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Peter Norman.

Sammanfattande resultat
Projektet har utgjorts av ett svenskt-norskt nätverk. Nätverkets medlemmar har representerat forsknings-,
arkiv- och kulturarvsinstitutioner. Undersökningsområdena har varit belägna på ömse sidor den svensknorska gränsen; Värmland (Sverige) och Hedmark (Norge).
Projektets viktigaste resultat avseende sentida bebyggelselämningar:
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1. Det råder olika förvaltningstraditioner av sentida bebyggelselämningar i Sverige och Norge till
följd av olika lagstiftningar och tidigare praxis. Men det finns också mycket gemensam
problematik såsom bebyggelselämningarnas rumsliga sammanhang med äldre lämningar, den
komplexa relationen mellan lämningar i landskapet och skriftliga källor, samt skogsbrukets och
skogslagstiftningens effekter och möjligheter.
2. De sentida bebyggelselämningarna ingår i delvis olika sammanhang i de olika UO Hedmark (No)
och Värmland (Sv). De kan också ta sig olika uttryck i landskapet.
3. Sentida bebyggelselämningar uppfattas som betydelsefulla i lokalsamhällen. De faller i allmänhet
utanför olika idag vanliga ”marketisation” ambitioner rörande kulturarvet, utan spelar framför allt
roll för lokal identitet och lärande avseende det förflutna och det förflutnas betydelse i samtiden.

Bakgrund och syfte med projektet
Torplämningar i Norge och Sverige hade länge en svag ställning i den antikvariska praktiken, i
arkeologisk utbildning och i forskning. Även inom disciplinerna historia och kulturgeografi har torp varit
ett perifert forskningsområde. Däremot har intresset för torp varit stort bland lokalt boende. På
1990-talet och i början av 2000-talet drevs ett antal exploaterings-och forskningsprojekt, vilka bidrog till
ny kunskap på området. I Norge har torpen haft, och har fortsättningsvis, en ännu svagare ställning till
följd av den norska lagstiftningen och endast några mindre undersökningar har genomförts. Till följd av
den nya lagstiftningen i Sverige, med gräns för fornlämningsstatus vid tillkomsttid 1850, har den
antikvariska statusen för de sentida bebyggelselämningarna både förbättrats och komplicerats då vissa har
blivit fornlämningar och andra inte.
Projektet har utgjorts av ett svenskt-norskt nätverk. Nätverkets medlemmar har representerat forsknings-,
arkiv- och kulturmiljövårdsinstitutioner. Undersökningsområdena har varit belägna på ömse sidor den
svensk-norska gränsen; Värmland (Sverige) och Hedmark (Norge).
Syftet med föreliggande nätverk har varit att öka kunskapen om historiska förhållanden, aktuella
värderingar och samhällelig betydelse hos sentida bebyggelselämningar i landskapet, såsom torp och
backstugor, samt om de obesuttna inbyggarnas livshistorier. Med aktuella värderingar och samhällelig
betydelse menas bebyggelselämningarna såsom tillgångar för byggande av lokal hållbar utveckling, och
deras betydelse som kulturarv. Under nätverkets arbetstid kom den sista delen av syftet att förskjutas
alltmer mot rättvisefrågor, vilka uppfattades som centrala i relation till lokal hållbar utveckling och
kulturarv.
Tre teman stod i fokus:
1. Bebyggelselämningarnas antikvariska status och förvaltningsproblematik.
2. Tvärvetenskapliga, kulturhistoriska jämförelser av ett antal fallstudier i Hedmark, Norge och
Värmland, Sverige.
3. Hållbarhetsanalyser i ett jämförande perspektiv avseende de sentida bebyggelselämningarnas värde
såsom resurser för skapande av hållbar utveckling i olika lokalsamhällen.
Under nätverkets arbetstid har tema 2 och 3 fått ett delvis annat fokus. Till följd av källkritiska problem
att koppla skriftliga källor till bestämda bebyggelselämningar i landskapet försköts de kulturhistoriska
studierna från fallstudier till mer generella inspel från olika typer av källmaterial. Avseende tema 3 stod
det under nätverkets arbetstid alltmer klart att rättvisefrågor var av central betydelse avseende hållbar
utveckling, varvid fokus för tema 3 försköts successivt mot rättvisefrågor.
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Kortfattad teori- och metoddiskussion
En viktig målsättning för nätverket har varit att lyfta fram obesuttna och marginaliserade grupper i vår
historia, och i landskapet. Det övergripande teoretiska perspektivet har varit miljörättvisa, Environmental
Justice. Kärnan i Environmental Justice är relationen mellan sociala förhållanden och fördelning av
naturresurser, risker och miljöförstöring. Social utsatthet och maktlöshet sammanfaller ofta med
miljöförstöring och ökad utsatthet för olika risker, vilket bidrar till försämrade livsvillkor för svaga
grupper som de obesuttna i vår historia (Walker 2012). T ex riskerar de obesuttnas kulturarv att värderas
lågt, och därmed utsättas för högre risk att skadas (=miljöförstöring) genom olika samhälleliga processer
idag.
Environmental Justice har utgjort det teoretiska stödet för nätverkets mål att:
• Lyfta fram ett kulturarv utanför vad som brukar benämnas Authoritative Heritage Discourse
(AHD, Smith 2006), men av betydelse för lokalsamhällen.
• Synliggöra historia och livsvillkor för de obesuttna och marginaliserade grupper som kan kopplas
till torpen.
• Koppla torp till samhälleliga processer idag, särskilt de postindustriella förhållanden / orättvisor
som präglar skogliga glesbygder där torplämningar är vanligt förekommande.
Det praktiska arbetet har utförts i workshops, två per år under tre års tid (totalt sex workshops). Hälften av
workshopsen har ägt rum i Sverige, hälften i Norge. De olika workshopsen har fokuserat olika teman (se
nedan Resultat), och förberetts med relevanta arkivstudier. Till workshopsen har relevanta, externa
kompetenser bjudits in att hålla presentationer tillsammans med presentationer från nätverkets
medlemmar. En exkursion har anordnats för varje workshop. Den huvudsakliga verksamheten på
workshopsen har varit diskussioner. Presentationer och fältbesök har givit fördjupat underlag till
diskussionerna.
Då nätverkets medlemmar har sin dagliga verksamhet i forsknings-, arkiv- och
kulturmiljövårdsinstitutioner, samt har kompetens i de olika akademiska disciplinerna arkeologi, historia,
ekonomisk historia, historisk arkeologi, historisk kulturgeografi och agrarhistoria, har nätverket kunnat
hantera både transdisciplinära frågor om hur forskning, arkiv- och kulturmiljövård kan befrukta varandra
och tvär- och mångvetenskapliga problem på temat.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Nätverkets resultat redovisas kortfattat utifrån de olika workshopsen:
21-22 maj 2014, Mithandersfors: Vid denna workshop presenterades olika källor i arkiven och historiska
kartor, särskild vikt hade lagts på att ta fram underlagsmaterial till exkursionen med avsikt att triangulera
information från skriftliga källor och historiska kartor med de sentida bebyggelselämningar och deras
omgivande landskap som valts ut som exkursionsmål. Detta inte minst med tanke på det skriftliga
källmaterialets betydelse för antikvarisk bedömning av sentida bebyggelselämningar i enlighet med den
nya lagstiftningen i Sverige.
Det visade sig att det fanns både möjligheter och problem med trianguleringen. I vissa fall gick det att
kombinera skriftliga källor med bebyggelselämningar i landskapet. I andra fall inte. Det beror dels på att
de skriftliga källorna fokuserar personer, inte platser, och att torp ofta bytte namn så att namn angivna på
de historiska kartorna inte stämmer överens med eventuella uppgifter om platser i de skriftliga källorna.
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Under exkursionen gavs det även möjlighet att reflektera över åtgärden ”kulturstubbar” på sentida
bebyggelselämningar. På de platser som besöktes verkade ”kulturstubbarna” ha fungerat väl för att skydda
de markerade lämningarna, medan andra till samma lokal hörande, omarkerade lämningar såsom åkrar
och röjningsrösen var skadade i mycket större utsträckning. Från norsk sida påpekades att ”kulturstubbar”
hade börjat dyka upp också i Norge, fast detta här inte är en vedertagen åtgärd. Istället är det svenska,
gästarbetande, skogsarbetare som har tagit med sig ”kulturstubbarna” till Norge.
2-3 oktober 2015, Lier Gård, Brumundal: På denna workshopen tittade vi närmare på lokal utveckling och
levandegörande för en bredare allmänhet av en specifik husmansplass (torp); den norske poeten Alf
Prøysens barndomshem (Prøysenstua). Prøysenstua har inledningsvis bevarats och ”återställts” på initiativ
av en lokal NGO, men drivs numer av kommunen. Hedmarks fylkeskommune arbetar också med en
fredningsprocess. Kommunen har anlagt vägar, parkering och andra faciliteter. Dessutom har ett
besökscentrum, designat av välrenommerade arkitekter, uppförts i anslutning till Prøysenstua.
Anläggningen är välbesökt, inte minst av yngre besökare.
Detta sätt att använda en husmansplass för lokal utveckling och levandegörande får dock betraktas som
unikt i sitt slag. Tydligt var att Prøysenstua-anläggningen framför allt handlade om Alf Prøysen, såsom en
nationellt välkänd poet, och hans litterära verk. Då husmännens liv inspirerat Alf Prøysens litterära
gärning kom också deras historia fram till vissa delar. Ur ett lokalt utvecklingsperspektiv och
levandegörande-perspektiv bör det dock betonas att det är föga sannolikt att motsvarande satsning skulle
vara möjlig för en husmansplass utan koppling till en i vida kretsar känd person. En fråga som restes
under workshopen är om koncentration av insatser till ett torp (där t ex känd författare har vuxit upp), tar
resurser från andra torplämningar. Större forskningsberättelser om tidens förhållanden kan vara viktiga
kontexter för att sätta andra lämningar i ett sammanhang. En annan fråga är hur man garanterar
långsiktighet i satsningar såsom Prøysenstua, i fall samtidens intresse för författaren svalnar. Fredningen
av stugan syftar i detta fall till att garantera en långsiktighet.
Även det landskap som omgav Prøysenstua, vilket inte omfattades av satsningen på Prøysenstuaanläggningen, besöktes. I landskapet fanns flera husmansplasser, några som husgrunder andra som
alltjämt stående och bebodda hus. De var belägna längs en stig, Præstvægen, vilken synliggjorde och
reproducerade husmansplassernas samhörighet. Även det skriftliga källmaterialet visade tydligt dels ett
utpräglat hierarkiskt lokalsamhälle, dels sociala kluster och nätverk bland husmännen vilket uttrycktes
genom yrkestitlar och släktskap. På norska används begreppet “grend” för en grupp bebyggelseenheter
som hör ihop. Fenomenet “grend” bedömdes vara intressant för framtida studier av social interaktion
bland obesuttna.
28-29 maj 2015, Uddeholm: Workshopen tog upp frågor om näringslivets relation till kulturarv och arkiv,
samt ekonomiseringen av kulturarvet, framför allt History Marketing (Schug 2010). I förlängningen,
vilken betydelse har detta för torplämningar. I centrum för diskussionen stod företaget Uddeholm (som
också medverkade genom en representant), ett internationellt stålföretag med lång historia. Uddeholm har
värnat om sin historia bl a genom bevarande och bruk av sin herrgård, och genom att stötta
arkivverksamhet. Företaget använder sin långa historia som en del i sin marknadsföring och
varumärkesförvaltning, särskilt internationellt. Påtagligt är dock att den historia man väljer att lyfta fram
är bruksägarfamiljerna, de tekniska innovationerna och deras uttryck i landskapet såsom herrgården och
bruksmiljöerna. Det finns exempel på inkludering av ”dålig” historia i History Marketing, och då främst
för att visa att företaget har åtgärdat problemen. Särskilt miljöområdet framstår som ett område företag
gärna visar att man ha blivit mycket bättre inom.
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Arbetar- och torparmiljöer ges inte plats i företagets History Marketing, vilket står i kontrast till lokala
uppfattningar om betydelsefullt kulturarv. På workshopen redogjordes också för ett forskningsprojekt,
initierat av lokal NGO i en annan bruksbygd, där torpen stod i centrum i stället för bruket eller herrgården
(Lind et al. 2001).
En farhåga som dryftades angående History Marketing och ekonomiseringen av kulturarvet är att
maktstrukturer riskerar osynliggöras. Studier av obesuttna, inklusive torp, kan bidra till synliggöra
maktstrukturer i det förflutna och idag. Kombinationen av olika källmaterial bidrar till en mer komplex
bild av de obesuttnas utsatthet och möjligheter, och ger därmed också fler möjligheter att utmana
orättvisor både i historieskrivning och i nutid.
12-13 oktober 2015, Fokhol, Stange: Denna workshop behandlade koncepten lokal hållbar utveckling,
miljö och rättvisa. Som ett led i detta hölls workshopen på den ekologiska profilgården Fokhol. Fokhol
gård har länge bedrivit ekologiskt och traditionellt jordbruk i kooperativ form med ekonomisk framgång.
Gården tar också emot volontärer (med internationell bakgrund) och bedriver utbildning i ekologiskt
jordbruk. Betydelsen av det traditionella och historiska betonas.
Exkursion och föreläsningar behandlade ett projekt involverande arkeologiska undersökningar av
husmansplasser tillsammans med lokala skolor och till viss del bygdeföreningar på Tangen i södra Stange
kommun. I projektet hade också skriftliga källor och annan information bearbetats för att, tillsammans
med resultat från arkeologiska undersökningar, erhålla en nyanserad bild av husmännens liv. Viktiga delar
i projektet, förutom ny kunskap om de obesuttna, var att förmedla det förflutna, särskilt ett svårt förflutet
till yngre generationer, och bidra till lokal utveckling. Bl a har en vandringsled anlagts i anslutning en
husmansplass-grend som var föremål för undersökning. Omvärlden har reagerat positivt och skolbarnens
deltagande i projektet bidrog till att skolan nominerades till pedagogiska priset Guldsäcken samt till
intresse från tidningar och lokal TV.
Ett problem som lyftes var svårigheten att hitta forskningsmedel, vilket starkt begränsade möjligheterna
att utveckla projektet ur vetenskapligt perspektiv.
19-20 maj 2016, Apertin: Problematiken med sentida lämningar på kronologiskt mångskiktade platser
samt kulturarvets möjligheter att bidra till innovation och ekosystemtjänstsbegreppet stod i fokus för
denna workshop. Det första fokusområdet utgick från lokalen Skottan, som också besöktes i fält. Skottan
är känd i skriftliga källor som en medeltida ödegård, men på platsen hittas ”bara” en sentida
bebyggelselämning. Vid delundersökningen av Skottan kunde den synbara lämningen konstateras vara en
sentida bebyggelselämning, vilken dock är okänd både i skriftliga källor och historiskt kartmaterial.
Kulturlager i botten av en källargrop kunde dock, med viss osäkerhet, dateras med medeltid. En möjlig
tolkning är därför att den medeltida ödegården överlagrades av en sentida bebyggelselämning. Intill
platsen var också gravar och fossil åkermark med största sannolikhet från bronsålder – äldre järnålder
belägna. Olika möjligheter för antikvarisk hantering och historiska tolkningar av en sentida
bebyggelselämning okänd i skriftliga källor och historiskt kartmaterial i ett kronologiskt flerskiktat
landskap diskuterades.
Andra dagen ägnades åt kulturlandskapselements, särskilt sentida bebyggelselämningar, möjliga bidrag /
roll i innovationssystem och ekosystemtjänster. Det norska begreppet ”verdiskapande” som utvecklats
som ett verktyg för kulturarvets ekonomisering och resursifiering, presenterades och diskuterades. Det
bedömdes vara svårt, i dagens kunskapsläge, att direkt synliggöra kulturarv / sentida bebyggelselämningar
som resurs för ekonomisk utveckling, innovationssystem och som ekosystemtjänster utöver för turism.
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Kulturarvets betydelse uppfattas vara mer indirekt, t ex för identitetsskapande och som samlingsplats i
människors vardag. Mer forskning behövs för att förstå kulturarvets samhällsbetydelse och direkta roll i
ekonomisk utveckling, innovationssystem och som ekosystemtjänster. Det påpekades också att
”verdiskapande”, i linje med diskussion om History Marketing vid tidigare workshop, riskerade vara
negativt för många kulturarv såsom sentida bebyggelselämningar vilka riskerar framstå som mindre
värdefulla ur ett ”verdiskapande”-perspektiv. I förlängningen skulle det kunna bli fråga om
marginalisering också rent antikvariskt.
6-7 oktober 2016, Lier Gård, Brumundal: Den avslutande workshopen behandlade urvalsprinciper för
skydd (fredning) av husmansplasser i Norge (Hedmark). Frågan om urvalsprinciper är intressanta också
för svenskt vidkommande eftersom många sentida bebyggelselämningar är yngre än 1850. Workshopen
inleddes med en presentation av fredningsprocessen kring Prøysenstua. Väsentligt för denna process var
dels kopplingen till en nationellt känd person, Alf Prøysen, dels de lokala initiativ för Prøysenstuas
bevarande. Liksom Prøysenstua utgjordes de fredade norska husmansplasserna, varav tre besöktes under
exkursionen, av stående byggnader /byggnadskomplex (Balberg og Elton, Stange, och Hesthagen,
Ringsaker). En (Eltonstua) var dessutom flyttad till Friluftsmuseet på Domirkeodden i Hamar, men denna
byggnad kunde inte bedömas vara en traditionell husmansplass utan snarare en äldre byggnad som i sent
skede inhyst husmän.
Centralt för valet att freda byggnaderna var att de uppfattades som autentiska, och den äldsta fredningen
gällde framför allt byggnaden. Under senare decennier har miljöerna kommit mer i fokus, så att hela
husmansplassen med uthus har fredats. Det har också alltmer poängterats att husmansplasserna utgör
viktiga socialhistoriska dokument, och därför värda att bevara för framtiden.
Som avslutande punkt på exkursionen besöktes en husgrund efter en husmansplass under utgrävning
Holmen i Vangsåsen, Hamar, varvid undersökningsmetodik diskuterades, liksom problematiken att
koppla skriftliga källor till bestämda husmansplasser i landskapet.
Den avslutande dagen ägnades åt att dra upp riktlinjerna för den vetenskapliga artikel som ska summera
nätverksprojektet.
Nätverkets effekter bör snarast formuleras som mer preciserade utmaningar till forskning, arkiv och
kulturmiljövård. Framför allt bör insikten om att det inte går att ”automatisera” kopplingen mellan
information från arkiv, historiska kartor och sentida bebyggelselämningar i fält lyftas. De sentida
bebyggelselämningarna kan alltså inte hanteras som ”massmaterial” vare sig i exploateringssammanhang
eller för bevarande för framtiden. Istället kan kombinationen av olika källmaterial bidra till att visa unika
historier om olika strategier och livsvillkor hos obesuttna och de sentida bebyggelselämningarnas olika
levnadsöden. Det är också genom de olika historierna som platserna blir värdefulla såväl för forskning
som för en bredare allmänhet.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av
tidigare forskning inom området
Det föreligger relativt lite akademisk forskning om obesuttna / torpare i ämnena historia, historisk
kulturgeografi, etnologi och historisk arkeologi. Däremot finns en ganska omfattande lokalhistorisk produktion I
både Sverige och Norge, ofta utgående från torpinventeringar utförda av hembygds- och bygdeföreningar (Lind
& Svensson 2001, s. 13). Dessa inventeringar har ofta inkluderat skyltning av lokalerna.
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Den akademiska forskningen präglas av två kluster; dels ett historiskt – ekonomhistoriskt kluster del sett
arkeologiskt kluster (framför allt småskaliga arkeologiska undersökningar). Gemensamt för båda klustren är ett
intresse för historia underifrån, och att lyfta fram annars osynliga sociala grupper. De arkeologiska insatserna
har ofta använt materiell kultur för att kontrastera och komplettera information från skriftligt källmaterial och
därigenom gett en mer nyanserad bild av de obesuttnas liv (t ex. Amundsen et al. 2012; Andersson 2007; Bodin
et al. 2005; Bäck 1992; Elgeskog 1945; Eymundsson 2011; Holm 2005; Hovdhaugen 1975; Johansson &
Lindholm 2007; Jonsson 1980; Lind et al. 2001; Lind et. al. 2002-2003; Lindholm 2009; Lundsjö 1975; Martens
2009; Rosén 1991 och 1999; Svensson 2001 och 2007; Svensson et. al. 2009; Welinder 2007; Winberg 1977). I
den arkeologiska forskningen, i stort sett producerad före ändringen av Lagen om kulturminnen (KML) i
Sverige, har det också varit vanligt att diskutera den antikvariska problematiken och utmana rådande praxis för
att flytta fram sentida bebyggelselämningars position i den antikvariska praktiken.
Det skandinaviska underifrån perspektivet matchas av den post-koloniala profil som utmärker internationell,
framför allt anglo-saxisk forskning, på området. Även inom internationell forskning strävar man efter att lyfta
fram annars osynliga grupper såsom slavar, industriarbetare och andra marginaliserade grupper (t ex. Delle et al.
2000; Funari et al. 1999; Newman 2013; Robertson 2015; Turner & Young 2007).
Förutom de två klustren kan ytterligare några arbeten som berör specifika byggnadstraditioner hos obesuttna
(Jönsson 1976), det biologiska kulturarvet på torplämningar (Andersson et al. 2007) samt hur gamla torp har
förvaltats för boende idag (Fossum 2010; Lagerqvist 2011) nämnas.
Nätverksprojektet har tagit sin utgångspunkt i den skandinaviska traditionen att lyfta fram annars socialt
osynliga grupper, och diskutera antikvarisk praktik. Här har nätverksprojektet framför allt bidragit till att
förstärka det påtalade vetenskapliga värdet av att studera obesuttna / torpare och behovet av att triangulera olika
källmaterial. Diskussionen om den antikvariska praktiken har kunnat problematiseras på ett nytt sätt dels till
följd av en ny lagstiftning i Sverige, dels genom jämförelsen mellan svensk och norsk antikvarisk praktik.
Nätverket har även tillfört en ny dimension till fältet genom att problematisera ekonomiseringen av kulturarvet i
relation till lokala värden och rättviseaspekter.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Genom nätverksprojektet har flera olika perspektiv rörande antikvariska, forskningsmässiga och
samhällsrelaterade problem och möjligheter avseende sentida bebyggelselämningar samlats. Genom
triangulerande diskussion har dessa problem och möjligheter på olika sätt kunnat både fokuseras och
nyanseras. Framför allt har nya forskningsfrågor och utmaningar till kulturmiljöarbetet kunnat formuleras
på ett bättre sätt.
Några av forskningsfrågorna, framför allt kopplade till obesuttnas olika strategier och livsvillkor och de
olika källmaterialens olika utsagor om dessa, har tagits med till ett nytt forskningsprojekt ”De obesuttnas
arkeologi och kulturarv”.
Nätverksprojektets viktigaste medskick till kulturarvsarbetet kan formuleras i fyra punkter:
1. Det föreligger stora problem att kombinera skriftliga källor och sentida bebyggelselämningar i
landskapet. De skriftliga källorna fokuserar oftast på personer, inte platser. Dessutom har torp ofta
bytt namn så att namn angivna på de historiska kartorna inte stämmer överens med eventuella
uppgifter om platser i de skriftliga källorna. Många gånger kan namnbytena kopplas till de
obesuttnas migratoriska liv, då de kunde tvingas / välja att flytta då kontrakten gick ut. Det
migratoriska livet är i sig ett viktigt kulturarv, vilket bör uppmärksammas.
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2. Sentida bebyggelselämningar ingår i landskap som rymmer både olika tidshorisonter, men också
andra spår efter de obesuttnas strategier och livsvillkor. Antikvariskt råder olika tillnärmelsesätt
till olika lämningskategorier, vilket i förlängningen riskerar att fragmentera bilden av de obesuttna.
3. Sociala hierarkier, med rötter i de strukturer som omgav torpare och husmän, lever kvar i våra
skandinaviska välfärdssamhällen, men förtigs ofta. Arvet efter de obesuttna, de sentida
bebyggelselämningarna, är viktiga att lyfta fram för att synliggöra orättvisor.
4. Sentida bebyggelselämningar riskerar att marginaliseras ytterligare i antikvarisk praktik genom
ekonomiseringen av kulturarvet. Däremot bör de sentida bebyggelselämningarna och arvet efter de
obesuttna kunna utgöra ett viktigt bidrag till Riksantikvarieämbetets (Sv.) och Riksantikvarens
(No.) visioner om en mångfald av kulturmiljöer.

Resultatspridning: - nuläge och framtidsläge
Rapporter från de sex workshopsen har publicerats på nätverkets hemsida
https://www.kau.se/miljovetenskap/samverkan/torp-pa-gransen-mellan-historia-arkeologi-och-samhalle .
Workshopsen har i sig inbegripit resultat-spridning då externa gäster verksamma inom forskning, arkiv,
kulturmiljövård, näringsliv och civilsamhälle har medverkat vid olika workshops. Nätverket har också
haft projektföljare från RAÄ.
En vetenskaplig artikel till lämplig tidskrift, förslagsvis International Journal of Heritage Studies, är i det
närmaste färdigställd för språkgranskning. Preliminär titel: “Marginal lifescapes. The heritage of rural
non-proprietors in between the past and the present” av Eva Svensson (corresponding author), Hilde
Rigmor Amundsen, Ingunn Holm, Hans Hulling, Annie Johansson, Jan Löfgren, Stefan Nilsson, Pia
Nilsson, Susanne Pettersson, Vigdis Stensby.
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