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Inledning	  
Beviljade	  projekt	  2006	  till	  2011	  följer	  Riksantikvarieämbetets	  FoU-‐program	  för	  
kulturmiljöområdet	  2006-‐2010	  genom	  att	  fokusera	  på	  tre	  teman:	  

• Landskap	  med	  historia	  
• Plats	  och	  tradition	  
• Moderna	  kulturarv	  

Det	  finns	  fleråriga	  projekt	  som	  startat	  under	  programperioden	  2001-‐2005	  med	  avslutning	  
under	  programperioden	  2006-‐2011.	  

Förutom	  att	  tillhöra	  olika	  teman	  kan	  projekt	  eller	  utredningar	  beröra	  FoU-‐verksamhetens	  
utvecklingsarbete	  och	  redovisas	  då	  separat	  under	  rubriken	  "Utvecklingsarbete".	  

FoU-‐anslaget	  ges	  till	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	  samt	  
utredningsuppdrag.	  Dessa	  kan	  vara	  fleråriga,	  kortare	  insatser	  och	  förstudier.	  FoU-‐medel	  
tilldelas	  för	  ett	  budgetår	  i	  taget	  och	  får	  endast	  disponeras	  under	  det	  år	  för	  vilket	  det	  är	  beviljat.	  
Fleråriga	  projekt	  måste	  ansöka	  om	  fortsättningsanslag	  årligen.	  

Totalt	  under	  programperioden	  2006-‐2011	  har	  118	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  
utbildningsinsatser,	  samt	  utredningsuppdrag	  erhållit	  FoU-‐medel,	  varav	  vissa	  har	  varit	  1-‐åriga	  
och	  andra	  har	  löpt	  flera	  år.	  
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Landskap	  med	  historia	  
Tema	  "Landskap	  med	  historia"	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  de	  större	  och	  mer	  svåravgränsade	  
aspekterna	  av	  markutnyttjande.	  

Angelägna	  forskningsområden	  är:	  

• Vilka	  nyckelfunktioner	  finns	  för	  att	  både	  bruka	  och	  bevara	  ett	  historiskt	  landskap?	  
• Hur	  samspelar	  kulturarv	  och	  biologisk	  mångfald?	  
• Vilka	  framgångsfaktorer	  finns	  det	  för	  en	  god	  samverkan?	  

Här	  återfinns	  också	  frågor	  kring	  hur	  samspel/konflikt	  mellan	  natur-‐	  kultur	  och	  
näringslivsintressen	  kan	  förestås.	  Här	  behövs	  också	  forskning	  kring	  hur	  klimatförändringar	  kan	  
påverka	  det	  historiska	  landskapet	  på	  längre	  sikt.	  

Inom	  temaområdet	  vill	  Riksantikvarieämbetet	  även	  peka	  ut	  hur	  klimatförändringar	  påverkar	  
bevarandefrågor	  kring	  bland	  annat	  de	  arkeologiska	  föremålen.	  Forskning	  kring	  nedbrytning	  av	  
olika	  materialslag	  i	  landskapen	  och	  utveckling	  av	  konserveringsmetoder	  för	  dessa	  föremål	  är	  
angelägna	  för	  Riksantikvarieämbetet.	  

Total	  summa	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser,	  samt	  
utredningsuppdrag	  under	  programperioden	  2006-‐2011:	  
	  
	   Tema	  "Landskap	  med	  

historia"	  
Forskningsprojekt	   23	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  
utbildningsinsatser	  

9	  

Utredningsuppdrag	   2	  

Totalt	   34	  

	  

Forskningsprojekt	  inom	  temat	  "Landskap	  med	  historia"	  under	  2006-‐2011	  

Att	  förlika	  miljöintressen:	  Natur-‐	  och	  kulturarv	  vid	  restaurering	  av	  vattendrag	  
Dnr:	  353-‐03407-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  undersöka	  två	  problemkomplex	  
som	  aktualiseras	  i	  samband	  med	  restaurering	  av	  vattendrag:	  det	  tvärsektoriella	  samarbetets	  
utmaningar	  samt	  frågan	  om	  ökade	  krav	  på	  lokalt	  deltagande	  och	  lokal	  förankring	  av	  
policybeslut.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Anna	  Bohlin.	  

Att	  ladda	  ett	  landskap	  -‐	  Uppdragsarkeologi	  och	  kampen	  om	  det	  sedan	  länge	  förflutna	  som	  
ett	  hinder	  eller	  en	  resurs	  
Dnr:	  353-‐3621-‐2005	  

Doktorandprojektet	  bedrivs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  kartlägga	  
konflikter/samsyn	  kring	  de	  bruk	  och	  värden	  som	  lokala/regionala	  aktörer	  tillskriver	  spåren	  av	  
det	  sedan	  länge	  förflutna	  och	  då	  särskilt	  med	  utgångspunkt	  från	  uppdragsarkeologin.	  

Projektperiod:	  2006-‐2008.	  Projektledare:	  Anders	  Kaliff.	  
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Bedömnings-‐	  och	  utvärderingsmetoder	  inom	  uppdragsarkeologin	  
Dnr:	  353-‐03802-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  metoder	  för	  bedömning	  
av	  undersökningsplaner	  inom	  uppdragsarkeologin	  för	  att	  därigenom	  säkerställa	  att	  
arkeologiska	  undersökningar	  blir	  av	  god	  kvalitet	  till	  ett	  rimligt	  pris.	  

Rapport:	  Ottander,	  J:	  Bedömnings-‐	  och	  utvärderingsmetoder	  inom	  uppdragsarkeologin.	  En	  
studie	  av	  anbudsförfaranden	  genomförda	  under	  åren	  2008-‐2009.	  FoU	  rapport	  från	  
Riksantikvarieämbetet.	  ISBN	  978-‐91-‐7209-‐604-‐2	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Eva	  Skyllberg.	  

Biologiskt	  kulturarv	  i	  landskapet	  -‐	  mötesplats	  för	  kulturmiljö-‐	  och	  naturvård	  
Dnr:	  353-‐03916-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  SLU	  Uppsala	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  metoder	  för	  förvaltning	  av	  
skyddade	  områden	  som	  bevarar	  både	  natur-‐	  och	  kulturmiljövärden.	  Utveckla	  metoder	  för	  att	  
identifiera	  nya	  skyddsobjekt	  med	  kombinerade	  värden.	  Prova	  och	  utvärdera	  samverkansformer	  
genom	  arbete	  med	  biologiskt	  kulturarv	  i	  konkreta	  områden.	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Projektledare:	  Tommy	  Lennartsson.	  

Bättre	  verktyg	  för	  slagkraftigare	  kulturmiljöarbete	  
Dnr:	  353-‐03902-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Östergötlands	  länsmuseum	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  metoder	  och	  
strategier	  för	  bättre	  och	  tillgängligare	  kunskapsunderlag	  för	  kulturmiljöarbete	  och	  fysisk	  
samhällsplanering.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Anna	  Lindqvist.	  

Brott	  under	  ytan/Kulturarvsbrott	  i	  Sverige	  
Dnr:	  353-‐03820-‐2006	  Projektet	  bedrivs	  vid	  Brottsförebyggande	  rådet	  och	  syftar	  till	  att	  studera	  
omfattningen	  och	  strukturen	  på	  de	  fornminnesbrott	  -‐	  illegala	  utgrävningar,	  skadegörelse	  och	  
vrakplundringar	  -‐	  som	  begås	  i	  Sverige.	  

Projektperiod:	  2007.	  Projektledare:	  Lars	  Korsell.	  

Delaktighetens	  landskap:	  Tillgänglighet	  och	  inflytande	  inom	  kulturarvssektorn	  
Dnr:	  353-‐03588-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  med	  utgångspunkt	  i	  förhandlingar	  
om	  kulturarv	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  olika	  grupper	  förstår	  och	  tolkar	  innebörden	  av	  
"delaktighet"	  och	  på	  vilket	  sätt	  deltagande	  i	  kulturvårdsinsatser	  kommer	  till	  uttryck.	  

Projektperiod:	  2006-‐2008.	  Projektledare:	  Annelie	  Sjölander-‐Lindqvist.	  

Den	  hållbara	  medborgaren.	  Värderingar,	  traditioner	  och	  kunskap	  i	  konflikt.	  
Dnr:	  353-‐03551-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Karlstads	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  undersöka	  
marginaliseringsprocessen	  av	  dagens	  glesbygd	  utifrån	  natur	  och	  kulturmiljövårdsdiskurserna	  
och	  att	  driva	  ett	  utvecklingsprojekt	  för	  att	  bidra	  till	  skapandet	  av	  en	  hållbar	  ekonomisk	  
utveckling	  i	  ett	  skogligt	  glesbygdsområde.	  

Projektperiod:	  2006-‐2009.	  Projektledare:	  Hilde	  Ibsen.	  
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Den	  skandinaviska	  resandekartan	  
Dnr:	  353-‐03146-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Bohusläns	  museum	  och	  syftar	  till	  att	  dokumentera	  och	  synliggöra	  
resandefolkets	  kulturarv.	  I	  projektet	  samverkar	  resande,	  museer	  och	  lokalbefolkning	  i	  Sverige	  
och	  Norge	  för	  att	  lokalisera,	  inventera,	  dokumentera	  och	  publicera	  detta	  dolda	  kulturarv	  och	  
lyfta	  fram	  resandefolkets	  historia.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Kristina	  Lindholm.	  

Det	  förflutna	  som	  samtida	  resurs	  -‐	  det	  odelade	  kulturlandskapets	  konsekvenser	  
Dnr:	  353-‐03609-‐2005	  

Doktorandprojektet	  bedrivs	  vid	  Lunds	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  dels	  undersöka	  effekterna	  av	  
miljövårdens	  och	  samhällsplaneringens	  bevarandestrategier,	  dels	  analysera	  förutsättningarna	  
för	  en	  hållbar	  utveckling	  avseende	  landskapets	  historiska	  värden	  och	  sammanhang.	  

Projektperiod:	  2006-‐2009.	  Projektledare:	  Tomas	  Germundsson.	  

Gotland.	  Landskapets	  kyrkor	  
Dnr:	  353-‐03376-‐2007	  

Projektet	  är	  initierat	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  genomförs	  i	  samverkan	  med	  Uppsala	  
universitet.	  Studien	  syftar	  till	  att	  beskriva	  och	  analysera	  Gotlands	  kyrkor.	  Projektet	  ingår	  i	  
Sockenkyrkoprojektet.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Markus	  Dahlberg.	  

Handlingsprogram	  för	  uppdragsarkeologi	  
Dnr:	  353-‐03378-‐2007	  

Projektet	  är	  initierat	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  i	  nära	  samarbete	  med	  några	  län	  
ta	  fram	  en	  modell	  för	  regionala	  uppdragsarkeologiska	  handlingsprogram.	  

Projektperiod:	  2008.	  Projektledare:	  Agneta	  Lagerlöf.	  

INCLUDE-‐	  Integrering	  av	  ekologiska,	  sociala,	  kulturella	  dimensioner	  i	  förvaltningen	  av	  
vägar	  och	  järnvägar	  
Dnr:	  353-‐03597-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  SLU	  Uppsala	  och	  syftar	  till	  långsiktiga	  strategier	  för	  uthålliga	  
transportsystem	  där	  framtida	  infrastruktur	  är	  anpassad	  till	  landskapets	  inneboende	  natur-‐	  och	  
kulturmiljöegenskaper.	  

Projektperiod:	  2006-‐2008.	  Projektledare:	  Andreas	  Seiler.	  

Kommunikation	  och	  gestaltning	  av	  kulturmiljön	  
Dnr:	  353-‐03827-‐2006	  

Doktorandprojektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  förutom	  att	  pröva	  ny	  
vetenskaplig	  kunskapsimplementering	  i	  ett	  konkret	  fall,	  att	  bidra	  till	  en	  teoretisk	  och	  
metodologisk	  utveckling	  inom	  gränsområdet	  mellan	  antikvetenskap	  och	  museologi.	  

Projektperiod:	  2007-‐2011.	  Projektledare:	  Hans	  Bjuhr.	  
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Kriterier	  för	  bedömning	  av	  kvalitet	  i	  uppdragsarkeologin	  
Dnr:	  353-‐03428-‐2008	  

Projektet	  är	  en	  förstudie	  som	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  inför	  en	  kommande	  FOU-‐
ansökan	  om	  kvalitet	  och	  kostnadseffektivitet	  i	  uppdragsarkeologin.	  Syftet	  med	  förstudien	  är	  att	  
identifiera	  och	  definiera	  kriterier	  för	  att	  bedöma	  kvalitet	  i	  uppdragsarkeologin.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Carolina	  Andersson.	  

Kulturmiljöns	  integration	  i	  samhällsplaneringen	  -‐	  delprojekt	  inom	  forskningsprojektet:	  
Rum,	  rörelse	  och	  artefakter	  i	  urbana	  landskap.	  Via	  Tiburtina	  
Dnr:	  353-‐03618-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Svenska	  Institutet	  i	  Rom	  och	  delstudien	  syftar	  till	  att	  ge	  relevans	  för	  
kulturmiljön,	  kulturarvet	  och	  det	  praktiska	  kulturmiljöarbetet	  av	  resultaten	  från	  huvudstudien	  
"Rum,	  rörelse	  och	  artefakter	  i	  det	  urbana	  landskapet".	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Hans	  Bjuhr.	  

Ristningar	  i	  träd	  -‐	  nya	  perspektiv	  på	  vallkullornas	  historiska	  landskap	  
Dnr:	  353-‐03162-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Högskolan	  Kristianstad	  och	  syftar	  till	  att	  -‐radikalt	  förbättra	  skyddet	  av	  
fäbodlandskapets	  kulturarv	  genom	  inrapportering	  i	  FMIS	  av	  ett	  stort	  antal	  ristningar	  i	  träd,	  -‐
lägga	  grunden	  för	  kommande	  forskning	  och	  publicering	  genom	  att	  materialet	  görs	  sökbart	  i	  
databas.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Joachim	  Regnéll.	  

Sverigebilder	  -‐	  delaktighet	  och	  dialog	  kring	  svenska	  landskap	  
Dnr:	  353-‐03381-‐2007	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  skapa	  en	  webbplats	  där	  alla	  med	  
hjälp	  av	  bilder	  kan	  föra	  en	  dialog	  om	  svenska	  landskap.	  

Projektperiod:	  2008.	  Projektledare:	  Lars	  Lundqvist.	  

The	  European	  Landscape	  Convention:	  A	  Door	  to	  Planning	  and	  Interpreting	  a	  Culturally	  and	  
Naturally	  Diverse	  Regional	  Landscape	  Heritage?	  
Dnr:	  353-‐03875-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  SLU	  Alnarp	  och	  syftar	  till	  att	  utröna	  hur	  landskapskonventionen	  kan	  
användas	  som	  ett	  verktyg	  för	  en	  lokal	  orienterad	  landskapsförvaltning	  och	  landskapstolkning.	  

Projektperiod:	  2007-‐2009.	  Projektledare:	  Kenneth	  Olwig.	  
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Traditionell	  ekologisk	  kunskap	  om	  marknyttjande	  hos	  samer	  i	  världsarvet	  Laponia	  
Dnr:	  353-‐03434-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Ájtte	  Svenskt	  Fjäll-‐	  och	  Samemuseum	  och	  syftar	  till	  att	  ge	  fördjupad	  
kunskap	  om	  kvinnors	  och	  mäns	  traditionella	  nyttjande	  av	  markerna	  i	  Laponia	  och	  finna	  metoder	  
för	  återförande	  av	  kunskapen	  om	  markernas	  historia	  och	  dess	  brukande.	  Att	  komplettera	  de	  
projekt	  Ájtte	  gjort	  om	  bl.	  a.	  renvallar.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Kjell	  Åke	  Aronsson.	  

Rapport:	  2012.	  Traditionell	  ekologisk	  kunskap	  om	  markanvändning	  i	  Laponia.	  Rapportserie.	  
Duoddaris	  25.	  Kajsa	  Kuoljok.	  Áttje,	  Svenskt	  Fjäll-‐	  och	  samemuseum,	  Duooar	  ja	  Sámemusea.	  

Publikation:	  2012.	  Kajsa	  Kuoljok.	  Samiska	  växter	  i	  Laponia.	  Áttje,	  Svenskt	  Fjäll-‐	  och	  
samemuseum,	  Duooar	  ja	  Sámemusea.	  ISBN	  978-‐97-‐87636-‐21-‐9	  

Återdeponering	  av	  arkeologiska	  fynd,	  analys	  av	  fyndmaterial,	  fas	  2	  
Dnr:	  353-‐03408-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Bohusläns	  museum	  och	  syftar	  till	  att	  analysera	  och	  utvärdera	  om	  och	  på	  
vilka	  sätt	  återdeponering	  av	  arkeologiska	  fynd	  kan	  användas	  av	  kulturmiljövården	  för	  att	  bevara	  
och	  magasinera	  fynd.	  Aktuellt	  projekt	  kompletterar	  resultat	  från	  perioden	  2002-‐2005	  (fas	  1).	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Thomas	  Bergstrand.	  

Ägande	  och	  brukande	  för	  långsiktigt	  hållbar	  landskapsvård	  
Dnr:	  353-‐03596-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Stockholms	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  studera	  brukningsarrangemang	  
som	  kan	  leda	  till	  en	  långsiktigt	  hållbar	  och	  historiskt	  informerad	  landskapsvård.	  

Projektperiod:	  2006-‐2008.	  Projektledare:	  Anders	  Wästfelt.	  

Översiktsplanering	  som	  potentiellt	  instrument	  vid	  implementering	  av	  ELC	  
Dnr:	  353-‐03173-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  SLU	  Uppsala	  och	  syftar	  till	  att	  bedöma	  vilken	  roll	  den	  kommunala	  
översiktsplaneringen	  kan	  spela	  vid	  en	  implementering	  av	  den	  europeiska	  
landskapskonventionen	  genom	  studier	  av	  hur	  "landskap"	  hanteras	  och	  tolkas	  i	  denna	  typ	  av	  
planering.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Ulf	  G	  Sandström.	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	  inom	  temat	  "Landskap	  med	  historia"	  
under	  2006-‐2011:	  

Biologiskt	  kulturarv	  som	  bas	  för	  samverkan	  mellan	  kulturmiljö-‐	  och	  naturvård	  
Dnr:	  353-‐03425-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  SLU	  Uppsala	  universitet	  och	  syftar	  till	  en	  gemensam	  workshop	  för	  CBM	  
och	  Riksantikvarieämbetet	  för	  att	  skapa	  samverkansformer	  och	  föreslå	  handlingsprogram	  för	  
gemensamt	  arbete	  med	  biologiskt	  kulturarv,	  så	  att	  biologiskt	  kulturarv	  blir	  en	  användbar	  
kontaktyta	  mellan	  kulturmiljövård	  och	  naturvård,	  ekologi	  och	  historia	  etc.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Tommy	  Lennartsson.	  
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Det	  skogsfinska	  kulturarvet	  i	  landskapet	  
Dnr:	  353-‐03211-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Värmlands	  museum	  och	  syftar	  till	  att	  föra	  samman	  nordiska	  forskare	  från	  
skilda	  vetenskapsområden	  för	  att	  lägga	  grund	  för	  ett	  forskarnätverk	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  
materiella	  lämningarna	  efter	  de	  skogsfinska	  kulturmiljöerna	  i	  kulturlandskapet.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Kersti	  Berggren.	  

Hållbar	  stadsutveckling	  -‐	  Expo	  2010	  
Dnr:	  353-‐03763-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  bidra	  till	  aktiviteter	  om	  hållbart	  
samhällsbyggande	  under	  världsutställningen	  Expo	  2010	  i	  Shanghai,	  Kina,	  maj-‐oktober	  2010.	  
Aktiviteterna	  ska	  skapa	  internationell	  uppmärksamhet	  för	  svensk	  hållbar	  arkitektur	  och	  
stadsplanering.	  Del	  av	  regeringsuppdrag.	  

Projektperiod:	  2009-‐2010.	  Projektledare:	  Anita	  Bergenstråhle-‐Lind.	  

Klimat	  och	  kulturarv	  
Dnr:	  353-‐03423-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Karlstads	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  samla	  forskare	  och	  tjänstemän	  som	  
kan	  förmedla	  och	  bruka	  kunskap	  om	  klimatförändringens	  påverkan	  på	  kulturarvet	  i	  ett	  
tvärvetenskapligt	  perspektiv.	  Målsättningen	  är	  att	  skapa	  ett	  nätverk	  av	  aktiva	  forskare.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Eva	  Svensson.	  

Konferens	  om	  kultur-‐landskap	  och	  landskapsvård	  
Dnr:	  353-‐03440-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Stockholms	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  arrangera	  en	  konferens	  som	  
presenterar	  resultat	  från	  tre	  av	  Riksantikvarieämbetets	  finansierade	  FoU	  projekt	  under	  temat	  
Landskap	  med	  historia.	  

Projektperiod:	  2009-‐2010.	  Projektledare:	  Anders	  Wästfelt.	  

Konferens	  "Places,	  people,	  stories",	  Brofästet	  Kalmar	  28-‐30	  sept	  2011	  
Dnr:	  353-‐03163-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Linnéuniversitetet	  och	  syftar	  till	  att:	  -‐utforska	  förhållanden	  mellan	  
människor,	  platser	  och	  historier	  i	  upplevelse	  samhället	  -‐undersöka	  hur	  visuell	  och	  performance	  
konst	  kan	  komplementera	  akademisk	  forskning	  -‐uppmuntra	  diskussioner	  mellan	  akademiker	  
och	  professionella.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Cornelius	  Holtorf.	  

Kulturarvet	  -‐	  en	  resurs	  i	  landsbygdsutveckling	  
Dnr:	  353-‐03421-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  av	  Hushållningssällskapet	  Väst	  och	  syftar	  till	  att	  sammanställa	  samt	  sprida	  en	  
skrift	  med	  goda	  exempel	  på	  hur	  kulturarvet	  kan	  användas	  som	  en	  resurs	  i	  landsbygdsutveckling.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Sara	  Roland.	  

	   	  



	   11	  

Masterprogram	  i	  kulturarv	  
Dnr:	  353-‐03427-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Stockholms	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  Stockholms	  universitets	  
tvärvetenskapliga	  kurs	  i	  kulturmiljövård	  30	  p	  på	  grundnivå	  till	  ett	  masterprogram	  i	  
kulturarvsfrågor	  om	  120	  p	  i	  samarbete	  med	  ett	  nätverk	  av	  institutioner,	  med	  fokus	  på	  Landskap	  
med	  historia.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Margareta	  Rossholm	  Lagerlöf.	  

Workshop	  ELC	  
Dnr:	  353-‐01965-‐2009	  

Nätverksstöd	  till	  en	  Europeisk	  konferens	  om	  landskapskonventionen	  och	  Internationellt	  
forskarseminarium	  på	  SLU	  Alnarp.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Kenneth	  Olwig.	  

	  

Utredningsuppdrag	  inom	  temat	  "Landskap	  med	  historia"	  under	  2006-‐2011:	  

Utredningsuppdrag:	  Det	  Medeltida	  Sverige	  
Dnr:	  353-‐03608-‐2009	  

Uppdragets	  övergripande	  mål	  är	  att	  utreda	  förutsättningarna	  för	  och	  behovet	  av	  
kunskapsuppbyggnad	  inom	  Det	  Medeltida	  Sverige	  inom	  kulturmiljöarbetet	  vid	  
Riksantikvarieämbetet	  och	  länsstyrelser/länsmuseer.	  

Uppdraget	  är	  att	  föreslå	  en	  modell	  för	  hur	  kunskapsuppbyggnaden	  ska	  kunna	  organiseras	  och	  
utformas,	  utvecklas	  eller	  avvecklas.	  

Projektperiod:	  2009.	  Utredare:	  Anders	  Kaliff.	  

Utredningsuppdrag:	  Kunskapscentrum	  för	  Sveriges	  kyrkor	  
Dnr:	  353-‐03538-‐2007	  

Utredningsuppdragets	  övergripande	  mål	  är	  att	  utforma	  förslag	  till	  ett	  breddat	  kunskapssökande	  
kring	  kyrkobyggnaderna	  och	  dess	  miljöer	  med	  utgångspunkt	  i	  projektet	  Sveriges	  Kyrkor.	  

Den	  fortsatta	  kunskapsuppbyggnaden	  ska	  också	  tillgodose	  Riksantikvarieämbetets	  behov	  av	  
kunskapsunderlag	  för	  att	  kunna	  utföra	  myndighetens	  tillsynsuppdrag	  och	  de	  eventuella	  
uppgifter	  som	  är	  anknutna	  till	  kyrkoantikvarisk	  ersättning.	  Uppdraget	  är	  att	  föreslå	  en	  modell	  
för	  hur	  den	  framtida	  kunskapsuppbyggnadens	  skulle	  kunna	  organiseras	  och	  utformas.	  

Projektperiod:	  2008-‐2009.	  Utredare:	  Karin	  Hermerén.	  
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Plats	  och	  tradition	  
Tema	  "Plats	  och	  tradition"	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  enskilda	  objekt	  och	  miljöer.	  

Angelägna	  områden	  är:	  

• forskning	  kring	  material	  och	  tekniker	  
• vård	  och	  underhåll,	  samt	  
• forskning	  om	  kulturarvets	  och	  besöksmålens	  betydelse	  i	  den	  regionala	  utvecklingen.	  

Här	  behövs	  forskning	  kring	  de	  processer	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  hur	  en	  region	  lyckas	  lyfta	  fram	  
kulturvärden	  som	  attraktioner	  så	  kallad	  place	  marketing.	  I	  anslutning	  till	  kulturmiljövårdens	  
verksamhet	  kring	  besöksmålen	  behövs	  vidare	  forskning	  om	  mötet	  mellan	  människor	  och	  
miljöer	  och	  om	  vilka	  historier	  som	  återges	  och	  hur	  dessa	  uppfattas	  av	  besökare.	  Det	  behövs	  
också	  forskning	  kring	  hur	  miljöer	  iscensätts	  och	  blir	  intressanta	  för	  besökarna.	  I	  denna	  målbild	  
ingår	  forskning	  kring	  hur	  platser	  medieras	  genom	  Internet,	  exempelvis	  genom	  olika	  typer	  av	  
hemsidor.	  

Total	  summa	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser,	  samt	  
utredningsuppdrag	  under	  programperioden	  2006-‐2011	  
	  
	   Tema	  "Plats	  och	  

tradition"	  
Forskningsprojekt	   29	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  
utbildningsinsatser	  

10	  

Utredningsuppdrag	   0	  

Totalt	   39	  

	  

Forskningsprojekt	  inom	  temat	  "Plats	  och	  tradition"	  under	  2006-‐2011	  

Arkeologisk	  prospektering	  av	  fornlämningsmiljön	  Gamla	  Uppsala	  
Dnr:	  353-‐03823-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetets	  arkeologiska	  uppdragsverksamhet	  och	  syftar	  till	  
att	  genom	  högupplöst	  arkeologisk	  prospektering	  med	  magnetometer	  och	  georadar	  av	  
fornlämningsmiljön	  Gamla	  Uppsala	  ska	  metodens	  potential	  för	  kartläggning	  av	  platsen	  
undersökas	  och	  ny	  kunskap	  om	  en	  av	  Sveriges	  viktigaste	  historiska	  platser	  genereras.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Immo	  Trinks.	  

Förstudie:	  Hälsingegårdar	  
Dnr:	  353-‐03685-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Hälsinglands	  museum.	  Syftet	  med	  förstudien	  är	  att	  få	  till	  stånd	  en	  
formulerad	  forskningsansökan,	  där	  syftet	  är	  att	  få	  fördjupade	  kunskaper	  och	  kritiska	  analyser	  av	  
olika	  historiekonstruktioner	  knutna	  till	  Hälsingegårdar	  som	  världsarv.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Gunilla	  Stenberg.	  
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Förstudie:	  Restaurering	  av	  Ekolsunds	  trädgård	  och	  park	  
Dnr:	  353-‐03599-‐2005	  

Förstudien	  bedrivs	  vid	  SLU	  Uppsala	  och	  syftar	  till	  att	  utarbeta	  forskningsfrågor	  kring	  
restaurering,	  hållbar	  utveckling	  och	  brukande	  och	  är	  ett	  led	  i	  att	  utveckla	  forsknings-‐	  och	  
utvecklingsverksamheten	  kring	  historiska	  trädgårdar	  och	  parker	  med	  särskild	  betoning	  på	  
metoder	  för	  bevarande,	  vård	  och	  restaureringsproblematik.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Åsa	  Ahrland.	  

Förstudie:	  Visingsös	  värdeskapande	  förmåga	  
Dnr:	  340-‐02035-‐2006	  

Förstudien	  bedrivs	  vid	  internationella	  Handelshögskolan	  i	  Jönköping	  och	  syftar	  till	  att	  lyfta	  fram	  
de	  ekonomiska	  aspekterna	  av	  att	  bevara	  och	  förädla	  kulturarvet	  och	  kulturmiljön	  på	  Visingsö.	  
Syftet	  är	  att	  mäta	  kulturmiljöns	  och	  kulturarvets	  attraktionskraft	  för	  att	  på	  så	  vis	  kunna	  dra	  
slutsatser	  om	  platsens	  värde.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Åke	  E	  Andersson.	  

Digitala	  tidsresor	  -‐	  Nya	  strategier	  för	  arkeologin	  och	  kulturmiljövården?	  
Dnr:	  353-‐03828-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  Universitet	  och	  syftar	  till	  att	  utforska	  nya	  möjligheter	  att	  
använda	  modern	  digital	  teknik	  för	  bland	  annat	  modellbyggande,	  förmedling,	  kunskapsbygge-‐	  
och	  spridning	  inom	  kulturmiljövården	  och	  arkeologins	  verksamhetsområden.	  

Projektperiod:	  2007-‐2010.	  Projektledare:	  Per	  Stenborg.	  

Gamla	  Uppsala	  -‐	  framväxten	  av	  ett	  mytiskt	  centrum	  (publikt	  arbete)	  
Dnr:	  353-‐03891-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Uppsala	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  metoder	  att	  med	  GIS-‐
applikationer	  omvandla	  resultat	  från	  exploateringsarkeologi	  och	  forskning	  till	  
populärvetenskap.	  Utgångspunkten	  är	  ett	  pågående	  forskningsprojekt	  i	  Gamla	  Uppsala.	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Projektledare:	  John	  Ljungkvist.	  

Gotland.	  Landskapets	  kyrkor	  
Dnr:	  353-‐03376-‐2007	  

Projektet	  är	  initierat	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  genomförs	  i	  samverkan	  med	  Uppsala	  
universitet.	  Studien	  syftar	  till	  att	  beskriva	  och	  analysera	  Gotlands	  kyrkor.	  Projektet	  ingår	  i	  
Sockenkyrkoprojektet.	  

Projektperiod:	  2008.	  Projektledare:	  Markus	  Dahlberg.	  

Hållbart	  bevarandeklimat	  i	  museer	  och	  arkiv	  
Dnr:	  353-‐03150-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  revidera	  och	  komplettera	  svenska	  
rekommendationer	  för	  bevarande	  inomhusklimat	  i	  museer	  och	  arkiv.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Gabriella	  Ericsson.	  
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Inverkan	  av	  vatten	  från	  sprinkler	  på	  vägg-‐	  och	  takmålningar	  
Dnr:	  310-‐04466-‐2005	  och	  353-‐01359-‐2007	  

Projektet	  bedriv	  vid	  Sveriges	  Provnings-‐	  och	  Forskningsinstitut	  och	  syftar	  till	  att	  utprova	  system	  
som	  inte	  skadar	  interiörer.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Magnus	  Arvidson.	  

Kulturarvets	  ekonomiska	  värden	  
Dnr:	  353-‐03876-‐2006	  

Doktorandprojektet	  bedrivs	  vid	  Internationella	  handelshögskolan	  i	  Jönköping	  och	  syftar	  till	  att	  
lyfta	  fram	  de	  ekonomiska	  aspekterna	  av	  att	  bevara	  och	  förädla	  kulturarvet	  och	  kulturmiljön	  i	  ett	  
antal	  sammansättningar	  av	  kulturobjekt.	  

Projektperiod:	  2007-‐2011.	  Projektledare:	  Åke	  E	  Andersson.	  

Kulturarv,	  kommunikation	  och	  lärande,	  en	  förstudie	  
Dnr:	  353-‐03382-‐2007	  

Projektet	  är	  en	  förstudie	  som	  bedrivs	  vid	  Linköpings	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  i	  en	  större	  
undersökning	  analysera	  vilka	  berättelser	  som	  förmedlas	  vid	  kulturhistoriska	  besöksmål.	  

Projektperiod:	  2008.	  Projektledare:	  Peter	  Aronsson.	  

Kulturarv,	  mångfald	  och	  marknadsföringspraktiker	  
Dnr:	  353-‐03298-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  av	  Lunds	  universitet	  och	  Campus	  Helsingborg	  och	  avser	  att	  skapa	  preciserad	  
forskning	  kring	  hur	  mångfaldsfrågor	  hanteras	  inom	  kulturarvsturismen.	  

Projektperiod:	  2006-‐2007.	  Projektledare:	  Elisabeth	  Högdahl.	  

Kulturarv	  och	  volontärer	  
Dnr:	  353-‐03151-‐2010	  

Projekt	  bedrivs	  av	  Jamtli	  och	  har	  som	  syfte	  att	  undersöka	  hur	  det	  ideella	  arbetet	  kan	  utvecklas	  
vid	  kulturarvsplatser	  och	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  och	  förslag	  för	  detta.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Anna	  Hansen.	  

Kulturmiljöns	  sociala	  och	  ekonomiska	  värden	  -‐	  metoder	  för	  utvecklade	  dialoger	  med	  
medborgare	  och	  företag	  i	  den	  kommunala	  planeringen	  om	  kulturmiljöns	  värden	  
Dnr:	  353-‐03587-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Institutionen	  för	  samhällsplanering	  och	  miljö	  vid	  KTH	  och	  syftar	  till	  att	  
utveckla	  metoder	  för	  att	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  inhämta	  och	  nyttiggöra	  kunskaper	  om	  
kulturmiljöns	  värde	  och	  nytta	  för	  olika	  grupper	  av	  medborgare	  och	  företag.	  

Projektperiod:	  2006-‐2007.	  Projektledare:	  Krister	  Olsson.	  
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Makes	  referenssamling	  
Dnr:	  353-‐03910-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Högskolan	  på	  Gotland	  med	  syftet	  med	  projektet	  är	  att	  omhänderta,	  ordna,	  
registrera	  och	  tillgängliggöra	  Makes	  samlade	  arbetsmaterial	  och	  forskningsresultat,	  som	  
underlag	  och	  resurs	  för	  att	  bl	  a	  vidareutveckla	  Makes	  metoder	  för	  analys	  och	  bevarande,	  samt	  
dokumentera	  konservering	  av	  svenskt	  kultur.	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Projektledare:	  Maria	  Brunskog.	  

Materialanalys	  av	  sydsvenskt	  bonadsmåleri	  
Dnr:	  353-‐03583-‐2005	  

Doktorandprojektet	  vid	  Göteborgs	  universitet	  syftar	  till	  att	  kartlägga	  materialanvändningen	  för	  
sydsvenska	  bonadsskolor/bonadsmålare	  samt	  försöka	  tolka	  måleriets	  materialutveckling	  från	  
1700	  till	  1870.	  

Projektperiod:	  2006-‐2011.	  Projektledare:	  Jonny	  Bjurman.	  

Mögel,	  organiska	  syror	  och	  kulturarv	  
Dnr:	  353-‐03893-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  IVL	  Svenska	  Miljöinstitutet	  AB	  och	  syftar	  till	  att	  man	  i	  kyrkor	  skall	  kunna	  
tillämpa	  energieffektiva	  lösningar	  utan	  risk	  för	  mögelpåväxt	  som	  kan	  påverka	  människors	  hälsa	  
samt	  orsaka	  nedbrytning	  av	  kyrkobyggnaden	  och	  dess	  inventarier.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Erica	  Bloom.	  

Nya	  metoder	  för	  byggnadsarkeologisk	  dokumentations-‐	  och	  analysprocess	  
Dnr:	  353-‐03192-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  tredimensionell	  
dokumentations-‐	  och	  analysteknik	  inom	  byggnadsarkeologin	  med	  målsättningen	  att	  öka	  
förståelsen	  av	  en	  byggnad,	  både	  i	  ett	  historiskt	  och	  i	  ett	  samtida	  perspektiv.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Hanna	  Menander.	  

Forskningsrapport:	  New	  methods	  for	  documentation	  and	  analysis	  in	  building	  archaeology-‐
prestudy.	  UV	  Rapport	  2012:1.	  ISSN	  1104-‐7526.	  Rapporten	  finns	  att	  hämta	  här:	  UV	  rapport	  
2012:1	  pdf	  

Oljefärg	  på	  sten	  -‐	  igår	  och	  idag	  
Dnr:	  353-‐03841-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  belysa	  tekniska	  förutsättningar	  
och	  aspekter	  om	  bl	  a	  autenticitet	  och	  estetik	  som	  behöver	  beaktas	  i	  samband	  med	  restaurering	  
av	  oljefärgsbemålad	  fasadsten.	  

Projektperiod:	  2007.	  Projektledare:	  Ragnhild	  Claesson.	  

Ozonbehandling	  av	  konst-‐	  och	  kulturhistoriskt	  material	  som	  restvärdesräddning	  
Dnr:	  353-‐03814-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  utreda	  omfattning	  och	  verkan	  av	  
ozonsanering	  av	  konst-‐	  och	  kulturhistoriskt	  material.	  Ansökan	  för	  2010	  gäller	  en	  förstudie.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Margareta	  Bergstrand.	  
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Rapport	  om	  strukturer	  och	  strategier	  i	  forskning	  om	  kyrkligt	  kulturarv	  
Dnr:	  353-‐03164-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Uppsala	  universitet	  och	  är	  ett	  utvecklingsarbete	  för	  att	  initiera	  
centrumbildning	  vid	  universiteten	  för	  forskning	  kring	  kyrkligt	  kulturarv.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Jan	  von	  Bonsdorff.	  

Regionala	  staden	  -‐	  reproduktion	  och	  transformation	  av	  lokala	  platser	  
Dnr:	  353-‐03153-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  KTH	  och	  syftar	  till	  att	  bidra	  till	  kunskaper	  om	  hur	  kulturmiljövården	  kan	  
bedöma	  och	  värdera	  påverkan	  på	  lokala	  platser	  till	  följd	  av	  övergripande	  strukturförändringar,	  
t.ex.	  regionförstoring	  som	  ofta	  är	  ett	  övergripande	  mål	  i	  regionala	  transport-‐	  och	  
utvecklingsplaner.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Krister	  Olsson.	  

RenSten	  
Dnr:	  353-‐03844-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  kulturmiljövården	  ska	  kunna	  
hantera	  problematiken	  kring	  biologi	  och	  kulturhistorisk	  sten	  med	  specifika,	  vetenskapligt	  
grundlagda	  och	  väl	  beskrivna	  samt	  förbättrade	  metoder,	  jämfört	  med	  dagens	  kunskapsläge.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Karsten	  Pedersen.	  

Skonsam	  och	  energieffektiv	  uppvärmning	  av	  kyrkor	  
Dnr:	  353-‐03851-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Högskolan	  på	  Gotland	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  och	  utvärdera	  ett	  
integrerat	  system	  för	  uppvärmning	  och	  klimatstyrning	  i	  kyrkor	  som	  bygger	  på	  bästa	  möjliga	  
teknik.	  

Projektperiod:	  2007-‐2011.	  Projektledare:	  Tor	  Broström.	  

Skåne.	  Landskapets	  kyrkor	  
Dnr:	  353-‐03808-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  fullständiga	  det	  material	  som	  
krävs	  för	  att	  publicera	  en	  fullständig	  rapport	  över	  landskapet	  Skåne	  i	  Sockenkyrkoprojektets	  
serie.	  

Projektperiod:	  2007.	  Projektledare:	  Markus	  Dahlberg.	  

Svenskt	  Hällristnings	  Forsknings	  Arkiv	  -‐	  SHFA	  
Dnr:	  353-‐03844-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  i	  samverkan	  med	  Västarvet	  och	  vill	  skapa	  ett	  
nationellt	  arkiv	  och	  register	  för	  hällristningar	  i	  Sverige	  som	  kan	  vara	  utgångspunkt	  för	  
forskning,	  förvaltning	  och	  förmedling.	  

Projektperiod:	  2007-‐2009.	  Projektledare:	  Kristian	  Kristiansen.	  
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Tillgängliggörande	  av	  forskning	  om	  Birka	  
Dnr:	  353-‐03400-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  ska	  producera	  en	  skrift	  i	  syfte	  att	  
tillgängliggöra	  aktuell	  forskning	  om	  Birka	  och	  Hovgården	  för	  en	  bred	  allmänhet.	  Platsen	  besöks	  
årligen	  av	  en	  stor	  publik	  varför	  behovet	  att	  möjliggöra	  besökarens	  tillägnande	  av	  aktuell	  
kunskap	  är	  stort.	  

Projektperiod:	  2008-‐2009.	  Projektledare:	  Lena	  Johansson.	  

Ursprungliga	  bindemedel,	  en	  bidragande	  faktor	  till	  biologisk	  växt	  på	  muralt	  måleri	  
Dnr:	  353-‐03156-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  fokuserar	  på	  ursprungliga	  bindemedel	  med	  
koppling	  till	  biologisk	  nedbrytning.	  Inom	  projektet	  genomförs	  fördjupade	  analyser	  för	  att	  bygga	  
generell	  kunskap.	  Fältarbetet	  med	  riktad	  dokumentation	  och	  provtagning	  är	  genomförs	  i	  
Mariakapellet,	  Odensvi	  kyrka,	  Västmanland.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Misa	  Asp.	  

Vibrationers	  påverkan	  på	  arkitekturbunden	  konst	  i	  historiska	  byggnader	  
Dnr:	  353-‐03903-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  vibrationer	  som	  
orsakas	  av	  infrastrukturprojekt	  påverkar	  arkitekturbunden	  konst	  i	  historiska	  byggnader.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Stefan	  Lindgren.	  

	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	  inom	  temat	  "Plats	  och	  tradition"	  under	  
2006-‐2011	  

	  CTUP	  
Dnr:353-‐00032-‐2007	  

Förstudie	  som	  gäller	  kulturkluster	  på	  Gotland	  där	  Riksantikvarieämbetets	  och	  
Riksutställningars	  omlokaliseringar	  är	  en	  del.	  Syftet	  är	  att	  undersöka	  förutsättningarna	  för	  
samverkan	  mellan	  offentliga	  och	  privata	  aktörer,	  konst	  och	  hantverk	  m.fl.	  

Projektperiod:	  2007	  

Dominikanerorden	  och	  konvent	  i	  Visby	  och	  provinsen	  Dacia	  
Dnr:	  353-‐03168-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Gotlands	  Museum	  och	  syftar	  till	  att	  genom	  ett	  symposium	  fördjupa	  
kunskapen	  om	  dominikanerordens	  verksamhet	  i	  Visby	  och	  i	  kyrkoprovinsen	  Dacia	  under	  
medeltiden.	  Fallstudie	  blir	  S:t	  Nicolai	  i	  Visby.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Ulrika	  Mebius.	  

Rapport:	  Dominikanerorden	  och	  konvent	  i	  Visby	  och	  provinsen	  Dacia	  -‐	  Liturgi	  och	  byggnation	  
som	  en	  spegel	  av	  omgivande	  samhälle	  1227-‐1527.	  Rapport	  från	  workshop	  i	  Visby	  7	  november	  
2011.	  Gotlands	  museum	  

	   	  

holm
Överstruket
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Inneklimat	  och	  energieffektivisering	  i	  kulturhistoriskt	  värdefulla	  byggnader	  
Dnr:	  353-‐03607-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Högskolan	  på	  Gotland	  och	  syftar	  till	  att	  förbättra	  det	  vetenskapliga	  
underlaget	  för	  styrning	  av	  inneklimatet	  i	  kulturhistoriskt	  värdefulla	  byggnader	  genom	  
utbildning,	  kurslitteratur	  och	  handböcker.	  

Projektperiod:	  2006-‐2007.	  Projektledare:	  Tor	  Broström.	  

Mötet	  mellan	  arkeologi,	  konservering	  och	  analys	  
Dnr:	  353-‐03206-‐2005	  

En	  konferensserie	  initierad	  av	  Studio	  Västsvensk	  Konservering	  med	  syftet	  att	  skapa	  ett	  forum	  
där	  arkeologer	  och	  konservatorer	  möts.	  Målsättningen	  är	  att	  tydliggöra	  relationerna	  mellan	  
arkeologi	  och	  konservering.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Sara	  Wranne.	  

Nätverket	  för	  iscensättning	  och	  kommunikation	  av	  kulturmiljöer	  
Dnr:	  353-‐03422-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  få	  till	  stånd	  diskussioner	  om	  den	  
iscensättnings-‐	  och	  kommunikationsproblematik	  som	  finns	  kopplad	  till	  kulturmiljöer,	  samt	  om	  
hur	  de	  besökandes	  uppfattningar	  och	  förståelse	  av	  dessa	  miljöer	  kan	  undersökas	  och	  analyseras.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Håkan	  Karlsson.	  

Removal	  of	  Damaging	  Conservation	  Treatmentn	  in	  Mural	  Paintings	  -‐	  en	  tvådagars	  
workshop	  för	  konservatorer	  
Dnr:	  353-‐03842-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  med	  syftet	  att	  belysa	  och	  diskutera	  komplicerade	  
rengöringsfrågor	  på	  muralt	  måleri	  och	  samtidigt	  ge	  vidareutbildning	  till	  konservatorer,	  samt	  
anordna	  ett	  seminarium	  med	  internationellt	  deltagande.	  

Projektperiod:	  2006-‐2007.	  Projektledare:	  Hélène	  Svahn.	  

Seminarium	  inom	  Grönsöö-‐projektet	  
Dnr:	  353-‐03429-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  av	  SLU	  Uppsala	  och	  syftar	  till	  att	  genomföra	  ett	  tvådagarsseminarium	  för	  att	  
presentera	  de	  erfarenheter	  som	  vunnits	  inom	  Grönsöö-‐projektet,	  vilket	  drivits	  som	  ett	  
samverkansprojekt	  mellan	  SLU	  Ultuna,	  Grönsöö	  och	  Länsstyrelsen	  i	  Uppsala	  län.	  

Projektperiod:	  2009-‐2010.	  Projektledare:	  Torbjörn	  Suneson.	  

Standardiseringsarbete	  inom	  CEN	  TC346,	  nätverk	  för	  internationella	  arbetsgrupper	  
Dnr:	  353-‐03420-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  få	  ett	  tvärsektoriellt	  samarbete	  
mellan	  europeiska	  kulturvårdsorganisationer,	  museer,	  förvaltare	  av	  byggnader	  som	  huserar	  
samlingar/magasin	  samt	  med	  fysiker,	  kemister	  och	  ingenjörer	  som	  experter	  på	  materialanalys.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Kathrin	  Hinrichs	  Degerblad.	  
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Traditionell	  lokal	  färgsättning	  -‐	  ett	  nätverk	  för	  kunskapsförmedling	  
Dnr:	  353-‐03881-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  av	  Lunds	  universitet.	  Forskning	  kan	  påvisa	  lokala	  variationer	  inom	  
färgsättning	  av	  den	  byggda	  miljön	  vilket	  kan	  stärka	  den	  lokala	  karaktären.	  Ett	  nätverk	  är	  första	  
steget	  att	  sprida	  kunskapen	  till	  berörda	  professioner	  samt	  tillgängliggöra	  informationen	  för	  
allmänheten.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Richard	  Kjellström.	  

World	  Urban	  Forum	  4	  i	  Nanjing,	  Kina	  
Dnr:	  302-‐03175-‐2008	  

Utvecklingsinsatser	  kopplade	  till	  Sveriges	  bidrag	  till	  seminariet	  World	  Urban	  Forum	  och	  syftar	  
till	  att	  utveckla	  metoder	  för	  att	  kommunicera	  och	  förmedla	  verksamheten.	  

Projektperiod:	  2008.	  Projektledare:	  Anita	  Bergenstråhle-‐Lind.	  
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Moderna	  kulturarv	  
Tema	  "Moderna	  kulturarv"	  handlar	  om	  1900-‐talets	  kulturmiljöer.	  

Angelägna	  forskningsområden	  är:	  

• Forskning	  om	  urbana	  landskap	  där	  strukturer	  i	  bebyggelse	  och	  stadsbyggnad	  
identifieras	  och	  kulturmiljövärdenas	  tillvaratagande	  diskuteras.	  
	  

• Det	  behövs	  fördjupade	  studier	  av	  hur	  platser	  och	  miljöer	  laddas	  och	  omladdas	  med	  
föreställningar	  och	  värden	  och	  hur	  kulturmiljövärden	  kan	  bevaras	  och	  brukas	  i	  relation	  
med	  förändringar.	  

Miljöer	  som	  idag	  inte	  uppfattas	  som	  kulturhistoriskt	  värdefulla	  men	  som	  bär	  på	  stora	  berättelser	  
om	  moderniteten	  och	  1900-‐talets	  samhälle	  är	  angelägna	  att	  identifiera.	  Analyser	  behövs	  av	  
styrmedel	  i	  relation	  till	  moderna	  kulturarv.	  Forskning	  behövs	  också	  om	  moderna	  material	  och	  
hur	  de	  bevaras.	  Inom	  temaområdet	  efterfrågas	  också	  forskning	  kring	  förvaring	  av	  kulturarvet	  i	  
moderna	  miljöer.	  Forskning	  behövs	  även	  kring	  förebyggande	  konservering,	  främst	  kring	  
inomhusklimat	  och	  moderna	  materialval.	  

Total	  summa	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser,	  samt	  
utredningsuppdrag	  under	  programperioden	  2006-‐2011	  
	  
	   Tema	  "Moderna	  

kulturarv"	  
Forskningsprojekt	   21	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	   1	  

Utredningsuppdrag	   0	  

Totalt	   22	  

	  

Forskningsprojekt	  inom	  temat	  "Moderna	  kulturarv"	  under	  2006-‐2011:	  

Betonghandbok	  
Dnr:	  353-‐03850-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Lindesbergs	  museum	  och	  ska	  resultera	  i	  en	  materialhandbok	  om	  betong.	  
Handbokens	  syfte	  är	  att	  förse	  museer	  och	  länsstyrelser	  med	  tillräcklig	  bred	  och	  djup	  kunskap	  
för	  att	  möta	  den	  omfattande	  vårdproblematik	  som	  miljonprogrammet	  och	  1900-‐talets	  andra	  
betongkonstruktioner	  står	  inför.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Ing-‐Marie	  Nilsson-‐Tarkkanen.	  

Publikation:	  Bevara	  betongen.	  Utgivningsår	  2012.	  ISBN	  978-‐91-‐7333-‐491-‐4.	  

Läs	  mer:	  Bevara	  betongen	  

Brytpunkt	  Bergslagen	  
Dnr:	  353-‐03415-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  KTH	  och	  syftar	  till	  att	  utveckla	  kunskaperna	  om	  Bergslagens	  industriella	  
kulturarv	  som	  en	  resurs	  i	  den	  regionala	  utvecklingen	  i	  anslutning	  till	  Bergslagssatsningen	  Kultur	  
och	  Turism	  via	  delstudier.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Maths	  Isacson.	  
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Den	  fragmenterande	  staden	  
Dnr:	  353-‐00256-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Malmö	  högskola	  och	  syftar	  till	  att	  öka	  förståelsen	  av	  hur	  lokaliseringen	  av	  
offentliga	  verksamheter	  kan	  påverka	  stadens	  vardagsliv;	  rörelsemönster,	  erfarenheter	  och	  
möten;	  och	  även	  undersöka	  planerarens	  roll	  i	  en	  sådan	  lokaliseringsprocess.	  

Forskningen	  kommer	  att	  undersöka	  hur	  stråk	  är	  begreppsliggjort	  för	  att	  stödja	  mobilitet	  och	  
integration	  med	  mål	  att	  skapa	  en	  hållbar	  stad.	  Detta	  projekt	  är	  en	  del	  av	  den	  gemensamma	  
satsning	  mellan	  fem	  forskningsfinansiärer	  som	  gynnar	  hållbar	  stadsutveckling.	  	  

Läs	  mer	  om	  hållbar	  Stadsutveckling	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Projektledare:	  Carina	  Listerborn.	  

En	  tillgänglig	  forskningskulturmiljö	  
Dnr:	  353-‐03598-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Skolan	  för	  Datavetenskap	  och	  Kommunikation/Medieteknik	  och	  Grafisk	  
Produktion	  vid	  KTH	  och	  syftar	  till	  att	  studera	  och	  skapa	  exempel	  för	  hur	  mediering	  av	  
kulturmiljöer	  kan	  göras	  på	  ett	  enkelt	  och	  lättillgängligt	  sätt	  med	  hänsyn	  av	  modern	  medieteknik	  
samt	  teorier	  för	  närvaroproduktion.	  

Projektperiod:	  2006-‐2008.	  Projektledare:	  Leif	  Handberg.	  

Följeforskning	  inom	  uppdraget	  Samverkan	  om	  gestaltning	  av	  offentliga	  miljöer	  
Dnr:	  353-‐03403-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  med	  målsättningen	  att	  färdigställa	  en	  akademisk	  
publikation	  som	  belyser:	  -‐	  teoretisk	  metodutveckling	  och	  arbetsprocesser	  för	  helhetsplanering	  
och	  gestaltning	  av	  byggnader,	  platser	  och	  landskap	  inom	  uppdraget	  -‐	  hur	  metodutveckling	  och	  
arbetsprocesser	  för	  gestaltning	  tillämpas	  i	  praktiken	  i	  samverkansprojekten.	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Kontaktpersoner:	  Henrik	  Orrje	  och	  Krister	  Olsson.	  

Förvaltning	  av	  byggnadsanknuten	  konst	  i	  offentlig	  och	  privat	  ägo	  
Dnr:	  353-‐03158-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Statens	  konstråd	  och	  syftar	  till	  att	  analysera	  och	  fastställa	  vilken	  
kompetens	  och	  vilka	  ekonomiska	  resurser	  som	  fordras	  för	  att	  offentliga	  och	  privata	  
fastighetsägare	  långsiktigt	  ska	  kunna	  bevara	  sitt	  innehav	  av	  byggnadsanknuten	  offentlig	  konst	  
beställd	  under	  1900-‐talet.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Henrik	  Orrje.	  

Hållbar	  textilkonst?	  Flamskyddsmedel	  för	  textilier	  i	  offentlig	  miljö	  
Dnr:	  353-‐03813-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  genom	  tre	  fallstudier	  undersöka	  
flamskyddsmedels	  påverkan	  på	  offentlig	  textilkonst	  för	  att	  genom	  tekniska	  fakta	  öka	  kunskapen	  
om	  de	  nedbrytningsprocesser	  medlen	  orsakat.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Margareta	  Bergstrand.	  
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Kalejdoskop	  -‐	  sätt	  att	  se	  på	  kulturarv	  
Dnr:	  353-‐03911-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Länsstyrelsen	  Västernorrland	  i	  samverkan	  med	  landets	  länsstyrelser	  och	  
syftar	  till	  att	  förbättra	  informationen	  och	  urvalet	  av	  skyddade	  kulturmiljöer	  med	  avseende	  på	  
det	  heterogena	  Sverige.	  Vidare	  ska	  projektet	  också	  syfta	  till	  att	  utveckla	  samverkansformer	  för	  
att	  vidga	  kulturmiljövårdens	  perspektiv.	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Projektledare:	  Anna	  Molin.	  

Korrosionsskador	  i	  tegelfasader	  -‐	  värderingar	  och	  åtgärder	  
Dnr:	  353-‐03821-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Kulturhistoriska	  föreningen	  för	  Södra	  Sverige	  (Kulturen)	  i	  samverkan	  med	  
Lunds	  universitet	  och	  Dacapo	  Hantverkskola	  och	  syftar	  till	  att	  lyfta	  fram	  problematiken	  med	  
rostsprängning	  i	  moderna	  tegelmurverk	  och	  vill	  ge	  kunskap	  om	  det	  arkitektoniska	  och	  
kulturhistoriska	  värdet	  av	  tegelfasader	  i	  denna	  bebyggelse.	  

Projektperiod:	  2007-‐2008.	  Projektledare:	  Björn	  Magnusson-‐Staaf.	  

Publikation:	  Modernismens	  tegelfasader	  av	  Tomas	  Tägil,	  Tomas	  Gustavsson,	  Kristina	  Bergkvist,	  
Björn	  Magnusson	  Staaf	  (red.).	  Utgivningsår	  2011.	  ISBN	  978-‐91-‐978957-‐3-‐6	  

Kulturarvet	  och	  entreprenören	  
Dnr:	  353-‐03558-‐2005	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Umeå	  universitet	  och	  har	  som	  syfte	  att	  tvärvetenskapligt	  analysera	  vilka	  
roller	  och	  funktioner	  lokala	  aktörer	  antar	  i	  bruket	  av	  lokalt	  avgränsade	  kulturarv.	  Projektet	  ska	  
generera	  ny	  kunskap	  på	  temat	  entreprenörsstyrt	  kulturarv.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Torkel	  Molin.	  

Kulturarvsentreprenörens	  roll	  i	  lokalsamhället	  
Dnr:	  353-‐03799-‐2006	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Umeå	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  tvärvetenskapligt	  analysera	  vilka	  roller	  
och	  funktioner	  lokala	  aktörer	  antar	  i	  bruket	  av	  lokalt	  avgränsade	  kulturarv.	  Projektet	  ska	  
generera	  ny	  kunskap	  på	  temat	  entreprenörsstyrt	  kulturarv.	  

Projektperiod:	  2007.	  Projektledare:	  Torkel	  Molin.	  

Kulturmiljövården	  i	  det	  heterogena	  Sverige	  
Dnr:	  353-‐02471-‐2009	  

Förstudie	  bedrivs	  gemensamt	  för	  landets	  länsstyrelser	  med	  placering	  vid	  länsstyrelsen	  i	  
Västernorrland.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  ökad	  delaktighet	  när	  det	  gäller	  vems	  historia	  som	  berättas	  
och	  mer	  mångfald	  bland	  vilka	  som	  berättar.	  Inledningsvis	  skapas	  en	  kunskapsöversikt.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Anna	  Molin.	  
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Malmfältens	  kulturmiljöprocesser	  
Dnr:	  353-‐03898-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  
bebyggelsemiljöernas	  kulturvärden	  värderas	  i	  planeringsprocesser	  vid	  samhällsförändringarna	  i	  
Kiruna	  och	  Malmberget,	  samt	  vilka	  möjligheter	  kulturarvet	  tillmäts	  som	  en	  kvalitativ	  och	  
funktionell	  resurs	  i	  stadsutvecklingen.	  

Projektperiod:	  2010.	  Projektledare:	  Kristina	  L	  Nilsson.	  

Forskningsrapport:	  Malmfältens	  kulturmiljöprocesser.	  Av:	  Jennie	  Sjöholm	  coh	  Kristina	  L	  Nilsson.	  
Utgivningsår	  2011.	  ISBN	  978-‐91-‐7439-‐378-‐1	  

Maskininlärningsbaserad	  indexering	  av	  digitaliserade	  museiartefakter	  
Dnr:	  353-‐03849-‐2009	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  dokumentera	  hur	  metoder	  inom	  
innehållsbaserad	  bildbehandling	  samt	  maskinlärning	  kan	  tillämpas	  för	  att	  effektivisera	  och	  
förbättra	  registrering	  av	  och	  sökning	  på	  digitaliserade	  museiartekfakter.	  

Projektperiod:	  2010-‐2011.	  Projektledare:	  Lars	  Höglund.	  

Moderna	  kulturarvsprocesser	  och	  medierad	  tillgänglighet	  
Dnr:	  353-‐03413-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Statens	  historiska	  museum	  och	  syftar	  till	  att	  utifrån	  lämningarna	  av	  ett	  
särskilt	  betydelsefullt	  modernt	  historiskt	  sammanhang	  undersöka	  kulturarvsprocesser	  över	  tid	  
med	  särskilt	  fokus	  på	  värdering	  och	  urval	  samt	  på	  hur	  publik	  delaktighet	  och	  medierad	  
tillgänglighet	  förändrar	  dessa	  processer.	  

Projektperiod:	  2009-‐2011.	  Projektledare:	  Katherine	  Hauptman	  Wahlgren.	  

Morgondagens	  kulturobjekt.	  Pilotprojekt	  för	  bevarande	  av	  plastföremål	  
Dnr:	  353-‐03143-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  avser	  att	  kartlägga	  olika	  platsföremåls	  
bevarandegrad,	  och	  försöka	  bestämma	  hur	  och	  varför	  de	  bryts	  ned.	  Ett	  viktigt	  mål	  är	  att	  kunna	  
ge	  rekommendationer	  för	  ett	  långt	  framtida	  bevarande.	  

Projektperiod:	  2006-‐2008.	  Projektledare:	  Anders	  G.	  Nord.	  

Norm,	  Nation	  och	  Kultur	  
Dnr:	  353-‐03193-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Örebro	  läns	  museum	  och	  syftar	  till	  forskningsinsatser	  i	  anknytning	  till	  
begreppen	  norm,	  nation	  och	  kultur	  och	  problematiseringen	  kring	  bruket	  av	  kulturarvet.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Anna	  Furumark.	  

Nya	  ljuskällor	  i	  museimiljö	  
Dnr:	  353-‐03159-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  göra	  en	  kunskapsöversikt	  inom	  
området	  nya	  ljusapplikationer	  i	  museimiljö	  med	  hänsyn	  till	  bevarande	  såväl	  som	  betraktare.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Gabriella	  Ericsson.	  
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Riktlinjer	  för	  förvaltning	  av	  offentlig	  konst	  
Dnr:	  353-‐03157-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Helsingborgs	  kulturförvaltning	  och	  syftar	  till	  att	  formulera	  riktlinjer	  för	  
förvaltning	  av	  offentlig	  konst	  genom	  att	  beskriva	  de	  moment	  som	  behöver	  utföras	  för	  att	  en	  
förvaltningsplan	  ska	  kunna	  sammanställas.	  Riktlinjerna	  ska	  kunna	  användas	  av	  t.	  ex	  kommuner	  
och	  landsting.	  

Rapport:	  Lindbom,	  J	  och	  Hermerén,	  K:	  Riktlinjer	  för	  förvaltning	  av	  offentlig	  konst.	  FoU	  rapport	  
2011.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Jenni	  Lindblom.	  

Små	  historier	  i	  stora	  berättelser	  
Dnr:	  353-‐03410-‐2008	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Murberget,	  Länsmuseet	  Västernorrland	  i	  samverkan	  med	  Länsmuseet	  på	  
Gotland	  och	  syftar	  till	  att	  ge	  generell	  kunskap	  om	  dagens	  dokumentationssystems	  användbarhet	  
för	  kulturarvets	  brukargrupper,	  och	  utvärdera	  en	  ny	  modell	  för	  kunskapsinhämtning	  i	  relation	  
till	  lokal	  historieskrivning,	  modernt	  kulturarv	  och	  landskapets	  betydelser.	  

Projektperiod:	  2009-‐2010.	  Projektledare:	  Bengt	  Wittgren.	  

Strukturella	  förändringar	  och	  kulturarvsprocesser	  
Dnr:	  353-‐03532-‐2007	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Nordiska	  museet	  och	  Göteborgs	  universitet	  i	  samverkan	  med	  KTH	  och	  
syftar	  till	  att	  utveckla	  kunskaper	  om	  och	  perspektiv	  på	  de	  komplexa	  samband	  som	  finns	  mellan	  
strukturella	  förändringar	  och	  kulturarvsprocesser.	  

Projektperiod:	  2007-‐2010.	  Projektledare:	  Birgitta	  Svensson.	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	  inom	  temat	  "Moderna	  kulturarv"	  
under	  2006-‐2011	  

MetallForum	  
Dnr:	  353-‐03155-‐2010	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Studio	  Västsvensk	  Konservering	  och	  syftar	  till	  att	  skapa	  ett	  tematiskt	  
nätverk	  för	  kunskapsutbyte	  mellan	  yrkesverksamma	  materialspecialister	  som	  arbetar	  med	  
konservering	  och/eller	  restaurering	  av	  recenta	  metaller	  i	  offentliga	  miljöer.	  

Projektperiod:	  2011.	  Projektledare:	  Linda	  Denlert.	  
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Från	  tidigare	  programperiod	  2001-‐2005	  
Totalt	  under	  åren	  2006-‐2011	  har	  19	  unika	  projekt	  inom	  teman	  som	  hörde	  till	  den	  gamla	  
programperioden	  2001-‐2005	  genomförts.	  

Projekt	  påbörjade	  under	  programperioden	  2001-‐2005	  gavs	  under	  en	  övergångsperiod,	  framför	  
allt	  2006,	  bidrag	  så	  att	  de	  kunde	  slutföras.	  Några	  få	  projekt	  fick	  pengar	  även	  under	  ytterligare	  år,	  
bland	  annat	  ett	  långvarigt	  projekt	  som	  först	  beräknas	  avslutas	  2013.	  

Total	  summa	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser,	  samt	  
utredningsuppdrag	  under	  programperioden	  2006-‐2011	  
	  
	   Påbörjade	  2001-‐2005	  
Forskningsprojekt	   19	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	   0	  

Utredningsuppdrag	   0	  

Totalt	   19	  

	  

Forskningsprojekt	  som	  tematiskt	  hör	  till	  föregående	  programperiod	  och	  avslutas	  
under	  perioden	  2006-‐2011	  

Arkeologi	  i	  förorten	  
Dnr:	  353-‐03322-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Södertörns	  högskola	  och	  studerar	  de	  sociala	  skeenden	  som	  en	  arkeologisk	  
utgrävning	  genererar	  -‐	  eller	  skulle	  kunna	  generera	  -‐	  i	  det	  grannskap	  den	  äger	  rum.	  Avsikten	  är	  
att	  utveckla	  nya	  former	  för	  hur	  utgrävningar	  kan	  brukas	  som	  en	  lokal	  resurs	  som	  kommer	  
medborgarna	  till	  del.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället".	  

Projektperiod:	  2004-‐2006.	  Projektledare:	  Mats	  Burström.	  

Arkeologi	  i	  skolan	  -‐	  ett	  utvärderings-‐	  och	  utvecklingsprojekt	  på	  2000-‐talet	  
Dnr:	  353-‐03294-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  arbetet	  är	  en	  del	  i	  att	  utveckla	  strategier	  inom	  
den	  arkeologiska	  sektorn	  för	  förmedling	  och	  kommunikation	  till	  allmänheten.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället".	  

Projektperiod:	  2005-‐2006.	  Projektledare:	  Anne	  Carlie.	  

Arkeologiskt	  alunbehandlat	  trä	  -‐	  metodik	  för	  räddning	  av	  föremål	  
Dnr:	  353-‐02776-‐2002	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet.	  Under	  1900-‐talet	  användes	  alunkokning	  vid	  
konservering	  av	  arkeologiskt	  vattendränkt	  trä	  vilket	  senare	  resulterat	  i	  svår	  nerbrytning.	  Syftet	  
med	  projektet	  är	  att	  med	  vunnen	  kunskap	  och	  erfarenhet	  kunna	  förbättra	  möjligheterna	  till	  
överlevnad	  för	  dessa	  föremål.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2003-‐2009.	  Projektledare:	  Karin	  Lindahl.	  



	   26	  

Det	  dokumenterade	  kulturarvet	  
Dnr:	  353-‐04460-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  avser	  att	  beskriva	  och	  analysera	  föreställningar	  
och	  förutsättningar	  som	  formar	  den	  arkeologiska	  berättelsen.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället".	  

Projektperiod:	  2005-‐2006.	  Projektledare:	  Johan	  Hedardt.	  

En	  etisk	  kulturarvsforskning?	  -‐	  Omprövningar	  av	  "vi"	  och	  "de	  andra"	  i	  en	  norrländsk	  
kontext	  
Dnr:	  353-‐03247-‐2003	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  avser	  att	  utveckla	  och	  diskutera	  ett	  etiskt	  
hållbart	  perspektiv,	  att	  bidra	  till	  utformandet	  av	  en	  i	  grunden	  etisk	  kulturarvsforskning.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället".	  

Projektperiod:	  2004-‐2006.	  Projektledare:	  Mikael	  Vallström.	  

Ett	  världsarvs	  lokala	  verklighet:	  maktstrukturer	  och	  identitetsprocesser	  kring	  förvaltningen	  
av	  det	  samiska	  kulturarvet	  inom	  Laponia.	  
Dnr:	  353-‐03248-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Uppsala	  universitet	  och	  studerar	  världsarvet	  Laponia	  som	  lokal	  arena	  och	  
analyserar	  arbetet	  att	  ta	  fram	  en	  förvaltningsplan,	  den	  turistiska	  verksamhetens	  utveckling	  samt	  
hur	  och	  i	  vilken	  mån	  urbefolkningsfrågan	  med	  sitt	  symboliska	  och	  faktiska	  värde	  är	  viktigt	  för	  
processen	  kring	  Laponia.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället".	  

Projektperiod:	  2004-‐2006.	  Projektledare:	  Hugh	  Beach.	  

Ickeförstörande	  utvärderingsmetoder	  i	  fält	  för	  stenkonservering	  
Dnr:	  353-‐03371-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  skapa	  underlag	  för	  en	  fungerande	  
utvärdering	  av	  stenkonserveringar.	  Målet	  är	  att	  upprätta	  en	  handlingsmanual	  för	  
ickeförstörande	  utvärdering.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2005-‐2006.	  Projektledare:	  Hélène	  Svahn.	  

Inhibitorer	  för	  omålat	  järn	  
Dnr:	  353-‐02530-‐2001	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  finna	  bra	  rostskyddsmedel	  som	  
uppfyller	  kraven	  för	  bevarande	  av	  arkeologiskt	  omålat	  etnologiskt	  järn	  och	  att	  förmedla	  denna	  
kunskap	  till	  konservatorer,	  museer,	  hembygdsgårdar	  och	  övriga	  som	  ansvarar	  för	  bevarandet	  av	  
järn.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2002-‐2006.	  Projektledare:	  Åsa	  Norlander.	  

	   	  



	   27	  

Interiörrestaureringen	  i	  teori	  och	  praktik	  mellan	  1880-‐1960	  
Dnr:	  353-‐04047-‐2000	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  KTH	  och	  syftar	  till	  att	  beskriva	  och	  analysera	  konservatorsyrkets	  framväxt	  
i	  Sverige	  genom	  att	  belysa	  och	  förklara	  konservatorns	  ingrepp	  i	  interiörerna	  under	  tidsperioden	  
1880-‐1960	  med	  tonvikt	  på	  muralmåleriet.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturhistorisk	  kunskap".	  

Projektperiod:	  2001-‐2005,	  2009.	  Projektledare:	  Hélène	  Svahn.	  

Levande	  industriarv.	  Industrivårdens	  ideologi	  och	  praktik	  
Dnr:	  353-‐03301-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  vill	  bidra	  till	  att	  säkra	  den	  framtida	  
kunskapsförsörjningen	  inom	  industrivården	  genom	  en	  kunskapsöversikt.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2004-‐2006.	  Projektledare:	  Fredrik	  Linder.	  

Makten	  över	  monumenten	  -‐	  restaurering	  av	  vasaslotten	  1850-‐2000	  
Dnr:	  353-‐03303-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  KTH	  och	  belyser	  sambanden	  mellan	  de	  restaureringsinsatser	  som	  utförts	  
vid	  vasaslotten	  från	  1800-‐talets	  mitt	  fram	  till	  nutid	  och	  hur	  samhällets	  historiesyn,	  
kulturarvsbruk,	  värderingsfrågor,	  restaureringsdebatt	  och	  restaureringsideologier	  har	  
förändrats	  under	  perioden.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället".	  

Projektperiod:	  2005-‐2007.	  Projektledare:	  Viktor	  Edman.	  

Neutrala	  material	  i	  museimiljö	  
Dnr:	  353-‐04237-‐1998	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  i	  samarbete	  med	  specialister	  från	  bland	  andra	  SCI,	  
IVL,	  IFP	  och	  Trätek.	  Projektet	  utreder	  moderna	  materials	  påverkan	  på	  museiföremål	  och	  syftar	  
till	  att	  fastställa	  kriterier	  för	  vilka	  material	  som	  kan	  användas	  -‐	  och	  vilka	  som	  helst	  bör	  undvikas	  
-‐	  när	  museiföremålen	  förpackas,	  transporteras,	  ställs	  ut	  och	  magasineras.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  1999-‐2003,	  2006.	  Projektledare:	  Monika	  Fjaestad.	  

Neutral	  montermiljö	  
Dnr:	  353-‐03222-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  avser	  att	  i	  fullskaleförsök	  studera	  
museimontrar	  och	  kartlägga	  emissioner	  från	  utställningsmaterial	  i	  denna	  slutna	  miljö	  för	  att	  
förutsäga	  ackumulation,	  luftombyte	  och	  kemisk	  påverkan.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2003-‐2004,	  2006.	  Projektledare:	  Emma	  Wikstad.	  
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Provning	  av	  tillgängliga	  rostskyddssystem	  
Dnr:	  353-‐03113-‐2000	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Sveriges	  provnings-‐	  och	  forskningsinstitut	  och	  syftar	  till	  att	  finna	  
fullvärdiga	  alternativ	  till	  rostskyddsbehandling	  av	  blymönja	  genom	  jämförande	  provning	  av	  
moderna	  så	  kallade	  miljövänliga	  färgsystem	  och	  traditionella	  rostskyddssystem	  under	  
realistiska	  betingelser.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2001-‐planerad	  till	  2013.	  Projektledare:	  Bo	  Carlsson,	  Magnus	  Palm.	  

Religiösa	  rum	  för	  Islam	  
Dnr:	  353-‐03312-‐2004	  

Projektet	  bedrivs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  är	  en	  fristående	  fortsättning	  på	  förstudien	  
"Religiösa	  rum	  i	  det	  mångkulturella	  Sverige".	  Projektet	  genomförs	  i	  samverkan	  med	  Nordiska	  
museet	  och	  syftar	  till	  metodutveckling	  genom	  institutionell	  samverkan	  och	  dialog	  med	  islamiska	  
församlingar.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Kulturhistorisk	  kunskap".	  

Projektperiod:	  2005-‐2006.	  Projektledare:	  Eva	  Vikström.	  

Svensk	  orgelforskning	  och	  kulturmiljövårdens	  behov	  
Dnr:	  353-‐03950-‐2000	  

Projektet	  bedrivs	  i	  samarbete	  mellan	  orgelcentret	  GoArt	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  
Riksantikvarieämbetet	  och	  avser	  bland	  annat	  att	  genom	  en	  inventering	  skapa	  en	  samlad	  bild	  av	  
den	  kunskap	  och	  de	  behov	  som	  i	  dag	  finns.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2001-‐2007.	  Projektledare:	  Kathrin	  Hinrichs	  Degerblad.	  

Undersökning	  av	  unik	  färgprovssamling	  på	  Konsthögskolan	  
Dnr	  353-‐02794-‐2002	  

Projektet	  utförs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  dokumentera	  den	  unika	  samlingen	  
och	  införliva	  analysresultaten	  i	  Riksantikvarieämbetets	  referensdatabas.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2003-‐2006.	  Projektledare:	  Kate	  Tronner.	  

Utveckling	  av	  ideologier	  och	  riktlinjer	  för	  vård	  av	  fornminnen	  och	  kulturlandskap	  
Dnr:	  353-‐02782-‐2002	  

Projektet	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  att	  formulera	  riktlinjer	  för	  god	  
fornvård	  i	  samverkan	  med	  yrkesverksamma	  över	  hela	  landet.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2003-‐2006.	  Projektledare:	  Robert	  Danielsson.	  
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Återdeponering	  av	  arkeologiska	  fynd	  -‐	  analys	  av	  fyndmaterial	  
Dnr:	  353-‐02563-‐2001	  

Seminarium	  arrangerat	  av	  Bohusläns	  museum	  om	  fas	  1	  av	  projektet	  "Återdeponering	  av	  
arkeologiska	  fynd	  -‐	  analys	  av	  fyndmaterial".	  Projektet	  hade	  som	  mål	  att	  skapa	  vetenskapligt	  väl	  
utprovade	  underlag	  och	  redskap	  för	  kulturmiljövården	  i	  beslutsprocessen	  avseende	  bevarande	  
och	  hantering	  av	  fornfynd.	  

Projektet	  hör	  tematiskt	  till	  programområdet	  "Vård	  och	  konservering".	  

Projektperiod:	  2001-‐2005,	  2006.	  Projektledare:	  Thomas	  Bergstrand	  och	  Inger	  Nyström.	  
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Utvecklingsarbete	  för	  FoU-‐verksamheten	  
Vissa	  utredningsuppdrag	  och	  projekt	  berör	  FoU-‐verksamhetens	  utvecklingsarbete	  och	  tillhör	  
inte	  något	  tema.	  

Total	  summa	  forskningsprojekt,	  nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser,	  samt	  
utredningsuppdrag	  under	  programperioden	  2006-‐2011	  
	  
	   Utvecklingsarbete	  
Forskningsprojekt	   0	  

Nätverk,	  seminarier	  och	  utbildningsinsatser	   1	  

Utredningsuppdrag	   3	  

Totalt	   4	  

Seminarier	  och	  utredningsuppdrag	  under	  2006-‐2011:	  

FOU-‐seminarier	  kring	  fastigheterna	  
Dnr:	  353-‐02128-‐2006	  

Riksantikvarieämbetet	  förvaltar	  Birka	  och	  Hovgården,	  Uppsala	  Högar,	  Glimmingehus	  och	  Ales	  
stenar.	  Detta	  är	  platser	  som	  årligen	  besöks	  av	  hundratusentals	  människor.	  Men	  det	  är	  också	  
platser	  som	  bär	  upp	  och	  exemplifierar	  den	  nationella	  berättelsen	  om	  Sveriges	  historia.	  Glappet	  
mellan	  pågående	  forskning	  och	  dessa	  nationella	  och	  framförda	  berättelser	  är	  påtagligt.	  

Syftet	  med	  forskningsseminarierna	  om	  Riksantikvarieämbetets	  fastigheter	  är	  att	  tillsammans	  
med	  Kulturen	  i	  Lund	  och	  Ekerö	  kommun	  bjuda	  in	  forskare	  som	  får	  presentera	  sina	  resultat	  
hittills	  och	  diskutera	  behov	  av	  kommande	  forskningsinsatser.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare	  Ewa	  Bergdahl.	  

Institut	  för	  kulturarvsforskning	  
Dnr:	  350-‐03604-‐2004	  

En	  utredare	  gavs	  i	  uppdrag	  att	  utreda	  behovet	  av	  ett	  Institut	  för	  kulturarvsforskning.	  

Syftet	  var	  att:	  	  

• Ge	  kulturarv	  och	  historia	  en	  mer	  framskjuten	  position	  i	  samhällsbyggandet.	  	  	  
• Skapa	  förutsättningar	  för	  en	  innovativ	  och	  sektorsövergripande	  forskning	  på	  

humanistisk	  och	  historisk	  grund,	  som	  är	  både	  kritisk	  och	  konstruktiv.	  	  	  
• Öka	  utbytet	  av	  kunskaper,	  perspektiv	  och	  erfarenheter	  mellan	  forskningen	  och	  

kulturarvsmyndigheterna.	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Kristian	  Kristiansen.	  

MA-‐kurs	  i	  kulturarvsfrågor	  
Dnr:	  353-‐04706-‐2006	  

Utredningsuppdraget	  utförs	  av	  utredare	  vid	  Riksantikvarieämbetet	  och	  utredare	  vid	  Lunds	  
universitet	  och	  undersöker	  möjligheterna	  för	  kulturarvsområdet	  att	  etableras	  inom	  ramen	  för	  
Bolognaprocessens	  2-‐åriga	  Masterskurser	  (MA).	  

Projektperiod:	  2006.	  Projektledare:	  Lars-‐Eric	  Jönsson.	  
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Värdering	  och	  urval	  
Forskarinsatser	  som	  stöd	  till	  ett	  inriktningsprojekt	  som	  bedrivs	  vid	  Riksantikvarieämbetet.	  
Forskarartiklar	  förmedlar	  olika	  perspektiv	  i	  anslutning	  till	  problematiken	  Värdering	  och	  urval	  i	  
kulturmiljöarbetet.	  

Projektperiod:	  2009.	  Projektledare:	  Christina	  Fredengren.	  

	  


