projektet.
Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla
byggnader bildar en nationell arena, där tvärvetenskaplig samverkan mellan olika lärosäten blir en
viktig del i nästa fas. Diskussioner förs om att bilda en nationell forskarskola och använda utvalda
byggnader som programgemensamma fallstudier.
Sist men inte minst behövs en arena på Gotland för att:
•
•
•

Hålla samman och utveckla en allt större grupp av forskare inom det föreslagna profilområdet
Utveckla samverkan med andra områden inom Högskolan på Gotland
Utveckla samverkan med partners på Gotland, framförallt Riksantikvarieämbetets
förvaltningsavdelning
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Bilaga 2

Publikationer 2012 inom forskargruppen ”Hållbar förvaltning av
kulturarv”
Doktors- eller Licentiatavhandlingar
Kilian, R. Klimastibilitäthistorischer Gebäude. (Läggs fram vid Universitetet i Stuttgart, Tor Broström
har varit biträdande handledare)
Luciani, A. HISTORICAL CLIMATES AND CONSERVATION ENVIRONMENTS - Historical perspectives on
climate control strategies within museums and heritage buildings. ((Läggs fram vid Universitetet i
Stuttgart, Tor Broström har varit biträdande handledare)

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter med peer review
Geijer, M ”Bergslagens kulturmiljöer – moderna stadsmiljöer som kulturarv, Bebyggelsehistorisk
tidskrift Nr 62, 2012, s 25-45.

Legnér, M., (2012) Kyrkan – ”en maskin att sitta i”: Införandet av komfortteknik i
medeltida kyrkor under 1900-talets första hälft. Bebyggelsehistorisk tidskrift 63 (in print).
Legnér, M., (2012), Tracing the historical indoor climate in a Swedish church, c. 1800-2000, APT
Bulletin. Journal of Preservation Technology, vol XLIII, s. 49-56.
Legnér, M., (2012) The reuse of the Visborg area in Visby, Sweden, 2005-2010, Territorio – Journal of
the Department of Architecture and Planning, Politecnico di Milano (in print).
Legnér, M., (2012) Kyrkan – ”en maskin att sitta i”: Införandet av komfortteknik i
medeltida kyrkor under 1900-talets första hälft. Bebyggelsehistorisk tidskrift 63, s. 59-75.
Legnér, M., (2012), Tracing the historical indoor climate in a Swedish church, c. 1800-2000, APT
Bulletin. Journal of Preservation Technology, vol XLIII, s. 49-56.
Legnér, M., (2012) The reuse of the Visborg area in Visby, Sweden, 2005-2010, Territorio – Journal of
the Department of Architecture and Planning, Politecnico di Milano 2012
Eriksdotter, G., Legnér, M. (in print) Indoor climate and thermal comfort in a long term perspective:
The climate history of Burmeister’s house in Visby, Sweden, c. 1650-1900, i International Journal of
Architectural Heritage. 23 s.
Eriksdotter, Gunhild. “Did the Little Ice Age Affect Indoor Climate and Comfort? Re-theorizing Climate
History and Architecture from the Early Modern Period”, Journal for Early Modern Cultural Studies
13-2. In Print.
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Eriksdotter, Gunhild. ”Bodde de någonsin på Skoklosters slott? Analys av inomhusklimat,
energilösningar och boendemönster under den lilla istiden”, In prep för inlämning till
Bebyggelsehistorisk tidskrift.
Eriksdotter, Gunhild. ”Beboeliga rum, komfortabla platser. En studie i rumslighet, klimat och
subalternitet under Wrangels tid” del av större artikel om det barocka rummet på Skokloster,
tillsammans med Jonas M Nordin & Pia Nilsson. In prep för inlämning till International Journal of
Historical Archaeology.

Tryckta konferensbidrag / proceedings
Bylund Melin, C., Legnér, M., (2012) Comfort requirements versus long term preservation: a
methodology to relate damages to painted wood to historical indoor climate in Gotland churches,
peer review-granskat paper till kommande konferensen Climate for Collections, Doerner Institut,
München 7-9 november 2012. 8 s.
Legnér, M., Geijer, M. (2012), Heating regimes in old churches in Sweden, c. 1880-1980, peer reviewgranskat paper i 2nd European Workshop on Cultural Heritage Preservation (EWCHP), Oslo 24-25
september 2012. 8 s.

Larsen, P.K. Broström, T. Climate control strategies for occasionally used churches, Heat, dehumidify,
ventilate – or do nothing. In Proceedings of the 2nd European Workshop on Cultural Heritage
Preservation, Kjeller, Norway, 24th – 26th September 2012, Elin Dahlin (ed), NILU, Norwegian
Institute for Air Research. ISBN 978-82-425-2525-3 pp 124-130
Vyhlidal, T. Broström, T. Larsen, P. K. Evaluation of different approaches of microclimate control. In
proceeding of the conference Climate for collections. Standards and uncertainties. Doerner Institute,
München 7th – 9th November 2012 (in press)
Charlotta Bylund Melin and Mattias Legnér. Quantification, the link to relate climate-induced
damage to indoor environment in historic buildings. In proceeding of the conference Climate for
collections. Standards and uncertainties. Doerner Institute, München 7th – 9th November 2012 (in
press)
Broström, T och Nilsen L. (Red) Postprints from the Conference Energy Efficiency in Historic
Buildings. Visby February 9-11, 2011, Gotland University Press 15 (Visby 2012). ISBN: 978-91-8634311-8
Följande är bidrag från HGo från ovannämnda konferens:
Maria Brunskog, Paint Failure as Potential Indicator of Cool Indoor Temperature
Legnér, Mattias, Geijer, Mia. 2012. ”Historical Climate in Swedish Stone Churches”
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Poul Klenz Larsen, Tor Broström and Lars Aasbjerg Jensen. Energy and Power Demand for
Intermittent Heating of Churches
Magnus Mattsson, Tor Broström, Elisabet Linden, Svante Lindström and Mats Sandberg. Fan
Convectors vs. Bench Heaters in Churches – Impact on Air Velocities
Gustaf Leijonhufvud and Tor Broström, Decision-making on Climate Control for Energy Efficiency and
Preventive Conservation in Historic Buildings.
Tor Brostrom, Petra Eriksson, Patrik Rohdin, Fredrik Ståhl. A method to assess the effect of energy
saving interventions in the Swedish stock of historic buildings. Heritage 2012 – Heritage and
Sustainable Development, Editors: Rogério Amoêda, Sérgio Lira, Cristina Pinheiro. ISBN: 978-98995671-8-4

Opublicerade konferensbidrag
Legnér, M., Geijer, M. 2011. ”Heating Regimes in Old Swedish Churches between 1880 and 1980”
(Legnér huvudförf., M. Geijer medförf.), post-print paper vid European Workshop on Cultural
Heritage, Oslo 23-25 september 2012.
Jochen Käferhaus, Tomas Vyhlidal, Tor Broström,Pavel Zítek, Oto Sládek, Jiří Šolc,. Decision support
tool for micro climate control in historic buildings. Poster vid konferensen Climate for collections.
Standards and uncertainties. Doerner Institute, München 7th – 9th November 2012 (in press)

Andra vetenskapliga publikationer
Legnér, M., (in print) Per Arvid Säve, Gotlands fornvänner och kanoniseringen av det gotländska
kulturarvet 1875-1925, i U. Palmenfelt (red.), Från nationalism till traditionalism. Ett symposium till
minne av Per Arvid Säve, Kungliga Gustaf Adolfs Akademien, Stockholm. In print. 25 sidor.
Legnér, M., (2012) Gammal fråga kan få nytt svar, Energi och miljö nr 9, s. 62-64.
Legnér, M. (2012) Hemmet har inte alltid varit ljust och fräscht, Svenska dagbladet 21 februari.
Legnér, M. (in print) Per Arvid Säve och den gotländska medeltiden, i GUSEM 4. 15 sidor.

