2017-06-28 Carina Carlsson

Vetenskaplig slutrapport
Projektnamn
40 år senare
Riksantikvarieämbetets diarienummer: 3.2.2 - 3448 - 2012
Västarvets diarienummer: VA 209-2012
Ansvarig institution
Västarvet
462 35 Vänersborg
Medverkande institutioner
Västarvet
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Projektledare
Ulrich Lange, f. 1954, universitetslektor och docent,
Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Box 130
405 30 Göteborg
ulrich.lange@conservation.gu.se
Projektmedarbetare
Carina Carlsson, f. 1975, antikvarie
Marie Odenbring Widmark, f. 1965, antikvarie/enhetschef.
Samt personer involverade i respektive kommun.
Sammanfattande resultat
Projektet har gått ut på att sprida och tillgängliggöra resultatet av ”Studie av förändringar i
bebyggelsemiljön under 40 år”, ett projekt som också går under namnet ”40 år senare”.
Resultatet spreds under hösten 2015 i Ulricehamn och hösten 2016 i Vänersborg, två av de
städer där studien gjordes. Dessutom gjordes en variant av utställningen som stod vid ett av
Västarvets besöksmål, Slöjd & Byggnadsvård i Floda, under sommaren 2016.
För att nå ut med kunskapen gjordes en utställning för varje stad, en utställning omfattande
åtta skärmar, som stod ute i centrum dygnet runt i ca fyra veckors tid. Till utställningen knöts
programverksamhet i form av stadsvandringar och föredrag, och innehållet i utställningen
uppmärksammades också i lokala facebookgrupper kontinuerligt under månaderna innan
utställningen.

Då utställningarna stått ute på stadens gator har resultatet av studien sannolikt nått fler
människor än om de placerats inomhus i till exempel ett lokalt museum. Syftet med
utställningarna var att väcka intresse för stadens bebyggelse och dess förändring genom
tiderna.
För mer information om projektet ”Studie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 år”
hänvisas till den vetenskapliga slutrapporten gällande detta projekt. Rapporten finns att ladda
hem på www.vastarvet.se under fliken Kunskap & fakta/Byggnader och hus.
Bakgrund och syfte med projektet
Projektet har gått ut på att sprida och tillgängliggöra resultatet av studien Bebyggelsens
förändring, som också går under namnet 40 år senare. Studien i fråga syftade till att fånga upp
bebyggelsens förändring sedan 1970-talets början i fyra begränsade områden i Västra
Götaland som för detta ändamål totalinventerades på nytt. Undersökningen gjordes med
utgångspunkt från de foton som togs när bebyggelsen inventerades under 1970-talets början.
Genom att jämföra omkring fyrtio år gamla fotografier med nytagna synliggjordes olika
förändringsprocesser.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Se rapporten som gjordes för projektet Studie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40
år.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Projektet innebar produktion av tre utställningar, samt förberedelse och genomförande av
programverksamhet med koppling till utställningarna.
I september 2015 ställdes utställningen 40 år senare upp på Lilla torget i Ulricehamn.
Utställningen visade ett antal byggnadsobjekt i staden, fotograferade på 1970-talet och 2015.
Motsvarande projekt genomfördes på Sundsgatan i Vänersborg i september 2016, men med
bilder på byggnader i Vänersborg som fotograferats på 1970-talet och 2016.
Dessförinnan hade en variant av utställningen visats på Slöjd & Byggnadsvård sommaren
2016. Även den sistnämnda var baserad på Bebyggelsens förändring under 40 år, men med en
mer allmän inriktning mot byggnadsvård och hållbart byggande. Här lyftes också
landsbygdens bebyggelse fram på ett annat sätt än i Ulricehamn och Vänersborg.

Carina Carlsson samt besökare vid invigningen i Ulricehamn, september 2015.

I både Vänersborg och Ulricehamn hölls stadsvandringar med stadens bebyggelsehistoria och
förändring som tema, i anslutning till utställningarna. I Ulricehamn hölls vandringen av
Västarvets antikvarie och en före detta stadsarkitekt. Även i Vänersborg deltog en tidigare
stadsarkitekt, samt en historiker från Vänersborgs museum. Stadsvandringarna blev mycket
välbesökta, ca 100 deltagare båda gångerna.
Som komplement till utställningarna i Vänersborg och Ulricehamn rullade ett bildspel med
fler fotografier i ett skyltfönster alldeles intill utställningsskärmarna. Dessutom fanns det
möjlighet att ta en folder med en föreslagen stadsvandring, där man med hjälp av fyrtio år
gamla fotografier kunde studera stadens förändring på egen hand.
I anslutning till utställningarna har också föredrag arrangerats i samverkan med
energirådgivaren och bygglovhandläggaren på respektive kommun. Materialet har också
presenterats för politikerna i byggnadsnämnden.
Effekten av projektet är att resultatet av Bebyggelsens förändring under 40 år spridits, och att
de respektive städernas bebyggelsehistoria och förändring har belysts i populärt format för
allmänheten.

Utställningen 40 år senare i Vänersborg, september 2016. Fotograf: Lars Bergström,
Västarvet.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Se rapporten som gjordes för projektet Studie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40
år.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Genom att sprida resultatet av Bebyggelsens förändring under 40 år med hjälp av utställningar
och stadsvandringar har vi försökt väcka intresse för det byggda kulturarvet i stort och dess
förändring. Vi har försökt få folk att fundera över vad som händer med en stads karaktär när
det kulturhistoriskt värdefulla ersätts, när värdefulla detaljer som fönster och dörrar
försvinner, och vad som driver förändringarna.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Det nu genomförda projektet är i sin helhet att betrakta som resultatspridning. Rapporten kan
laddas ned på Västarvets hemsida www.vastarvet.se
Utställningen som stod i Ulricehamn finns numera permanent uppsatt i en skola i staden.
Metoden att lyfta fram stadsmiljöns värden med en utställning tillgänglig i gaturummet
fortsätter nu att tillämpas, nu närmast 2017 i Hjo och Mellerud där vi genomför uppdateringar
av kulturhistoriska underlag för respektive kommun.

