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Inledning	  
FoU-‐programmet	  revideras	  vart	  femte	  år.	  Viktiga	  utgångspunkter	  för	  FoU-‐programmet	  
för	  kulturmiljöområdet	  år	  2001-‐2005	  var	  de	  aktuella	  förändringarna	  i	  samhället,	  
pågående	  satsningar	  inom	  olika	  politikområden	  och	  nya	  mål	  för	  kulturmiljöområdet.	  

FoU-‐programmet	  för	  kulturmiljöområdet	  år	  2001-‐2005	  efterlyste	  tvär-‐	  och	  mångvetenskaplig	  
forskning	  med	  valda	  forskningsperspektiv	  inom	  tre	  programområden:	  

• Kulturarvet	  i	  samhället	  
• Kulturhistorisk	  kunskap	  
• Vård	  och	  konservering	  

Vissa	  projekt	  har	  endast	  varat	  ett	  år,	  medan	  andra	  projekt	  har	  pågått	  under	  en	  längre	  period.	  
FoU-‐medel	  tilldelas	  för	  ett	  budgetår	  i	  taget	  och	  får	  endast	  disponeras	  under	  det	  år	  för	  vilket	  det	  
är	  beviljat.	  Längre	  projekt	  måste	  således	  söka	  medel	  årligen.	  Projekt	  som	  beviljas	  medel	  räknas	  
som	  ett	  projekt	  varje	  år,	  men	  vissa	  av	  dessa	  är	  fortsättningsprojekt.	  Totalt	  under	  
programperioden	  har	  108	  unika	  projekt	  erhållit	  FoU-‐medel.	  Dessutom	  har	  4	  insatser	  gjorts	  
genom	  särskilt	  bidrag.	  

Sammanställning	  över	  antal	  projekt	  under	  programperioden	  2001-‐2005:	  
	   Antal	  projekt	  

"Kultur-‐arvet	  i	  
samhället"	  

Antal	  projekt	  
"Kultur-‐historisk	  
kunskap"	  

Antal	  projekt	  
"Vård	  och	  
konservering"	  

Totalt	  antal	  
projekt	  

2001	   8	   11	   18	   37	  
2002	   18	   21	   19	   58	  
2003	   23	   17	   16	   56	  
2004	   18	   13	   14	   45	  
2005	   17	   9	   11	   37	  
Total	  
summa	  
unika	  
projekt	  

41	   39	   28	   108	  
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Kulturarvet	  i	  samhället	  
Totalt	  under	  åren	  2001-‐2005	  har	  41	  unika	  projekt	  inom	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  
samhället"	  genomförts.	  

Syftet	  med	  programområdet	  är	  att	  kulturmiljösektorns	  arbetssätt	  och	  arbetsredskap	  ska	  
förändras	  kontinuerligt	  och	  i	  takt	  med	  samhället	  dels	  genom	  att	  de	  utvärderas,	  dels	  genom	  att	  
nya	  möjligheter	  och	  alternativ	  tas	  fram.	  Kulturarvet	  och	  kulturmiljön	  ska	  vara	  en	  resurs	  i	  
samhället.	  Användningen	  av	  kulturarvet	  bl.a.	  som	  planerings-‐	  och	  utvecklingsfaktor	  bör	  därför	  
utvecklas	  till	  exempel	  genom	  kulturarvsfrågornas	  integrering	  i	  tidiga	  skeden	  av	  
planeringsprocessen,	  i	  analyser	  av	  regional	  utveckling	  och	  i	  utveckling	  av	  samarbetet	  med	  andra	  
sektorer.	  

Syftet	  är	  dessutom	  att	  bygga	  upp	  en	  grundläggande	  kunskap	  om	  de	  värderingsperspektiv	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  kulturmiljösektorns	  verksamhet	  genom	  att	  granska	  dessa	  perspektiv	  kritiskt	  
och	  jämföra	  dem	  med	  andra	  möjliga	  värderingsgrunder.	  Avsikten	  är	  att	  härigenom	  skapa	  
förutsättningar	  för	  att	  i	  dialog	  med	  medborgarna	  på	  bästa	  sätt	  bevara	  och	  bruka	  kulturarvet.	  

Följande	  projekt	  har	  beviljats	  medel	  under	  programperioden	  2001-‐2005	  

Agenda	  kulturarv	  på	  tyska:	  hur	  långt	  kan	  decentralisering	  av	  kulturmiljövård	  drivas?	  
Syfte:	  Projektet	  avser	  att	  titta	  på	  senare	  års	  debatt	  om	  kulturmiljövård	  i	  Tyskland	  och	  diskutera	  
kärnfrågorna	  i	  relation	  till	  den	  svenska	  debatten	  och	  arbetet	  med	  bland	  annat	  Agenda	  kulturarv.	  	  
	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2004.	  	  
Projektledare:	  Cornelius	  Holforf.	  	  	  

Artikel:	  Holtorf,	  C,	  Should	  heritage	  management	  be	  democratized?:	  the	  
Denkmalpflegediskussion	  in	  Germany,	  ingår	  i:	  Demokratiskt	  kulturarv?:	  nationella	  institutioner,	  
universella	  värden,	  lokala	  praktiker/2006	  (Skriftserie	  /	  Tema	  kultur	  och	  samhälle,	  Linköpings	  
universitet,	  1653-‐0373	  ;	  2006:1),	  ISBN	  91-‐975663-‐2-‐2	  ;	  s.	  103-‐115	  

Arkeologi	  i	  förorten	  
Syfte:	  Projektet	  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.	  	  

Projektägare:	  Södertörns	  högskola	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2006.	  	  
Projektledare:	  Mats	  Burström.	  

Rapport:	  Arkeologi	  i	  förorten.	  Berättelser	  från	  norra	  Botkyrka.	  Södertörn	  Archaeological	  Studies	  
7.	  ISSN:	  1652-‐2559,	  ISBN:	  978-‐91-‐975039-‐5-‐2	  

Arkeologi	  i	  massmedia	  
Syfte:	  Projektet	  ska	  studera	  hur	  arkeologisk	  forskning,	  antikvariskt	  arbete,	  kulturmiljövården	  
och	  massmedia	  samspelar	  i	  skapandet	  av	  allmänbildning	  och	  attityder.	  	  	  

Projektägare:	  Mitthögskolan	  	  	  
Projektperiod:	  2004-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Stig	  Welinder.	  

Rapport:	  Uppgrävt	  och	  nedskrivet.	  Om	  arkeologi	  och	  kulturmiljövård	  i	  massmedierna.	  ISBN	  978-‐
91-‐7209-‐517-‐5	  
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Arkeologi	  i	  skolan	  
Syfte:	  att	  utveckla	  formerna	  för	  kommunikation	  och	  förmedling	  av	  arkeologi	  i	  grundskolan.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Anne	  Carlie.	  	  	  

Rapport:	  Carlie,	  A,	  Arkeologi	  i	  skolan:	  ett	  utvecklingsprojekt	  inför	  2000-‐talet,	  Lund	  :	  Avdelningen	  
för	  arkeologiska	  undersökningar,	  Riksantikvarieämbetet,	  2005.	  ISSN	  1104-‐7526	  ;	  2005:37	  

Arkeologi	  mellan	  konst	  och	  vetenskap	  
Syfte:	  Att	  utforska	  gränslandet	  mellan	  vetenskap	  och	  konst	  genom	  att	  sammanföra	  konstnärliga	  
uttryck	  och	  tolkningar	  av	  problemområden	  med	  relevans	  för	  kulturmiljövården	  med	  den	  
kulturhistoriska	  akademiska	  forskningen.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  

Arkeologins	  publika	  relation	  
Syfte:	  Att	  anordna	  en	  temadag	  vid	  arkeologiska	  institutionen	  vid	  Göteborgs	  universitet	  i	  syfte	  att	  
bidra	  till	  en	  ökad	  reflektion	  inom	  den	  svenska	  arkeologin/kulturarvsförvaltningen	  rörande	  den	  
publika	  relationen	  och	  vikten	  av	  dialog	  med	  medborgarna.	  	  	  

Projektägare:	  Göteborgs	  Universitet,	  Institutionen	  för	  arkeologi	  och	  antikens	  historia.	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Kristian	  Kristiansen.	  

Bilden	  av	  industrin	  i	  kulturmiljövården	  
Syfte:	  Att	  genom	  en	  granskning	  av	  ett	  10-‐tal	  genomförda	  restaureringar	  av	  industriminnen	  
analysera	  vilka	  dimensioner	  av	  de	  industriella	  produktionsanläggningarna	  som	  lyfts	  fram	  
respektive	  inte	  uttrycks.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Helena	  Westin.	  	  

Projektrapport	  -‐	  (pdf,	  1222	  Kb)	  Ett	  utvärderingsprojekt	  för	  Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  

Bilden	  som	  betydelseskapare	  
Syfte:	  Att	  genomföra	  en	  föredragsserie	  som	  Riksantikvarieämbetet	  kommer	  att	  anordna.	  Denna	  
kommer	  att	  innefatta	  teoretiska	  och	  eventuellt	  praktiska	  komponenter	  för	  att	  väcka,	  inspirera	  
och	  därmed	  åskådliggöra	  intresset	  för	  bildens	  kommunikativa	  aspekter	  och	  hur	  bilden	  påverkar	  
synen	  på	  vårt	  kulturella	  arv,	  ur	  historiskt	  såväl	  som	  samtida	  hänseende.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare	  Power	  Ekroth.	  	  	  

Rapport:	  Asp,	  E	  (red.),	  Bildbruk	  med	  mening,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2003.	  
ISBN:	  91-‐7209-‐329-‐3	  
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Bildkonst	  med	  tid	  som	  tanke	  
Syfte:	  En	  studie	  av	  bildbrukets	  möjligheter	  i	  skapandet	  av	  kulturhistorisk	  kunskap.	  Studien	  
avser	  att	  utforska	  gränslandet	  mellan	  vetenskap	  och	  konst	  genom	  att	  sammanföra	  konstnärliga	  
uttryck	  och	  tolkningar	  av	  problemområden	  med	  relevans	  för	  kulturmiljövården	  med	  den	  
kulturhistoriska	  akademiska	  forskningen.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Katherine	  Hauptman	  Wahlgren.	  

Delaktighetsmålet	  i	  ärendehandläggningen	  -‐	  en	  fallstudie	  
Syfte:	  Att	  studera	  hur	  den	  övergripande	  målsättningen	  om	  allas	  förståelse,	  delaktighet	  och	  
ansvarstagande	  för	  kulturmiljön	  präglar	  ärendehandläggningen	  vid	  länsstyrelsen.	  	  	  

Projektägare:	  Länsstyrelsen	  Västra	  Götalands	  län.	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Ylva	  Blank.	  	  

Rapport	  -‐	  (pdf,	  676	  kB)	  Länsstyrelsen	  Västra	  Götaland,	  Kulturmiljöenheten	  Göteborg,	  2003.	  
ISSN:	  1403-‐168X;	  2003:3	  

Det	  demokratiska	  kulturarvet?	  
Syfte:	  Att	  synliggöra	  olika	  aktörers	  intressen	  och	  avsikter	  med	  skapandet	  respektive	  brukandet	  
av	  det	  kulturella	  arvet.	  	  	  

Projektägare:	  Linköpings	  universitet,	  Tema	  Q	  	  	  
Projektperiod:	  2004-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Annika	  Alzén.	  	  	  

Bok:	  Alzén,	  A	  och	  Aronsson,	  P	  (red),	  Demokratiskt	  kulturarv?	  :	  nationella	  institutioner,	  
universella	  värden,	  lokala	  praktiker,	  Norrköping:	  Tema	  Kultur	  och	  samhälle,	  Linköpings	  
universitet,	  2006.	  ISBN:	  91-‐975663-‐2-‐2	  

Det	  dokumenterade	  kulturarvet	  
Syfte:	  Att	  beskriva	  och	  analysera	  föreställningar	  och	  förutsättningar	  som	  formar	  den	  
arkeologiska	  berättelsen.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Johan	  Hegardt.	  	  

Rapport	  -‐	  Hegardt,	  J,	  Den	  existentiella	  möjligheten.	  En	  studie	  över	  arkeologins	  samtidsrelevans.	  

Det	  genomtänkta	  kulturarvet?	  
Syfte:	  Att	  skapa	  ny	  kunskap	  om	  kulturarvsproduktionens	  och	  kulturarvsbrukets	  praktik	  som	  bas	  
för	  fortsatt	  utveckling	  av	  kulturarvet	  i	  samspel	  med	  näringsliv,	  skola	  och	  föreningsliv.	  	  	  

Projektägare:	  Linköpings	  universitet,	  Tema	  Q.	  Doktorandprojekt.	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Peter	  Aronsson.	  	  	  Rapport,	  Andersson,	  J,	  Skilda	  världar	  Samtida	  föreställningar	  
om	  kulturarvsplatser	  ISBN	  978-‐91-‐7593-‐795-‐5,	  ISSN	  0282-‐9800	  
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Det	  nya	  kulturarvslandskapet	  
Syfte:	  Projektet	  utförs	  vid	  Tema	  Q,	  Linköpings	  universitet	  och	  utgörs	  av	  planering	  av	  ett	  brett	  
upplagt	  forskningsprojekt	  inriktat	  mot	  att	  belysa	  kulturarvspraktikernas	  och	  
kulturmiljövårdens	  ställning	  och	  förändrade	  utvecklingsvillkor	  i	  Sverige.	  	  	  

Projektägare:	  Linköpings	  universitet,	  Tema	  Q	  	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Svante	  Beckman.	  

En	  etisk	  kulturarvsforskning?	  -‐	  Omprövningar	  av	  "vi"	  och	  "de	  andra"	  i	  en	  norrländsk	  
kontext	  
Syfte:	  Projektet	  avser	  att	  utveckla	  och	  diskutera	  ett	  etiskt	  hållbart	  perspektiv,	  att	  bidra	  till	  
utformandet	  av	  en	  i	  grunden	  etisk	  kulturarvsforskning.	  	  	  

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

Bok:	  Vallström,	  M,	  Det	  förflutnas	  närvaro.	  Essäer	  om	  norrländska	  kulturarv,	  historieskrivning	  
och	  de	  andras	  spår,	  2006	  	  Forskningsrapport:	  Det	  förflutnas	  närvaro.	  Essäer	  om	  norrländska	  
kulturarv,	  historieskrivning	  och	  de	  andras	  spår,	  2006	  

Ett	  världsarvs	  lokala	  verklighet:	  maktstrukturer	  och	  identitetsprocesser	  kring	  förvaltningen	  
av	  det	  samiska	  kulturarvet	  inom	  Laponia.	  
Syfte:	  Projektet	  studerar	  världsarvet	  Laponia	  som	  glokal	  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.	  	  	  

Projektägare:	  Uppsala	  universitet	  	  	  
Projektperiod:	  2005-‐2006.	  	  
Projektledare:	  Hugh	  Beach.	  

Rapport:	  Managing	  Laponia	  A	  world	  Heritage	  as	  arena	  for	  Sami	  Ethno-‐politics	  in	  Sweden	  ISSN	  
0348-‐5099,	  ISBN:	  978-‐91-‐554-‐7656-‐4	  

Från	  dokument	  till	  upplevelse	  
Syfte:	  Forskningsprojektet	  är	  en	  idéhistorisk	  studie	  om	  argumentationen	  kring	  kulturhistoriskt	  
värde	  och	  kulturarv	  inom	  den	  officiella	  kulturminnesvården	  under	  andra	  delen	  av	  1900-‐talet.	  	  

Projektägare:	  Umeå	  universitet,	  Institutionen	  för	  historiska	  studier.	  Samfinansieras	  av	  det	  av	  
Riksbanken	  finansierade	  projektet	  Landskapet	  som	  arena.	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Richard	  Pettersson.	  	  	  

Bok:	  Pettersson,	  R,	  Den	  svenska	  kulturmiljövårdens	  värdegrunder:	  en	  idéhistorisk	  bakgrund	  och	  
analys,	  Stockholm:	  Univ.,	  2003.	  ISBN:	  91-‐7305-‐487-‐9	  
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Förstudie:	  Kulturarv,	  mångfald	  och	  marknadsföringspraktiker	  
Syfte:	  Att	  undersöka	  hur	  mångfaldsfrågor	  hanteras	  inom	  kulturarvsturismen,	  med	  speciellt	  
fokus	  på	  marknadsföring,	  place	  marketing	  och	  kulturmiljövård.	  	  	  

Projektägare:	  Lunds	  universitet,	  Campus	  Helsingborg	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Elisabeth	  Högdahl.	  	  	  

Hemsida:	  Förstudien	  resulterade	  i	  ett	  projekt	  som	  det	  går	  att	  läsa	  om	  på	  FoU-‐hemsidan	  projekt	  
2006	  	  Länk	  till	  FoU-‐hemsida	  projekt	  2006	  Plats	  och	  tradition	  

Hur	  samhällskraven	  säkerställs	  inom	  byggandet	  
Syfte:	  Att	  kartlägga	  hur	  tillsyn	  och	  kontroll	  enligt	  PBL	  (Plan-‐	  och	  bygglagen)	  har	  fungerat	  i	  skilda	  
typer	  av	  byggnadsärenden	  i	  olika	  kommuner.	  	  	  

Projektägare:	  KTH,	  BOOM-‐gruppen.	  Projektet	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  BOOM-‐gruppen	  vid	  KTH	  
Arkitektur	  och	  Byggutbildarna	  AB.	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Ingela	  Blomberg.	  

Integration	  och	  mångfald	  
Syfte:	  Att	  fördjupa	  frågeställningarna	  kring	  kulturarv	  och	  mångfald	  och	  skapa	  förutsättningar	  
för	  breddad	  historieskrivning.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2004.	  	  
Projektledare:	  Elisabeth	  Högdahl.	  	  

Rapport	  -‐	  Arvastson,	  K	  och	  Westin,	  H	  (red.),	  Kulturarv	  och	  mångfald.	  RAÄ:s	  mångfaldsarbete	  
2004.	  

Kan	  man	  äga	  arkeologin?	  Diskursen	  makt	  -‐	  legitimitet	  -‐	  arkeologi	  i	  kritisk	  belysning	  
Syfte:	  Att	  kritiskt	  granska	  premisserna	  för	  anspråk	  på	  tolkningsföreträden	  i	  frågor	  rörande	  
makt,	  legitimitet	  och	  arkeologi	  i	  Sverige.	  Finns	  det	  verkligen	  stöd	  för	  det	  exkluderande	  bruket	  av	  
arkeologi	  i	  det	  arkeologiska	  och	  historiska	  källmaterialet?	  	  	  

Projektägare:	  Lunds	  universitet,	  Institutionen	  för	  arkeologi	  och	  antikens	  historia	  	  	  
Projektperiod:	  2004.	  	  
Projektledare:	  Thomas	  Wallerström.	  

Rapport	  -‐	  Wallerström,	  T,	  Vilka	  var	  först?	  En	  nordskandinavisk	  konflikt	  som	  historisk-‐
arkeologiskt	  dilemma.	  ISBN	  13:	  978-‐91-‐7209-‐439-‐0,	  ISBN	  10:	  91-‐7209-‐439-‐7.	  

Kulturarv	  som	  samhällsdialog	  
Syfte:	  Att	  genomföra	  en	  både	  historisk	  och	  framtidsorienterad	  analys	  av	  hur	  den	  antikvariska	  
kunskapen	  uppkommer	  och	  kommuniceras	  till	  medborgarna,	  att	  diskutera	  hur	  alternativa	  
kunskapsmål,	  arbetssätt	  och	  kommunikationsformer	  kan	  komma	  att	  gestalta	  sig	  i	  framtiden.	  	  

Projektägare:	  Bohusläns	  museum.	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Gustafsson	  och	  Håkan	  Karlsson.	  	  	  

Artikel:	  Gustafsson,	  A	  &	  Karlsson,	  H.	  2006.	  Among	  Totem	  Poles	  and	  Clan	  Power	  in	  Tanum,	  
Sweden.	  An	  Ethnographic	  Perspective	  on	  Communicative	  Artifacts	  of	  Heritage	  Management.	  In:	  
Edgeworth,	  M.	  (ed),	  Ethnographies	  of	  Archaeological	  Practice.	  Cultural	  Encounters,	  Material	  
Transformations.	  Altamira	  Press,	  Lanham.	  pp.	  137-‐147.	  ISBN:	  978-‐0-‐7591-‐0844-‐8,	  ISBN:978-‐0-‐
7591-‐0845-‐5	  	  	  
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Rapport:	  Gustafsson,	  A.	  Kulturarv	  som	  samhällsdialog?:	  en	  betraktelse	  av	  kulturarvsförmedling,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  ISBN:	  91-‐7209-‐374-‐9	  	  	  

Bok:	  Gustafsson,	  A,	  Plats	  på	  scen:	  kring	  beskrivning	  och	  förmedling	  av	  Bohusläns	  fasta	  
fornlämningar	  genom	  tiderna,	  Uddevalla:	  Bohusläns	  museum;	  Stockholm:	  
Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  ISBN:	  91-‐7686-‐188-‐0	  (inb.)	  	  	  

Artikel:	  Gustafsson,	  A	  &	  Karlsson,	  H,	  Solid	  as	  a	  rock?:	  an	  ethnographical	  study	  of	  the	  
management	  of	  rock-‐carvings,	  ingåri:	  Current	  Swedish	  archaeology.	  Stockholm:	  Swedish	  
Archaeological	  Society	  [Svenska	  arkeologiska	  samfundet],	  [1993]-‐	  ,	  ISSN	  1102-‐7355;	  2004(12),	  
s.	  23-‐40.	  	  	  

Artikel:	  Gustafsson,	  A	  &	  Karlsson,	  H,	  Dialog	  -‐	  ett	  måste	  i	  framtidens	  kulturturism!	  Ingår	  i:	  C	  
Frimodig	  (red),	  I	  kulturarvets	  fotspår	  -‐	  nya	  möjligheter	  för	  svensk	  turism,	  sid	  63-‐73.	  ETOUR,	  
Populärvetenskapliga	  arbeten,	  P	  2003:17.	  ISBN:	  91-‐970001-‐8-‐3	  (inb.)	  	  	  

Artikel:	  Gustafsson,	  A	  och	  Karlsson,	  H.	  2002.	  Kulturarv	  som	  samhällsdialog?	  Humaniora	  -‐	  en	  
akademisk	  fråga.	  Humanistdagboken	  2002,	  sid	  105-‐116.	  ISSN:	  1100-‐1313	  	  

Rapport	  -‐	  Gustafsson,	  A	  och	  Magnusson	  Staaf,	  B,	  Rapport	  om	  rapporter	  _	  en	  diskussion	  kring	  
kvalitetsbedömningar	  av	  arkeologiska	  rapporter,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.	  ,	  
2002.	  ISBN:	  91-‐7209-‐239-‐4.	  

Kulturarvet	  som	  resurs	  för	  regional	  utveckling	  
Syfte:	  Att	  studera	  kulturarvets	  betydelse	  för	  regional	  utveckling	  och	  tillväxt,	  att	  utveckla	  
adekvata	  instrument	  och	  metoder	  för	  utvärdering	  och	  analys.	  	  	  

Projektägare:	  CERUM	  (Centrum	  för	  regionalvetenskap)	  vid	  Umeå	  universitet	  och	  
Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Martin	  Paju.	  	  

Seminarierapport	  -‐	  Plats,	  drivkraft,	  samhällsprocess:	  vad	  gör	  kulturarvet	  till	  en	  resurs	  för	  
hållbar	  regional	  utveckling?:	  redovisning	  från	  seminariedagar	  i	  Uppsala	  22-‐23	  oktober	  2003,	  
Stockholm	  :	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2003.	  ISBN	  91-‐7209-‐337-‐4.	  

Fallstudierapport	  -‐	  Paju,	  M,	  Kulturmiljön	  i	  den	  regionala	  utvecklingen:	  en	  fallstudierapport,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2002.	  ISBN	  91-‐7209-‐288-‐2	  

Kunskapsöversikt	  -‐	  Weissglas,	  G,	  Kulturarvet	  som	  resurs	  för	  regional	  utveckling:	  en	  
kunskapsöversikt,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2002.	  ISBN	  91-‐7209-‐254-‐8	  
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Kulturarvets	  betydelse	  för	  en	  god	  bebyggd	  miljö	  -‐	  forskarnätverk	  
Syfte:	  Riksantikvarieämbetet	  avser	  att	  etablera	  ett	  forskar-‐	  och	  expertnätverk	  med	  för	  att	  få	  en	  
bättre	  överblick	  över	  kunskapsläge	  och	  kunskapsbehov	  när	  det	  gäller	  kulturarvets	  betydelse	  för	  
goda	  livsmiljöer	  och	  hållbara	  städer.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Ann-‐Mari	  Westerlind.	  	  	  

Forskningsöversikt:	  Bengs,	  C	  och	  Ringö,	  S,	  Kulturmiljö	  och	  stadsutveckling:	  en	  
forskningsöversikt,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  ISBN:	  91-‐7209-‐351-‐X	  

Plats,	  drivkraft,	  samhällsprocess.	  Vad	  gör	  kulturarvet	  till	  en	  resurs	  för	  hållbar	  regional	  
utveckling?	  Redovisning	  från	  seminariedagar	  i	  Uppsala	  22-‐23	  oktober	  2003.	  Rapport	  från	  
Riksantikvarieämbetet	  2003:7,	  ISBN:	  91-‐7209-‐337-‐4	  

Attraktivitet	  -‐	  hur	  och	  för	  vem?	  Kultur,	  natur	  och	  kulturarv	  som	  framgångsfaktorer	  och	  
intressekonflikter.	  Tvärsektoriella	  seminariedagar	  i	  Sunne	  19-‐20	  oktober	  2005.	  Rapport	  från	  
Riksantikvarieämbetet	  2005:5.	  ISBN	  91-‐7209-‐409-‐5.	  

Sustainable	  Historic	  Towns	  -‐	  Urban	  Heritage	  as	  an	  Asset	  of	  Development.	  Project	  Report.	  ISBN	  
951-‐616-‐141-‐3	  

Kulturarvsdialog,	  IT-‐stöd	  för	  reflexioner	  om	  samtid	  och	  framtid	  
Syfte:	  Att	  med	  digitala	  verktyg	  för	  kommunikation	  och	  visualisering	  utveckla	  och	  bredda	  
samtalet	  om	  kulturarvets	  innehåll,	  användning	  och	  betydelser.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  Projektet	  finansieras	  huvudsakligen	  av	  Stiftelsen	  
framtidens	  kultur	  och	  bedrivs	  i	  samarbete	  mellan	  Riksantikvarieämbetet	  och	  Innovativ	  Design	  
vid	  Chalmers	  tekniska	  högskola.	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Rolf	  Källman.	  	  	  

Projektrapport:	  Kulturarvsdialog:	  IT-‐stöd	  för	  reflektion	  om	  samtid	  och	  framtid:	  projektrapport,	  
Göteborg:	  Chalmers	  tekniska	  högsk.;	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  Projektrapporten	  
består	  av	  en	  slutrapport	  och	  sex	  delrapporter:	  	  

Kulturmiljöportal	  -‐	  kunskapsinnehåll	  och	  användningsområde	  
Syfte:	  Att	  utreda	  förutsättningarna	  för	  att	  bygga	  upp	  en	  kulturmiljöportal	  genom	  att	  precisera	  
informationsinnehåll	  med	  utgångspunkt	  i	  befintlig	  information	  inom	  Riksantikvarieämbetet	  
samt	  nya	  verksamheter	  som	  miljömålsarbete	  och	  kulturmiljöövervakning.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Sven	  Rentzhog.	  	  

Utredning	  -‐	  Rentzhog,	  S	  och	  Moström,	  J,	  Kulturmiljöportal:	  Utredning	  och	  förslag	  till	  
genomförandeplan	  av	  förstudie,	  2002.	  

Skiss	  -‐	  idémässig	  skiss	  för	  Kulturmiljöportal.	  

Hemsida	  -‐	  projektet	  har	  en	  egen	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  
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"Landsbygdsperspektivet"	  -‐	  Rådslag	  med	  landsbygdens	  intressenter	  inom	  den	  
storstadsnära	  landsbygden	  
Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  vid	  SLU	  Alnarp	  och	  samfinansieras	  med	  berörda	  kommuner,	  län	  och	  
myndigheter	  och	  avser	  att,	  genom	  rådslag	  med	  såväl	  berörda	  myndigheter	  som	  enskilda,	  öka	  
medvetenheten	  om	  behov	  och	  förutsättningar	  att	  med	  hänsyn	  till	  ekonomiska,	  sociala,	  kulturella	  
och	  ekologiska	  aspekter	  utveckla	  "mångfunktionella"	  lantbruksområden	  och	  landsbygder.	  	  

Projektägare:	  SLU	  -‐	  Sveriges	  lantbruksuniversitet	  	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Ole	  Reiter.	  	  	  

Rapport:	  Reiter,	  O,	  Landsbygdsutveckling	  genom	  rådslag,	  Alnarp:	  Institutionen	  för	  
landskapsplanering	  Alnarp,	  Sveriges	  lantbruksuniversitet,	  SLU,	  2004.	  ISSN	  1403-‐0268;	  2004:2	  	  	  

Artikel:	  Reiter,	  O,	  Landsbygdsutveckling	  genom	  rådslag,	  ingår	  i:	  Plan.	  Gävle:	  Föreningen	  för	  
samhällsplanering,	  1947-‐	  .	  ISSN	  0032-‐0560;	  2005:3/4,	  s.	  8-‐11	  

Landskapens	  värden	  -‐	  från	  konkurrens	  om	  knappa	  resurser	  till	  kollektivt	  ansvarstagande.	  
Syfte:	  Att	  ta	  fram	  förslag	  på	  hur	  landskapets	  kulturhistoriska	  och	  ekologiska	  värden	  i	  framtiden	  
ska	  kunna	  förvaltas	  på	  ett	  långsiktigt,	  lokalt	  uthålligt	  och	  demokratiskt	  sätt.	  	  	  

Projektägare:	  Stockholms	  universitet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Wästfelt.	  

Makten	  över	  monumenten	  -‐	  restaurering	  av	  vasaslotten	  1850-‐2000	  
Syfte:	  Projektet	  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.	  	  	  

Projektägare:	  Kungliga	  tekniska	  högskolan	  	  	  
Projektperiod:	  2005-‐2006.	  	  
Projektledare:	  Viktor	  Edman.	  

Rapport:	  Geijer,	  M,	  Makten	  över	  monumenten	  :	  restaurering	  av	  vasaslott	  1850	  –	  2000.	  ISBN10:	  
9171085173	  ISBN13:	  9789171085177	  

MKB	  med	  kulturvärde	  
Syfte:	  Att	  bland	  annat	  erbjuda	  en	  utbildning	  som	  ska	  förmedla	  och	  utveckla	  inspirerande	  
arbetssätt	  och	  underlag	  för	  hur	  kulturvärden	  kan	  och	  bör	  hanteras	  i	  MKB-‐sammanhang.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Mikael	  Jakobsson.	  	  

Slutrapport:	  Miljökonsekvensbeskrivningar	  med	  kulturvärde,	  Stockholm:	  
Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  ISBN:	  91-‐7209-‐371-‐4	  	  	  

Delrapport:	  Jakobsson,	  M	  och	  Westerlind,	  A	  M,	  Kulturmiljöns	  hantering	  i	  MKB-‐processen:	  
delrapport	  från	  projektet	  MKB	  med	  kulturvärde,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  cop.	  2004.	  
ISBN:	  91-‐7209-‐335-‐8	  
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Människa,	  samhälle,	  kulturarv	  
Syfte:	  Ett	  samarbete	  mellan	  Länsstyrelsen	  Västra	  Götalands	  län	  och	  SOM-‐institutet	  vid	  
Göteborgs	  universitet	  och	  syftar	  till	  att	  prova	  nya	  metoder	  för	  en	  konstruktiv	  medborgardialog	  
genom	  att	  undersöka	  och	  analysera	  kulturarvens	  betydelser	  och	  olika	  uppfattningar	  om	  
kulturmiljövårdens	  verksamhet	  i	  Västra	  Götalands	  län.	  	  	  

Projektägare:	  Länsstyrelsen	  Västra	  Götalands	  län.	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Mats	  Herklint.	  	  

Rapport:	  Blank,	  Y,	  Attityder	  till	  kulturarv	  i	  Västra	  Götalands	  län:	  en	  medborgarundersökning	  om	  
människa,	  samhälle	  kulturarv,	  Göteborg:	  Länsstyr.,	  2003.	  ISSN	  1403-‐168X;	  2003:32	  	  

Rapport:	  Axelsson,	  A-‐K,	  Kulturarv	  och	  livskvalitet:	  rapport	  från	  ett	  seminarium,	  Göteborg:	  
Länsstyr.,	  2003.	  ISSN	  1403-‐168X;	  2003:28	  	  	  

Rapport:	  Larsson,	  K,	  Kulturarv	  och	  medborgardialog:	  ett	  seminarium	  inom	  ramen	  för	  Agenda	  
kulturarv,	  Göteborg:	  Länsstyr.,	  2003.	  ISSN	  1403-‐168X;	  2003:29	  

Människors	  platser	  
Syfte:	  Att	  i	  samhällsbyggnadsprocessen	  bredda	  och	  fördjupa	  förmedlingen	  av	  arkeologins	  
kunskaper	  och	  resultat,	  med	  fokus	  på	  integrationsarbete	  och	  med	  ambitionen	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  en	  dialog	  med	  medborgarna	  om	  bruket	  av	  kulturarvet.	  	  

Projektägare:	  Malmö	  Kulturmiljö	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Högberg.	  	  

Artikel:	  Högberg,	  A,	  The	  Past	  is	  the	  Present	  -‐	  Prehistory	  and	  Preservation	  from	  a	  Children's	  Point	  
of	  View.	  tidskriften	  Public	  Archaeology,	  vol	  6,	  No.	  1,	  2007,	  28-‐46.	  

Artikel:	  Högberg,	  A,	  The	  EU:	  In	  Need	  of	  a	  Supranational	  View	  of	  Cultural	  Heritage.	  sid.	  199-‐208:	  
Landscape	  Ideologies	  ISBN	  963	  8046	  71	  6	  

Artikel:	  Högberg,	  A,	  Community	  archaeology	  -‐	  en	  samskapandets	  arkeologi.	  Artikel	  i	  publikation	  
om	  Arkeologi	  i	  förorten.	  Södertörns	  högskola.	  i	  tryck.	  	  	  

Artikel:	  Högberg,	  A,	  Kulturmiljöpedagogik	  och	  ledarskap,	  ingår	  i:	  Riddersporre,	  B	  (red),	  
Utbildningsledarskap,	  Studentlitteratur	  AB,	  2006.	  ISBN:	  91-‐44-‐00141-‐X	  	  	  

Artikel:	  Högberg,	  A,	  Historiemedvetande	  och	  uppdragsarkeologi:	  tankar	  om	  alternativa	  
kunskapsmål,	  ingår	  i:	  Meta	  (Lund)	  ,	  ISSN	  0348-‐7903;	  2004:3,	  s.	  3-‐18	  	  	  

Projektprogram:	  Högberg,	  A,	  2004b.	  Arkeologi	  för	  alla.	  Projektprogram	  för	  utåtriktad	  
verksamhet	  inom	  Malmö	  Kulturmiljös	  uppdragsarkeologi,	  Malmö	  Kulturmiljö,	  Malmö.	  	  

Artikel:	  Högberg,	  A,	  2003.	  Människors	  platser.	  Integration	  och	  kulturarvsbruk	  i	  fokus,	  ingår	  i	  
Agenda	  Kulturarvs	  inspirationsskrift	  nr	  3.	  s.	  132-‐139.	  

Artikel:	  C.	  Holtorf,	  A.	  Högberg;	  Talking	  People.	  From	  Community	  to	  Popular	  Archaeologies	  ur	  
Lund	  Archaeological	  Review	  2005-‐2006	  ISSN	  1401-‐2189.	  
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Möllevångsmodellen	  
Syfte:	  Att	  pröva	  en	  ny	  arbetsmetod	  för	  kulturmiljövården	  på	  områdesnivå	  och	  utgå	  från	  de	  
resultat	  som	  erhållits	  inom	  ramen	  för	  projektet	  Storstadens	  arkitektur	  och	  kulturmiljö.	  	  

Projektägare:	  Malmö	  Kulturmiljö	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Jens	  Olsson.	  	  

Rapport	  -‐	  Olsson,	  J,	  Möllevångsmodellen,	  Malmö:	  Malmö	  stad;	  Stockholm:	  
Riksantikvarieämbetet,	  2002	  

Nedbrytning	  av	  urbana	  kulturlager	  
Syfte:	  Studien	  avser	  att	  kartlägga	  länsstyrelsernas	  arbetssätt	  med	  urbana	  kulturlager.	  	  

Projektägare:	  Kulturen	  i	  Lund	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Torvald	  Nilsson.	  	  

Rapport	  -‐	  (pdf,	  2402	  Kb)	  En	  översiktlig	  sammanställning	  av	  erfarenheter	  och	  kunskapsläge,	  
Lund	  :	  Kulturen,	  2002	  

Planering	  av	  projektidé	  
Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  i	  samarbete	  mellan	  Länsstyrelsen	  Halland,	  Stiftelsen	  Hallands	  museer,	  
Avdelningen	  för	  kulturvård	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  Kungsbacka	  kommun	  och	  syftar	  till	  att	  
undersöka	  möjligheterna	  att	  genomföra	  ett	  integrerat	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsprojekt	  med	  
inriktning	  på	  lokal	  delaktighet	  och	  kulturvårdande	  kunskapsunderlag	  i	  kommunal	  planering.	  	  

Projektägare:	  Länsstyrelsen	  Halland	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Mats	  Folkesson.	  

Stad	  -‐	  upplevelse	  -‐	  historia	  
Syfte:	  Att	  pröva	  en	  metod	  för	  kunskapsuppbyggnad	  om	  kulturmiljöer	  i	  städer	  med	  utgångspunkt	  
i	  att	  det	  finns	  en	  mångfald	  relevanta	  sätt	  att	  betrakta	  staden	  och	  de	  värden	  som	  finns	  där.	  	  	  

Projektägare:	  Malmö	  Stadsbyggnadskontor.	  	  	  
Projektperiod:	  2004.	  	  
Projektledare:	  Tyke	  Tykesson.	  	  	  

Skrift:	  Tykesson,	  T,	  Kulturmiljön	  kring	  Värnhem,	  Malmö:	  Stadsbyggnadskontoret,	  [2005]	  

Säkerställande	  av	  kulturmiljöer	  i	  historiska	  stadskärnor	  -‐	  utveckling	  av	  planeringen	  i	  några	  
kommuner	  
Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  samfinansieras	  av	  berörda	  städer	  och	  
avser	  att	  testa	  hur	  program	  och	  strategier	  för	  olika	  typer	  av	  planer	  kan	  se	  ut	  samt	  hur	  
kulturhistoriskt	  värdefull	  bebyggelse	  långsiktigt	  kan	  skyddas.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Leif	  Johannesson	  och	  Ann-‐Mari	  Westerlind.	  	  

Projektrapport:	  Lehtimäki,	  M	  (red.),	  Sustainable	  Historic	  Towns	  -‐	  Urban	  Heritage	  as	  an	  Asset	  of	  
Development,	  Porvoo:	  Oy	  Painotalo	  tt-‐urex	  Ab,	  2006.	  ISBN:	  951-‐616-‐141-‐3	  Bevarandeprogram:	  
Ystad	  :	  en	  stad	  värd	  att	  bevara:	  bevarandeprogram	  2005	  antaget	  av	  kommunfullmäktige	  i	  Ystad,	  
december	  2005,	  Ystad	  :	  Ystads	  kommun,	  [2006]	  
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Södra	  Råda	  -‐	  Minnet	  av	  en	  kyrka	  
Syfte:	  att	  dokumentera	  och	  analysera	  processen	  med	  återuppbyggnaden	  av	  Södra	  Råda	  gamla	  
kyrka.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  
Projektperiod:	  2003.	  

Utvärdering	  av	  kampanjen	  Svenska	  folkets	  egen	  K-‐märkning	  
Syfte:	  Att	  studera	  hur	  det	  "folkliga	  intresset"	  för	  bebyggelse	  eller	  byggnadsvård	  uttrycktes	  
genom	  kampanjen	  som	  genomfördes	  1998.	  	  	  

Projektägare:	  Länsstyrelsen	  Västra	  Götalands	  län	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Ylva	  Blank.	  	  

Rapport:	  Blank,	  Y,	  Svenska	  folkets	  egen	  K-‐märkning.	  En	  kampanj	  i	  tiden?,	  Göteborg:	  
Länsstyrelsen	  i	  Västra	  Götalands	  län,	  2006:19.	  ISSN:	  1403-‐168X	  

Visa	  Väg	  
Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  i	  samverkan	  med	  Vägverket	  och	  syftar	  till	  att	  
pröva	  och	  utvärdera	  den	  digitala	  visualiseringsteknikens	  möjligheter	  för	  att	  förbättra	  underlag,	  
argumentation	  och	  förståelse	  för	  landskapets	  kulturmiljöer	  i	  samband	  med	  planering	  av	  
infrastruktur.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  och	  Vägverket.	  	  
Projektperiod:	  2004-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Jerker	  Moström.	  	  

Projektrapport	  -‐	  Frisk,	  M,	  Visualisering	  av	  kulturmiljö	  i	  vägplanering:	  projektrapport,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet;	  Borlänge:	  Vägverket,	  2006.	  ISBN:	  978-‐91-‐7209-‐410-‐9,	  ISBN:	  
91-‐7209-‐410-‐9	  

Vägledning	  -‐	  Frisk,	  M,	  Vägledning	  till	  visualisering	  av	  kulturmiljö	  i	  vägplanering:	  appendix	  till	  
exempelsamling,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet;	  Borlänge	  :	  Vägverket,	  2006,	  ISBN:	  978-‐91-‐
7209-‐416-‐1.	  ISBN:	  91-‐7209-‐416-‐8.	  

Delstudie	  -‐	  Antonson,	  H,	  Hur	  kommuniceras	  kulturmiljön?	  -‐	  En	  kartläggning	  av	  
visualiseringstillämpningar	  i	  infrastrukturplanering,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2005.	  
ISBN:	  91-‐7209-‐377-‐3	  

Delstudie	  -‐	  Raalte,	  S,	  Interaktiv	  visualisering	  som	  verktyg	  för	  kommunikation	  om,	  med	  och	  i	  
kulturmiljöer.	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  egen	  hemsida.	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Åter	  till	  kulturarvsbrukarna	  
Syfte:	  Att	  etablera	  en	  kontakt	  mellan	  den	  professionella	  kulturarvsorganisationens	  företrädare	  
och	  de	  mer	  eller	  mindre	  ideellt	  verksamma	  samt	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  pågående,	  hållbar	  
dialog.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  Projektet	  bedrivs	  i	  samarbete	  och	  samfinansiering	  mellan	  
Tjänsteforum	  Söderhamn	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  och	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Birgitta	  Elfström.	  
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Kulturhistorisk	  kunskap	  
Totalt	  under	  åren	  2001-‐2005	  har	  39	  unika	  projekt	  inom	  programområdet	  
"Kulturhistorisk	  kunskap"	  genomförts.	  Syftet	  med	  programområdet	  är	  att	  utveckla	  och	  
utöka	  den	  grundläggande	  och	  långsiktiga	  kunskapen	  om	  kulturarvet	  genom	  att	  
uppmuntra	  och	  beställa	  forskning	  och	  utveckling	  om	  hittills	  försummade	  delar	  av	  och	  
aspekter	  på	  vårt	  kulturarv.	  

Följande	  projekt	  har	  beviljats	  medel	  under	  programperioden	  2001-‐2005	  

Alternativ	  arkeologi	  
Syfte:	  Att	  undersöka	  hur	  alternativ	  arkeologi	  ser	  ut	  i	  Sverige	  i	  dag,	  var	  och	  hur	  den	  kommer	  till	  
uttryck	  samt	  dess	  relation	  till	  akademisk	  arkeologi.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002	  -‐	  2003.	  	  
Projektledare:	  Pia	  Andersson.	  	  	  

Bok:	  Andersson,	  P	  och	  Welinder,	  S	  (red.),	  Mellan	  Thomsen	  och	  Däniken:	  oenig	  diskussion	  kring	  
alternativ	  arkeologi,	  Lindome:	  Bricoleur	  Press,	  2004.	  ISBN:	  91-‐85411-‐00-‐0	  (inb.)	  

Analysmetoder	  och	  inventeringsmodeller	  för	  modern	  bebyggelse	  i	  kulturmiljövård	  och	  
planering	  
Syfte:	  Förstudie	  för	  att	  utveckla	  kulturmiljövårdens	  begreppsliga	  och	  praktiska	  redskap	  för	  
registrering	  och	  analys	  av	  modern	  bebyggelse.	  	  	  

Projektägare:	  Samarbete	  mellan	  KTH	  Arkitektur	  och	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Jonna	  Stewenius.	  	  	  

Forskningspublikation:	  Abarkan,	  A,	  Bebyggelsemönster	  och	  kvarterstyper:	  typo-‐morfologiska	  
karaktäriseringsmodeller	  tillämpade	  i	  Bredäng	  och	  Akalla,	  Stockholm:	  Kungl.	  Tekniska	  
högskolan,	  Skolan	  för	  arkitektur	  och	  samhällsbyggnad,	  2006.	  ISBN:	  91-‐7178-‐305-‐9	  

Arkiv	  och	  arkeologi	  
Syfte:	  Att	  inventera,	  sammanställa	  och	  utvärdera	  arkeologiska	  dokument	  i	  olika	  svenska	  arkiv.	  
Ingår	  i	  en	  motsvarande	  analys	  i	  AREA	  (Archives	  of	  European	  Archaeology),	  ett	  EU-‐baserat	  
projekt.	  	  	  

Projektägare:	  Göteborgs	  universitet,	  Institutionen	  för	  arkeologi	  och	  antikens	  historia	  
Projektperiod:	  2002-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Jarl	  Nordbladh.	  	  	  

Bok:	  Schlanger,	  N	  och	  Nordbladh,	  J	  (red),	  Archives,	  ancestors,	  practices:	  archaeology	  in	  the	  light	  
of	  its	  history,	  New	  York:	  Berghahn	  Books,	  2006.	  ISBN:	  1-‐84545-‐066-‐3	  

Atlas	  över	  förhistoriska	  hamnar-‐	  och	  handelsplatser	  på	  Gotland	  
Syfte:	  Projektet	  avser	  att	  i	  bokform	  utifrån	  gotländska	  erfarenheter	  beskriva	  metoder,	  källor	  och	  
tillvägagångssätt	  att	  upptäcka,	  identifiera	  och	  registrera	  kustanknutna	  fornlämningar,	  särskilt	  
förhistoriska	  hamnar.	  	  	  

Projektägare:	  Högskolan	  på	  Gotland.	  Projektet	  bedrivs	  vid	  Centrum	  för	  Östersjöstudier,	  
Högskolan	  på	  Gotland	  i	  samarbete	  med	  Länsstyrelsen	  Gotlands	  län	  och	  Länsmuseet	  på	  Gotland	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Dan	  Carlsson.	  
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Att	  skapa	  rum	  för	  liv.	  En	  aspekt	  av	  svensk	  arkitekturutveckling	  1950-‐1975	  
Syfte:	  Att	  analysera	  hur	  de	  idéströmningar	  som	  var	  centrala	  i	  den	  internationella	  idédebatten	  
inverkade	  på	  svensk	  arkitektur	  och	  planering.	  	  	  

Projektägare:	  Stockholms	  universitet,	  Kulturgeografiska	  institutionen	  	  	  
Projektperiod:	  2004-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Lisbeth	  Söderqvist.	  

Rapport:	  Söderqvist	  L;	  Att	  gestalta	  välfärd	  Från	  idé	  till	  byggd	  miljö	  ISBN	  978-‐91-‐540-‐6014-‐6,	  
ISBN	  978-‐91-‐7209-‐499-‐4	  

Betong	  i	  arkitektur	  och	  byggande	  1945-‐1980	  
Syfte:	  Att	  studera	  betongens	  användning	  inom	  husbyggandet	  under	  tidsperioden,	  kopplingen	  
mellan	  byggnadsteknik	  och	  arkitektur,	  samt	  samtida	  attityder	  till	  betong	  som	  ytmaterial.	  	  

Projektägare:	  Arkitektursektionen,	  Chalmers	  tekniska	  högskola	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Solveig	  Schulz.	  

Rapport:	  Johansson	  B.	  J	  O;	  Betong	  i	  arkitekturen.	  Gestaltning	  och	  teknik	  1930-‐1980.	  Concrete	  in	  
Architecture.	  Design	  and	  Technology	  1930-‐1980.	  ISBN/ISSN:	  978-‐91-‐7385-‐051-‐3.	  

Delstudier	  kring	  fornlämningsbegreppet	  
Syfte:	  Att	  skapa	  underlag	  för	  en	  större	  utredning	  om	  det	  nuvarande	  fornlämningsbegreppet	  och	  
hur	  det	  i	  framtiden	  kan	  komma	  och	  förändras.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  	  

Bok:	  Myrberg,	  N,	  Falska	  fornlämningar?:	  om	  fornlämningars	  autenticitet,	  ingår	  i	  serien	  
Reflektioner	  kring	  fornlämningar	  i	  samhället,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2002.	  
ISBN:	  91-‐7209-‐281-‐5	  	  	  

Bok:	  Olsson,	  R,	  Fasta	  fornlämningar:	  begrepp	  och	  begriplighet:	  två	  uppsatser,	  ingår	  i	  serien	  
Reflektioner	  kring	  fornlämningar	  i	  samhället,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2004.	  
ISBN:	  91-‐7209-‐324-‐2	  

Det	  hotade	  minnet	  -‐	  gravmonumentens	  vetenskapliga	  och	  kulturella	  värde	  
Syfte:	  att	  göra	  DMS-‐materialet	  tillgängligt	  och	  anpassat	  till	  beslutsfattares	  och	  handläggares	  
varierande	  behov	  inom	  kulturmiljövården,	  i	  såväl	  fysisk	  planring	  som	  ärendehantering,	  liksom	  
till	  lokalhistorikers	  och	  den	  intresserade	  allmänhetens	  önskemål.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2000-‐2001.	  Projektledare:	  Jörn	  Staecker.	  

Hemsida	  -‐	  Digital	  databas	  av	  delar	  av	  DMS.	  
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Digitala	  historiska	  kartor	  för	  kulturmiljövården	  
Syfte:	  projektet	  utvecklar	  en	  för	  kulturmiljövården	  gemensam	  metod	  och	  modell	  för	  bearbetning	  
och	  strukturering	  av	  digital	  kartinformation	  så	  att	  den	  blir	  hanterbar	  i	  geografiska	  
informationssystem	  (GIS),	  samt	  utvecklar	  en	  metod	  för	  spridning	  och	  presentation	  av	  historiska	  
kartor	  på	  internet.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  1999	  -‐	  2002.	  	  	  

Rapport:	  Rentzhog,	  S,	  Digitala	  historiska	  kartor:	  tillämpningar	  i	  GIS	  för	  kulturmiljövården,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2002.	  ISBN:	  91-‐7209-‐250-‐5	  (inb.)	  	  	  

Analysrapport	  :	  projektet	  Digitala	  historiska	  kartor	  för	  kulturmiljövården:	  delprojektet	  
Historiska	  kartdata	  för	  GIS,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2000	  	  	  

Förstudierapport:	  projektet	  digitala	  historiska	  kartor	  för	  kulturmiljövården:	  delprojektet	  
historiska	  kartdata	  för	  GIS,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  1999	  

Dokumentation	  av	  dokumentationen	  
Syfte:	  Filmen	  avser	  att	  dokumentera	  det	  reflexiva	  arbetsätt	  som	  bedrivits	  inom	  
Citytunnelprojektet	  och	  är	  tänkt	  att	  visa	  hur	  de	  arkeologiska	  resultaten	  "produceras",	  framför	  
allt	  under	  utgrävningsfasen.	  	  	  

Projektägare:	  Filmprojektet	  samfinansieras	  av	  Malmö	  Kulturmiljö	  och	  Riksantikvarieämbetet	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Ingmar	  Billberg	  och	  Per	  Sarnäs.	  

Dokumentation	  utan	  gränser	  
Syfte:	  Att	  vidga	  byggnadsarkeologins	  perspektiv	  och	  metodologiska	  angreppssätt	  genom	  att	  
skapa	  en	  mångvetenskaplig	  arena,	  där	  den	  historiska	  byggnaden	  belyses	  från	  olika	  perpektiv.	  	  	  

Projektägare:	  Lunds	  universitet	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Gunhild	  Eriksdotter.	  	  	  

Akademisk	  avhandling:	  Eriksdotter,	  G,	  Bakom	  fasaderna:	  byggnadsarkeologiska	  sätt	  att	  fånga	  
tid,	  rum	  och	  bruk,	  Stockholm:	  Almqvist	  &	  Wiksell	  International,	  2005.	  ISBN:	  91-‐22-‐02113-‐2	  

Dokumentationsprocesser	  och	  metoder	  inom	  kalkmålerikonservering	  
Syfte:	  Att	  omdefiniera	  och	  vidga	  rådande	  dokumentationsbegrepp	  inom	  svensk	  
kalkmålerikonservering	  samt	  visa	  på	  vikten	  av	  att	  kartlägga	  de	  enskilda	  objektens	  måleri-‐	  och	  
materialtekniska	  aspekter.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2004.	  	  
Projektledare:	  Anna	  Henningsson.	  	  	  

Slutrapport:	  Henningsson,	  A,	  Dokumentationsprocesser	  och	  metoder	  inom	  
kalkmålerikonservering:	  slutrapport,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2005	  

Folkets	  Hus	  och	  Folkparkernas	  framväxt	  -‐	  demokratins	  mötesplatser	  
Syfte:	  Att	  med	  byggnaderna	  och	  anläggningarna	  som	  utgångspunkt	  undersöka	  
demokratiprocessens	  framväxt	  i	  landet.	  	  	  

Projektägare:	  Arbetarrörelsens	  arkiv	  och	  bibliotek,	  Arbetarnas	  bildningsförbund,	  Arbetarnas	  
Kulturhistoriska	  sällskap,	  Folkets	  Hus	  och	  Parkers	  riksorganisation	  samt	  Riksantikvarieämbetet	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Karin	  Englund	  och	  Klaus	  Misgeld.	  
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Från	  folkhem	  till	  bostadsakut.	  Aspekter	  på	  välfärdssamhällets	  kulturarv	  
Syfte:	  Att	  dokumentera	  ett	  urval	  rivningsobjekt	  inom	  ramen	  för	  bostadsdelegationens	  
verksamhet,	  beskriva	  och	  analysera	  de	  bebyggelse-‐	  och	  socialhistoriska	  värden	  de	  
representerar.	  	  	  

Projektägare:	  Jämtlands	  läns	  museum	  	  	  
Projektperiod:	  2004-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Miael	  Eivergård.	  	  	  

Rapport:	  ISBN:	  978-‐91-‐7948-‐226-‐8	  

Gravstenarnas	  kulturvärde	  
Syfte:	  Att	  formulera	  ett	  program	  för	  hur	  kulturvärdet	  i	  kyrkogårdarnas	  gravstenar	  kan	  
tydliggöras	  och	  komma	  människor	  till	  del.	  	  Projektägare:	  Lunds	  universitet,	  Institutionen	  för	  
arkeologi	  och	  antikens	  historia	  	  Projektperiod:	  2003.	  Projektledare:	  Jörn	  Staecker.	  

Histories	  of	  Archaeology	  
Syfte:	  En	  internationell	  konferens	  av	  arkeologihistorisk	  karaktär	  organiserad	  av	  arkeologiska	  
institutionen	  vid	  Göteborgs	  universitet	  i	  samarbete	  med	  EU-‐projektet	  AREA	  -‐	  The	  Archives	  of	  
European	  Archaeology.	  	  	  

Projektägare:	  Göteborgs	  universitet,	  Institutionen	  för	  arkeologi	  och	  antikens	  historia.	  
Projektperiod:	  2004.	  	  
Projektledare:	  Jarl	  Nordbladh.	  	  	  

Bok:	  Schlanger,	  N	  och	  Nordbladh,	  J	  (red),	  Archives,	  ancestors,	  practices:	  archaeology	  in	  the	  light	  
of	  its	  history,	  New	  York:	  Berghahn	  Books,	  2006.	  ISBN:	  1-‐84545-‐066-‐3	  

Hotade	  kustlämningar	  
Syfte:	  Att	  i	  bokform	  utifrån	  gotländska	  erfarenheter	  beskriva	  metoder,	  källor	  och	  
tillvägagångssätt	  att	  upptäcka,	  identifiera	  och	  registrera	  kustanknutna	  fornlämningar,	  särskilt	  
förhistoriska	  hamnar.	  Ingår	  i	  Atlas	  över	  förhistoriska	  hamnar.	  	  	  

Projektägare:	  Centrum	  för	  Östersjöstudier,	  Högskolan	  på	  Gotland	  i	  samarbete	  med	  
Länsstyrelsen	  Gotlands	  län	  och	  Länsmuseet	  på	  Gotland	  	  	  
Projektperiod:	  2002	  -‐	  2003.	  	  
Projektledare:	  Dan	  Carlsson.	  

Högar	  som	  konstruktioner	  
Syfte:	  Att	  problematisera	  kring	  högar	  som	  konstruktioner,	  vad	  för	  kunskap	  som	  produceras	  och	  
vilka	  val	  som	  ligger	  bakom	  dagens	  utgrävningspraxis.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Terje	  Gansum.	  	  	  

Artikel:	  Gansum,	  T,	  The	  archaeology	  of	  earth,	  ingår	  i:	  Current	  Swedish	  archaeology.	  Stockholm:	  
Swedish	  Archaeological	  Society	  [Svenska	  arkeologiska	  samfundet],	  [1993]-‐	  ,	  ISSN	  1102-‐7355	  ;	  
2004(12),	  s.	  7-‐21	  	  	  

Artikel:	  Gansum,	  T,	  Hauggraving	  på	  Vårby	  gård	  og	  bruk	  av	  single	  context	  planning,	  ingår	  i:	  
Halvdanshaugen:	  arkeologi,	  historie	  og	  naturvitenskap.	  2004,	  ISBN	  82-‐8084-‐016-‐8	  ;	  s.	  265-‐276	  	  	  

Artikel:	  Gansum,	  T,	  Littiske	  redskaper	  i	  haug	  -‐	  tilfeldig	  eller	  rituell	  forklaring?,	  ingår	  i:	  Aktuella	  
metodfrågor.	  1.	  2004,	  ISBN	  91-‐7209-‐365-‐X	  ;	  s.	  18-‐30	  	  	  

Artikel:	  Bäck,	  M	  och	  Gansum,	  T,	  Keramikkskårenes	  historier	  om	  haugbyggeri,	  ingår	  i:	  Aktuella	  
metodfrågor.	  1.	  2004,	  ISBN	  91-‐7209-‐365-‐X	  ;	  s.	  32-‐64	  	  	  
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Akademisk	  avhandling:	  Gansum,	  T,	  Hauger	  som	  konstruksjoner:	  arkeologiske	  forventninger	  
gjennom	  200	  år,	  Göteborg:	  Arkeologiska	  institutionen,	  Göteborgs	  universitet,	  2004.	  ISBN:	  91-‐
85245-‐09-‐7	  	  	  

Artikel:	  Bolin,	  H,	  Cassel,	  K	  och	  Gansum,	  T,	  En	  hög	  står	  i	  centrum:	  ett	  möte	  mellan	  dagens	  och	  
forntidens	  Vårbybor,	  ingår	  i:	  Uppdrag	  arkeologi.	  2004-‐	  ,	  ISSN	  1652-‐4497	  ;	  Vol.	  2	  (2005),	  s.	  [84]-‐
97	  

Interiörrestaureringen	  i	  teori	  och	  praktik	  1890_1960	  
Syfte:	  Att	  klargöra	  hur	  målerikonserveringen	  av	  framför	  allt	  muralmåleri,	  genomfördes	  i	  teori	  
och	  praktik	  under	  första	  hälften	  av	  1900-‐talet.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  i	  samarbete	  med	  KTH	  Arkitektur	  och	  Kungl.	  
Konsthögskolans	  Arkitekturskola	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Hélène	  Svahn.	  	  	  

Artikel:	  Svahn,	  H,	  Att	  bygga	  på	  platsens	  betydelse,	  ingår	  i:	  Kulturmiljövård	  .	  ISSN	  1100-‐4800	  ;	  
2004:1,	  s.	  16-‐25	  

Hemsida	  -‐	  Projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Introduktion	  av	  slagfältsarkeologi	  i	  Skåne,	  steg	  II	  
Syfte:	  Att	  slutföra	  analysmetoder	  och	  fältmetodik	  samt	  bidra	  till	  den	  nationella	  
kunskapsutvecklingen	  om	  slagfältsarkeologi.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Bo	  Knarrström.	  

Artikel:	  B.	  Knarrström;	  Slaget	  vid	  Landskrona	  1677.	  Resultat	  från	  arkeologiska	  undersökningar	  
av	  slagfältet	  vid	  Ylleshed.	  Ur	  META	  medeltidsarkeologisk	  tidskrift	  nr	  4	  2004.	  	  

Artikel	  A.	  Knarrström:	  Den	  okände	  soldatens	  okända	  grav	  -‐	  arkeologin	  om	  historiska	  
slagfältsgravar.	  Ur	  META	  nr	  3	  2006.	  	  

Artikel:	  H.	  Svensson	  Slagfältsarkeologi	  ALE	  nr	  2	  2007.	  Rapport:	  B.	  Knarrström	  Slagfältet.	  ISBN	  
10:	  91-‐975747-‐2-‐4.	  ISBN	  13:	  978-‐91-‐975747-‐2-‐3.	  

Kvartsavslag	  i	  landskapet	  
Syfte:	  Att	  skapa	  en	  nationell	  överblick	  över	  de	  mesolitiska	  kvartslokalerna	  i	  mellersta	  och	  norra	  
Sverige	  samt	  diskutera	  lämplig	  dokumentationsstrategi.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Roger	  Edenmo.	  

Landskapet	  inom	  kulturvården	  
Syfte:	  Att	  ta	  fram	  en	  analysmodell	  för	  beskrivning	  av	  landskapets	  innehåll	  och	  förändring.	  

Projektägare:	  Kulturgeografiska	  institutionen,	  Stockholms	  universitet	  	  	  
Projektperiod:	  1999-‐2002.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Wästfelt.	  	  	  

Akademisk	  avhandling:	  Wästfelt,	  A,	  Continuous	  landscapes	  in	  finite	  space:	  making	  sense	  of	  
satellite	  images	  in	  social	  science,	  Stockholm:	  Hugo,	  2004.	  ISBN:	  91-‐975121-‐0-‐9	  
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Luckor	  att	  fylla	  
Syfte:	  Projektet	  utvecklar	  jämförande	  osteologiska	  analyser	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Caroline	  Arcini.	  

Rapport;	  Lacunae	  to	  fill:	  combining	  palaeopathological	  and	  documentary	  research	  in	  
investigations	  of	  individuals	  from	  a	  post-‐medieval	  Swedish	  cemetery.	  

Med	  trädgården	  som	  förebild	  -‐	  Alnarp	  som	  läromönster	  för	  skånsk	  landskapsidentitet	  
Syfte:	  Att	  fördjupa	  förståelsen	  för	  förebildens,	  mönstrets,	  betydelse	  för	  utvecklingen	  av	  en	  
trädgårdskultur	  som	  innefattar	  hela	  landskapsbilden.	  	  	  

Projektägare:	  SLU	  -‐	  Sveriges	  lantbruksuniversitet	  	  	  
Projektperiod:	  2004-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Kenneth	  Olwig.	  	  	  

Artikel:	  Klintborg	  Ahlklo,	  Å,	  Trädgården	  som	  lantbrukets	  förebild	  i	  1800-‐talets	  Skåne,	  ingår	  i:	  
Bebyggelsehistorisk	  tidskrift.	  ISSN	  0349-‐2834;	  2004	  (Nr	  48),	  s.	  11-‐25	  

Akademisk	  avhandling:	  Åkerns	  blomma.	  Trädgården	  som	  jordbrukets	  förebild	  i	  1800-‐talets	  
Skåne.	  Av:	  Åsa	  Klingborg	  Ahlklo.	  Utgivningsår	  2012.	  ISBN	  978-‐91-‐576-‐7693-‐1	  

Medeltidskyrkan	  under	  1900-‐talet	  
	  Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  vid	  KTH	  Arkitekturhistoria	  och	  finansieras	  huvudsakligen	  av	  Formas.	  
Forskningsprojektet	  avser	  att	  studera	  förändringar	  i	  kyrkorummen	  orsakade	  av	  restaureringar	  
och	  underhåll	  under	  1900-‐talet.	  	  	  

Projektägare:	  KTH,	  Arkitekturhistoria	  	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Johan	  Mårtelius.	  	  	  

Rapport:	  Gustafsson,	  L.	  Medeltidskyrkan	  i	  Uppland.	  Restaurering	  och	  rumslig	  förnyelse	  under	  
1900-‐talet.	  ISBN	  978-‐91-‐7415-‐697-‐3	  

Nutida	  landskap	  med	  historia	  
Syfte:	  Att	  ur	  ett	  brett,	  mångvetenskapligt	  perspektiv	  synliggöra	  landskapets	  kulturvärden	  samt	  
att	  ta	  fram	  ett	  program	  för	  hur	  dessa	  värden	  på	  bästa	  sätt	  kan	  tas	  till	  vara	  i	  den	  antikvariska	  
praktiken.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  1999	  -‐	  2001.	  

Nya	  perspektiv	  på	  landsbygdens	  bebyggelse	  
Syfte:	  Ett	  ramprojekt	  som	  utifrån	  ett	  problematiserande	  perspektiv	  syftar	  till	  att	  främja	  en	  
fördjupad	  och	  aktualiserad	  kunskapsuppbyggnad	  kring	  landsbygdens	  bebyggelse.	  	  	  

Projektägare:	  Avdelningen	  för	  kulturvård,	  Göteborgs	  universitet	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2002.	  

Nya	  stadsarkeologiska	  horisonter	  
Syfte:	  Projektet	  syftar	  till	  att	  utveckla	  vetenskapliga	  stadsarkeologiska	  strategier	  tillämpbara	  
inom	  arkeologin	  och	  kulturmiljövården.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2006.	  	  
Projektledare:	  Johan	  Anund.	  	  	  
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Bok:	  Larsson,S	  (red.),	  Nya	  stadsarkeologiska	  horisonter,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  
2006.	  ISBN:	  91-‐7209-‐424-‐9,	  ISBN:	  978-‐7209-‐424-‐6	  :	  Anglert,	  M,	  Nya	  stadsarkeologiska	  
horisonter:	  RAÄ	  FoU	  projekt	  2003,	  Lund:	  Avdelningen	  för	  arkeologiska	  undersökningar,	  
Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  ISSN	  1104-‐7526	  ;	  2004:4	  

Rapport	  -‐	  Anglert,	  M,	  Nya	  stadsarkeologiska	  horisonter	  :	  RAÄ	  FoU	  projekt	  2003,	  Lund	  :	  
Avdelningen	  för	  arkeologiska	  undersökningar,	  Riksantikvarieämbetet,	  2004.	  ISSN	  1104-‐7526	  ;	  
2004:4	  

Omhändertagandets	  historia.	  Om	  anstalter	  och	  institutioner	  som	  kulturarv	  
Syfte:	  Att	  identifiera	  och	  analysera	  miljöer	  i	  Jämtlands	  län	  som	  i	  vid	  mening	  kan	  kopplas	  till	  det	  
moderna	  anstaltsväsendet.	  	  	  

Projektägare:	  Jämtlands	  läns	  museum	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Mikael	  Eivergård.	  

Publikation:	  2012.	  Mikael	  Eivergård,	  Veronica	  Olofsson,	  Maria	  Vallström:	  På	  anstalt.	  Andra	  
minnen	  av	  det	  moderna.	  Jämtli	  förlag.	  ISBN	  978-‐91-‐7948-‐239-‐8	  

Ortnamnen	  -‐	  en	  del	  av	  kulturmiljön	  
Syfte:	  Att	  utveckla	  metoder	  och	  strategier	  för	  att	  bättre	  integrera	  ortnamnen	  i	  
kulturmiljövården.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Staffan	  Nyström.	  	  

Rapport	  -‐	  Nyström,	  S,	  Ortnamnen	  och	  kulturminneslagen:	  om	  tolkning	  och	  tillämpning	  av	  
begreppet	  god	  ortnamnssed,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förlag,	  2001.	  ISBN:	  91-‐7209-‐
215-‐7	  

Handledning:	  God	  ortnamnssed:	  ortnamnsrådets	  handledning	  i	  namnvård,	  Gävle	  :	  
Lantmäteriverket,	  2001.	  ISSN:	  1103-‐0054	  ;	  6	  Nyström,	  S,	  Smånamn	  och	  andra	  ortnamn,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2003.	  ISBN:	  91-‐7209-‐305-‐6	  

Programskrivning	  för	  det	  biologiska	  kulturarvet	  
Syfte:	  Att	  formulera	  ett	  program	  för	  hur	  man	  ska	  kunna	  identifiera	  och	  ta	  tillvara	  det	  biologiska	  
kulturarvet,	  utveckla	  dess	  kunskapspotential	  och	  betydelse	  för	  omställningen	  till	  ett	  hållbart	  
samhälle.	  	  	  

Projektägare:	  SLU	  i	  samarbete	  med	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  	  

Bok:	  Emanuelsson,	  M,	  Skogens	  biologiska	  kulturarv:	  att	  tillvarata	  föränderliga	  kulturvärden,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förlag,	  2003.	  ISBN:	  91-‐7209-‐300-‐5	  	  	  

Artikel:	  Emanuelsson,	  M,	  Skogens	  biologiska	  kulturarv:	  möte	  mellan	  naturvård	  och	  
kulturmiljövård,	  ingår	  i	  Tidskrift	  (Kalmar)	  ,	  ISSN	  1650-‐8394	  ;	  2004:4,	  s.	  23-‐32	  
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Religiösa	  rum	  för	  islam.	  Metodutveckling	  genom	  institutionell	  samverkan	  inom	  
kulturarvsområdet.	  
Syfte:	  Projektet	  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.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Eva	  Vikström.	  

Slutrapport	  -‐	  Vikström,	  E,	  Religiösa	  rum	  för	  islam,	  2006.	  

Religiösa	  rum	  i	  det	  mångkulturella	  Sverige	  
Syfte:	  Att	  genomföra	  en	  förstudie	  av	  kulturarvsarbete	  kring	  religiösa	  rum	  för	  religioner	  som	  är	  
eller	  har	  varit	  representerade	  i	  Sverige,	  i	  huvudsak	  med	  undantag	  för	  lutherdomen	  företrädd	  av	  
Svenska	  kyrkan.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Eva	  Vikström.	  

Förstudierapport	  -‐	  Vikström,	  E,	  Religiösa	  rum	  i	  det	  mångkulturella	  Sverige,	  2004.	  

Rätten	  och	  rummet	  
Syfte:	  Att	  undersöka	  de	  svenska	  tingshusens	  framväxt	  och	  betydelse	  i	  avsikt	  att	  tydliggöra	  de	  
respektive	  aktörernas	  inflytande	  samt	  belysa	  de	  fysiska	  avtrycken	  i	  byggnaden	  som	  
maktrelationerna	  föranledde.	  	  Projektägare:	  Avdelningen	  för	  kulturvård,	  Göteborgs	  universitet	  
	  Projektperiod:	  2001-‐2005.	  Projektledare:	  Eva	  Löfgren.	  

Sidendamastmönster	  -‐	  katalog	  över	  svenska	  mönster	  vävda	  i	  Venedig	  under	  1900-‐talet	  
Syftet:	  Att	  sammanställa	  en	  katalog	  med	  alla	  mönster	  som	  skall	  kunna	  fungera	  som	  uppslagsbok	  
för	  både	  forskare	  och	  Svenska	  kyrkan.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2002.	  	  
Projektledare:	  Margareta	  Ridderstedt.	  

Rapport;	  Veneziansk	  sidendamast	  av	  svenska	  1900-‐tals	  konstnärer	  ISBN	  978-‐91-‐7209-‐500-‐7	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Swedish	  Archaeologists	  on	  Ethics	  
Syfte:	  Färdigställande	  och	  tryckning	  av	  en	  antologi	  som	  utges	  av	  Svenska	  Arkeologiska	  
Samfundet.	  	  	  

Projektägare:	  Svenska	  Arkeologiska	  Samfundet	  	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Håkan	  Karlsson.	  	  	  

Bok:	  Karlsson,	  H	  (red),	  Swedish	  archaeologists	  on	  ethics,	  Lindome:	  Bricoleur	  press,	  2004.	  ISBN:	  
91-‐973713-‐7-‐8	  
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Undersökning	  av	  unik	  färgprovssamling	  på	  Konsthögskolan	  
Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  på	  Konsthögskolan	  och	  utförs	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  syftar	  till	  
att	  dokumentera	  den	  unika	  samlingen	  och	  införliva	  analysresultaten	  i	  Riksantikvarieämbetets	  
referensdatabas.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Kate	  Tronner.	  	  	  

Lägesrapport:	  Tronner,	  K,	  Undersökning	  av	  unik	  färgprovssamling	  på	  Konsthögskolan:	  
lägesrapport,	  Stockholm:	  Riksantikvarieänbetet	  och	  Konsthögskolan	  ,	  2004	  	  	  

Rapport:	  Tronner,	  K,	  Nils	  Månsson	  Mandelgrens	  färgämnessamling:	  dokumentation	  och	  
analysresultat,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet	  och	  Kungliga	  Konsthögskolan	  ,	  2003	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Uppdragsarkeologi	  
Syfte:	  Att	  utveckla	  uppdragsarkeologins	  vetenskapliga	  arbetssätt,	  att	  synliggöra	  
uppdragsarkeologins	  resultat	  och	  därigenom	  säkra	  dess	  roll	  inom	  kulturarvsområdet,	  att	  stärka	  
Riksantikvarieämbetets	  positiva	  och	  ledande	  roll	  inom	  utvecklingen	  av	  uppdragsarkeologin.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2002.	  	  
Projektledare:	  Lena	  Flodin.	  
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Vård	  och	  konservering	  
Totalt	  under	  åren	  2001-‐2005	  har	  28	  unika	  projekt	  inom	  programområdet	  "Vård	  och	  
konservering"	  genomförts.	  

Programområdets	  syfte	  är	  att	  bygga	  upp	  kunskap	  för	  att	  förbättra	  förutsättningarna	  för	  det	  
fysiska	  bevarandet	  av	  det	  materiella	  kulturarvet	  -‐	  föremål,	  byggnader,	  fornminnen	  och	  
kulturmiljöer.	  Kunskapen	  behövs	  för	  dem	  som	  förvaltar	  och	  vårdar	  kulturarvet,	  till	  exempel	  
museer,	  konserveringsinstitutioner,	  församlingar,	  fastighetsförvaltare	  och	  byggnadsvårdare.	  
Ideologisk	  medvetenhet	  är	  grunden	  för	  vård	  och	  konservering	  av	  kulturarvet	  varför	  en	  naturlig	  
koppling	  finns	  till	  programområdet	  "Kulturarvet	  i	  samhället"	  som	  bland	  annat	  tar	  upp	  
värderingsfrågorna.	  

Här	  listas	  projekt	  som	  beviljats	  medel	  under	  programperioden	  2001-‐2005	  

Behov	  av	  och	  metoder	  för	  omkonservering	  av	  arkeologiskt	  alunbehandlat	  trä	  
Syfte:	  Projektet	  syftar	  till	  att	  utveckla	  metoder	  för	  att	  rädda	  arkeologiska	  alunbehandlade	  
träföremål	  stadda	  i	  kraftig	  och	  aktiv	  nedbrytning.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Karin	  Lindhal.	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Bevarande	  av	  arkeologiskt	  benmaterial	  i	  Sverige.	  Identifiering	  av	  utsatta	  regioner	  och	  
fornlämningstyper	  
Syfte:	  Att	  få	  kunskap	  om	  de	  för	  svenska	  förhållanden	  viktigaste	  nedbrytningsfaktorerna	  för	  
arkeologiskt	  benmaterial,	  att	  kunna	  göra	  prognoser	  om	  nedbrytningen	  i	  olika	  
fornlämningstyper,	  jordarter	  och	  regioner	  i	  Sverige,	  samt	  att	  sätta	  in	  resultaten	  i	  ett	  större	  
sammanhang	  avseende	  nedbrytning	  av	  olika	  arkeologiska	  material.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Nord	  och	  Monika	  Fjaestad.	  	  	  

Artikel:	  Nord,	  A	  G,	  Kars,	  H,	  Ullén,	  I,	  Tronner,	  K	  och	  Kars,	  E,	  Deterioration	  of	  archaeological	  bone	  -‐	  
a	  statistical	  approach,	  ingår	  i	  tidskriften:	  Journal	  of	  Nordic	  Archaeological	  Science,	  vol.	  15	  (2005)	  
s.	  77-‐86.	  ISSN:	  1650-‐1519	  

Bevarande	  av	  industriellt	  tillverkade	  bruksföremål	  av	  metall	  
Syfte:	  Att	  genom	  noggranna	  materialundersökningar	  av	  metalliska	  bruksföremål	  från	  perioden	  
1850-‐1950	  öka	  kunskapen	  om	  dessa	  material.	  Detta	  i	  syfte	  att	  kunna	  förklara	  uppkomna	  skador,	  
bedöma	  risken	  för	  fortsatt	  nedbrytning	  och	  för	  att	  utforma	  lämpliga	  rengöringsmetoder	  och	  
klarlägga	  vilka	  miljöer	  som	  är	  skadliga.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  
Projektperiod:	  2002-‐	  2004.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Nord.	  	  	  

Slutrapport:	  Nord,	  A,	  Slutrapport	  för	  FoU-‐projektet	  Bevarande	  av	  industriellt	  tillverkade	  
bruksföremål	  i	  metall:	  material,	  tillverkning,	  skador,	  rengöring	  och	  förvaring,	  Stockholm	  :	  
Riksantikvarieämbetet,	  2005.	  ISBN:	  91-‐7209-‐396-‐X	  

Hemsida	  -‐	  Projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  
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Bilden	  av	  arkeologi	  inom	  samtidens	  populärkultur	  -‐	  möjlighet	  eller	  hinder	  för	  främjandet	  
av	  kulturarvet?	  
Syfte:	  Att	  undersöka	  hur	  arkeologi	  framställs	  inom	  bland	  annat	  turistnäringen,	  film,	  
dokumentärer,	  dagspress	  och	  reklamvärld,	  men	  även	  i	  litteratur	  och	  modern	  konst.	  Projektet	  
kommer	  att	  gå	  in	  på	  om,	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  den	  populära	  bilden	  av	  arkeologi	  främjar	  
kulturmiljövårdens	  arbete	  med	  kulturarvet	  eller	  inte.	  Jämförande	  studier	  och	  fältarbete	  kommer	  
att	  utföras	  i	  Storbritannien	  och	  i	  Tyskland.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Cornelius	  Holtoft.	  	  	  

Artikel:	  Holtorf,	  C,	  Archaeology	  is	  a	  Brand!	  The	  meaning	  of	  archaeology	  in	  contemporary	  
popular	  culture,	  ingår	  i:	  British	  Archaeological	  Reports,	  2007	  

Rapport:	  Holtorf,	  C,	  Archeaology	  is	  a	  Brand!	  The	  meaning	  of	  archaeologi	  in	  contemporary	  
popular	  culture.	  ISBN	  978	  1	  905739	  06	  6	  

Byggnadsmåleri	  och	  restaurering.	  Historiska	  oljefärger	  i	  arkitektur	  och	  restaurering	  
Syfte:	  Att	  prova	  och	  utvärdera	  skillnaden	  mellan	  linolja	  tillverkad	  på	  traditionellt	  respektive	  
modernt	  vis.	  Projektet	  utgörs	  av	  provning	  av	  så	  kallad	  "tidigindustriellt"	  kokt	  linolja.	  	  

Projektägare:	  KTH,	  Arkitekturhistoria	  	  
Projektperiod:	  2000-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Kerstin	  Karlsdotter	  Lyckman	  och	  Johan	  Mårtelius.	  	  	  

Akademisk	  avhandling:	  Karlsdotter	  Lyckman,	  K,	  Historiska	  oljefärger	  i	  arkitektur	  och	  
restaurering,	  Vara:	  Färgarkeologens	  förlag;	  Stockholm:	  Kungliga	  tekniska	  högskolan,	  2005.	  
ISBN:	  91-‐7178-‐197-‐8	  (inb.)	  	  	  

Forskningspublikation:	  Karlsdotter	  Lyckman,	  K,	  Linoljefärg	  förr	  och	  nu:	  en	  studie	  av	  ett	  
autentiskt	  material	  i	  kontinuerlig	  förändring.	  Del	  I,	  Stockholm,	  2002,	  ingår	  i	  serie:	  Trita-‐ARK.	  
Forskningspublikation,	  .	  ISSN	  1402-‐7453	  ;	  2002:16	  	  	  

Forskningspublikation:	  Karlsdotter	  Lyckman,	  K,	  Provning	  av	  traditionellt	  kokt	  linolja	  i	  vita	  
linoljefärger.	  Del	  II,	  Stockholm,	  2002,	  ingår	  i	  serie:	  Trita-‐ARK.	  Forskningspublikation.	  ISSN	  1402-‐
7453	  ;	  2002:11.	  ISBN:	  91-‐7283-‐332-‐7	  

Ersättningsmedel	  för	  konserveringsmedlet	  Acronal	  
Syfte:	  Att	  skapa	  ett	  bindemedel	  för	  fästande	  av	  flagande	  färg	  och	  förgyllning	  på	  konstföremål.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  Projektet	  drivs	  i	  samarbete	  med	  firman	  Lascaux,	  Zürich	  
och	  KTH	  	  	  
Projektperiod:	  2001	  -‐	  2002.	  	  
Projektledare:	  Hans	  Peter	  Hedlund.	  	  	  

Slutrapport:	  Hedlund,	  H	  P	  och	  Johansson,	  M,	  Prototypes	  of	  Lascaux	  Medium	  for	  Consolidation,	  
ingår	  i:	  Restauro	  nr	  6	  sept	  2005	  

Från	  tanke	  till	  handling:	  Användaranpassad	  antikvarisk	  bygghandling	  
Syfte:	  Att	  tydliggöra	  och	  lyfta	  fram	  bra	  antikvariska	  arbetsinstrument	  och	  utveckla	  den	  
antikvariska	  projekteringen	  i	  byggprocessen.	  	  	  

Projektägare:	  Stockholms	  Byggnadsantikvarier	  AB	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Stephan	  Ficler,	  Jörgen	  Renström,	  Staffan	  Hansing	  och	  Sofia	  Bruto.	  
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Fynd	  och	  miljö	  
Syfte:	  Att	  undersöka	  vilka	  områden	  i	  landet	  som	  är	  utsatta	  för	  stora	  miljöföroreningar	  som	  i	  sin	  
tur	  skadar	  fornlämningar.	  Bland	  annat	  kartläggning	  av	  hur	  antropogena	  föroreningar	  och	  andra	  
faktorer	  påverkar	  nedbrytningen	  av	  arkeologiska	  föremål	  i	  jord.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2000	  -‐2002.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Nord.	  	  	  

Rapport:	  K.Tronner,	  A.	  G.	  Nord,	  D.	  von	  Arronet,	  E.	  Mattsson	  &	  A.	  Brandi:	  Slutrapport	  för	  FoU-‐
projektet	  "Undersökning	  av	  en	  unik	  färgprovsamling	  på	  Kungl.	  Konsthögskolan	  -‐	  dokumentation	  
och	  analys."	  	  	  

Rapport	  från	  Riksantikvarieämbetet	  Nr	  2006:1.	  Under	  tryckning.	  	  Rapport:A.	  G.	  Nord,	  I.	  Ullén,	  K.	  
Tronner,	  E.	  Mattsson,	  G.	  Ch.	  Borg,	  C.	  Bohm	  &	  A.	  Lagerlöf:	  Fornlämningsområden	  som	  indikatorer	  
för	  miljömålet	  "Bara	  naturlig	  försurning".	  RAÄ	  Rapport	  Maj	  2006.	  	  	  

Rapport:	  A.	  G.	  Nord,	  I.	  Ullén,	  K.	  Tronner,	  J.	  Sjöstedt	  &	  H.	  Runesson:	  The	  deterioration	  of	  
archaeological	  metal	  artefacts	  in	  soil.	  The	  year	  2000	  status	  report	  of	  a	  national	  Swedish	  project	  
(September	  2000).	  RAÄAT	  Internal	  Report,	  s.	  1-‐50,	  National	  Heritage	  Board	  of	  Sweden,	  
Stockholm	  2000.	  	  	  

Rapport:	  A.	  G.	  Nord,	  I.	  Ullén,	  K.	  Tronner,	  M.	  Fjaestad,	  E.	  Mattsson	  &	  G.	  Ch.	  Borg:	  The	  deterioration	  
of	  archaeological	  metal	  artefacts	  in	  soil.	  The	  1999	  status	  report	  of	  the	  national	  Swedish	  project	  
'Finds	  and	  Environment'	  .	  RAÄAT,	  September	  1999.	  	  Rapport:	  A.	  G.	  Nord,	  K.	  Tronner,	  I.	  Ullén,	  M.	  
Fjaestad,	  E.	  Mattsson	  &	  G.	  C.	  Borg:	  The	  deterioration	  of	  archaeological	  metal	  artefacts	  in	  soil.	  
Status	  report	  of	  the	  national	  Swedish	  project	  entitled	  Finds	  and	  environment.	  RAÄAT,	  
September	  1998,	  s.	  1-‐55.	  	  	  

Rapport:	  M.	  Fjaestad,	  I.	  Ullén,	  A.	  G.	  Nord,	  K.	  Tronner,	  G.	  C.	  Borg	  &	  M.	  Sandberg:	  Are	  bronze	  
artefacts	  excavated	  today	  more	  deteriorated	  than	  earlier?	  Assessment	  and	  multivariate	  
statistical	  analysis	  of	  Swedish	  museum	  objects	  (1997).	  RAÄAT,	  1997,	  s.	  1-‐32.	  	  Rapport:	  A.	  G.	  
Nord,	  K.	  Tronner,	  M.	  Fjaestad,	  I.	  Ullén	  &	  A.	  Lagerlöf:	  Deterioration	  of	  archaeological	  copper-‐alloy	  
artefacts	  in	  soil.	  Reports	  from	  the	  National	  Swedish	  Project	  (1997).	  RAÄAT	  ,	  1997,	  s.	  1-‐58.	  

Hemsida	  -‐	  Projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Förebyggande	  konservering	  med	  syrefria	  mikroklimat	  
Syfte:	  Projektet	  undersöker	  om	  förpackning	  i	  en	  syrefri	  miljö	  med	  bruk	  av	  syreabsorbenter	  är	  
ett	  bra	  sätt	  att	  bekämpa	  insekter	  i	  samling	  och	  att	  långtidsförvara	  museiföremål.	  En	  mobil	  
utrustningsenhet	  för	  syrefri	  inpackning	  byggs	  upp	  som	  andra	  kan	  hyra	  för	  självkostnadspris.	  	  

Projektägare:	  Tekniska	  museet	  i	  samarbete	  med	  flera	  svenska	  museer	  och	  institutioner.	  
Projektperiod:	  2001-‐2002.	  	  
Projektledare:	  David	  Pettersson.	  

Gammal	  kunskap	  för	  nutida	  byggande	  -‐	  sydsvensk	  timring	  
Syfte:	  Att	  dokumentera	  äldre	  hantverkares	  kunskaper	  om	  skog,	  virke	  och	  byggnadshantverk	  i	  
södra	  Sverige.	  	  	  

Projektägare:	  Byggnadsvård	  Qvarnarp	  	  	  
Projektperiod:	  2001	  -‐	  2002.	  	  
Projektledare:	  Ruben	  Albertsson	  och	  Robert	  Carlsson.	  
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Ickeförstörande	  utvärderingsmetoder	  i	  fält	  för	  stenkonservering	  
Syfte:	  Att	  skapa	  underlag	  för	  en	  fungerande	  utvärdering	  av	  stenkonserveringar.	  Målet	  är	  att	  
upprätta	  en	  handlingsmanual	  för	  ickeförstörande	  utvärdering.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Hélèn	  Svahn.	  

Inhibitorer	  för	  omålat	  järn	  
Syfte:	  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.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2002-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Åsa	  Norlander.	  

Rostskyddsmedel	  för	  omålat	  järn	  -‐	  slutrapport	  för	  FoU-‐projektet	  Inhibitorer	  för	  omålat	  järn.	  

Korrosion	  samt	  restaurering	  och	  konservering	  av	  bronsstatyer	  -‐	  informationsspridning	  
Syfte:	  Att	  bearbeta	  och	  sammanställa	  resultaten	  av	  ett	  omfattande	  forskningsprogram	  i	  form	  av	  
en	  lättillgänglig	  rapport	  och	  bildserie	  som	  kan	  tjäna	  som	  underlag	  för	  rekommendationer	  
avseende	  underhåll	  av	  bronsskulpturer.	  	  	  

Projektägare:	  Korrosionsinstitutet	  	  	  
Projektperiod:	  2002.	  	  
Projektledare:	  Vladimir	  Kucera	  och	  Björn	  Linder.	  

Kulturminnesundersökning	  av	  gården	  Örnanäs	  -‐	  en	  metodstudie	  
Syfte:	  Projektet	  bedrivs	  vid	  avdelningen	  för	  kulturvård	  vid	  Göteborgs	  universitet	  och	  
samfinansieras	  av	  bland	  annat	  Länsstyrelsen	  i	  Skåne	  län	  och	  EU	  Mål	  2-‐medel.	  Projektet	  
behandlar	  metoder	  och	  teoribildning	  för	  att	  genom	  kulturhistoriskt	  kunskapsbygge	  hantera	  
vård	  och	  bevarande	  av	  ett	  kulturminne.	  	  	  

Projektägare:	  Göteborgs	  universitet	  	  	  
Projektperiod:	  2003.	  	  
Projektledare:	  Ola	  Wetterberg.	  

Akademisk	  avhandling:	  Byggnaden	  som	  kunskapskälla.	  Av	  Gunnar	  Almevik.	  Utgivningsår	  2012.	  
ISBN	  978-‐91-‐7346-‐714-‐8	  

Levande	  industriarv.	  Industrivårdens	  ideologi	  och	  praktik	  
Syfte:	  Projektet	  vill	  bidra	  till	  att	  säkra	  den	  framtida	  kunskapsförsörjningen	  inom	  industrivården	  
genom	  en	  kunskapsöversikt.	  	  	  

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

Rapport:	  Spade	  Bengt,	  En	  historia	  om	  KRAFTMASKINER	  ISBN:	  978-‐91-‐7209-‐501-‐4	  	  

Morgondagens	  kulturobjekt.	  Pilotprojekt	  för	  bevarande	  av	  plastföremål	  
Syfte:	  Att	  kartlägga	  och	  studera	  olika	  plastföremåls	  bevarandegrad	  och	  analysera	  
nedbrytningsfaktorer	  för	  att	  kunna	  ge	  rekommendationer	  om	  framtida	  bevarandeinsatser.	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2005-‐2008.	  	  
Projektledare:	  Anders	  Nord.	  
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Rapport:	  PLAST	  Morgondagens	  kulturobjekt.	  Projekt	  för	  bevarande	  av	  plastföremål.	  
Terminologi.	  Analys.	  Skador.	  Nedbrytning.	  Förvaring.	  ISBN:	  978-‐91-‐7209-‐527-‐4	  

Museala	  torkmedel	  
Syfte:	  Att	  testa	  fyra	  av	  de	  på	  marknaden	  vanligaste	  medlen	  för	  passiv	  kontroll	  av	  den	  relativa	  
luftfuktigheten,	  framförallt	  i	  montrar.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2005.	  	  
Projektledare:	  Emma	  Wikstad.	  

Magisteruppsats	  -‐	  Bylund	  Melin,	  C,	  ART-‐SORB®	  &	  PROSORB	  _	  En	  jämförande	  studie	  av	  två	  
fruktbuffrande	  kiselgeler	  och	  utvärdering	  av	  en	  ny	  försöksmetod,	  Göteborg	  :	  Göteborgs	  
universitet,	  Institutionen	  för	  miljövetenskap	  och	  kulturvård,	  Avdelningen	  för	  kulturvård,	  2005.	  
ISSN:	  1101-‐3303.	  

Neutral	  montermiljö	  
Syfte:	  Att	  i	  fullskaleförsök	  studera	  museimontrar	  och	  kartlägga	  emissioner	  från	  
utställningsmaterial	  i	  denna	  slutna	  miljö	  för	  att	  förutsäga	  ackumulation,	  luftombyte	  och	  kemisk	  
påverkan.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Emma	  Wikstad.	  

Hemsida	  -‐	  Projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Neutrala	  material	  i	  museimiljö	  
Syfte:	  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.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  i	  samarbete	  med	  specialister	  från	  bland	  andra	  SCI,	  IVL,	  IFP	  
och	  Trätek	  	  	  
Projektperiod:	  1999-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Monika	  Fjaestad.	  

Provning	  av	  tillgängliga	  rostskyddssystem	  
Syfte:	  Att	  finna	  fullvärdiga	  alternativ	  till	  rostskyddsbehandling	  av	  blymönja	  genom	  jämförande	  
provning	  av	  moderna	  så	  kallade	  miljövänliga	  färgsystem	  och	  traditionella	  rostskyddssystem	  
under	  realistiska	  betingelser.	  	  	  

Projektägare:	  Sveriges	  Provnings-‐	  och	  Forskningsinstitut	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2004.	  	  
Projektledare:	  Bo	  Carlsson	  och	  Magnus	  Palm.	  	  	  

Rapport:	  Gustafsson,	  H,	  Hälso	  och	  miljöaspekter	  på	  blymönja	  och	  moderna	  blyfria	  alternativa	  
färgsystem,	  Borås:	  Sveriges	  Provning-‐	  och	  forskningsinstitut,	  2002.	  ISBN:	  91-‐7848-‐905-‐9	  	  

Rapport:	  Carlsson,	  B,	  Jämförelse	  av	  tillgängliga	  rostskyddssystem	  för	  kulturmiljövård:	  resultat	  
av	  accelererad	  korrosionsprovning,	  Borås:	  Sveriges	  provnings-‐	  och	  forskningsinstitut	  (SP),	  
2002.	  ISBN:	  91-‐7848-‐896-‐6	  
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Rengöring	  av	  arkeologiska	  metallföremål	  med	  hjälp	  av	  pulsad	  laser	  
Syfte:	  Att	  utveckla	  en	  skonsam	  teknik	  för	  rengöring	  av	  arkeologiska	  metallföremål	  och	  
effektivisera	  bevarandet.	  	  	  

Projektägare:	  Stiftelsen	  Föremålsvård	  i	  Kiruna	  i	  samverkan	  med	  Luleå	  tekniska	  universitet	  
Projektperiod:	  2000-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Yangsook	  Koh.	  

Akademisk	  avhandling	  -‐	  Koh,	  Yang	  Sook,	  Laser	  cleaning	  as	  a	  conservation	  technique	  for	  
corroded	  metal	  artifacts,	  Luleå	  tekniska	  universitet,	  2006.	  ISSN:	  1402-‐1544;	  2006:2.	  

RockCare	  -‐	  Tanums	  kulturarvslaboratorium	  
Syfte:	  Att	  utveckla	  och	  tillämpa	  innovativa	  koncept	  och	  metoder	  för	  dokumentation,	  vård	  och	  
presentation	  av	  Tanums	  hällristningar.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  1998-‐2001.	  	  	  

Rapport:	  Bertilsson,	  U,	  RockCare	  -‐	  Tanum	  Laboratory	  of	  Cultural	  Heritage:	  report	  from	  the	  
documentation	  seminars	  in	  Tanum	  8-‐21	  July	  and	  Valcamonica	  29	  July-‐14	  August,	  2000,	  
Stockholm:	  Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2003.	  ISBN:	  91-‐7209-‐330-‐7	  	  	  

Rapport:	  Bertilsson,	  U,	  Rockcare	  -‐	  protection	  of	  European	  rock	  carvings:	  presentation	  of	  the	  
different	  aims,	  activities,	  and	  schedules	  within	  the	  project,	  Stockholm:	  National	  Heritage	  Board	  
[Riksantikvarieämbetet],	  2000.	  ISBN:	  91-‐7209-‐177-‐0	  	  	  

Artikel:	  Bertilsson,	  U,	  RockCare	  :	  the	  first	  three	  years	  -‐	  problems,	  progress	  and	  prospects,	  ingår	  i:	  
Adoranten.	  Tanumshede:	  Tanums	  hällristningsmuseum,	  1978-‐	  .	  ISSN	  0349-‐8808;	  2001,	  s.	  35-‐44	  

Artikel:	  Bertilsson,	  U,	  RockCare	  -‐	  Tanum	  laboratory	  of	  cultural	  heritage,	  ingår	  i:	  Adoranten.	  
Tanumshede:	  Tanums	  hällristningsmuseum,	  1978-‐	  .	  ISSN	  0349-‐8808	  ;	  1999,	  s.	  16-‐23	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  egen	  hemsida.	  

Svensk	  orgelforskning	  och	  kulturmiljövårdens	  behov	  
Syfte:	  Att	  genom	  bland	  annat	  en	  inventering	  skapa	  en	  samlad	  bild	  av	  den	  kunskap	  och	  de	  behov	  
som	  finns	  i	  dag.	  	  	  

Projektägare:	  Projektet	  bedrivs	  vid	  orgelcentret	  GOart,	  Göteborgs	  universitet	  i	  samarbete	  med	  
Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2006.	  	  
Projektledare:	  Kathrin	  Hinrichs	  Degerblad.	  

Teknikhistoria	  för	  byggare	  och	  hantverksmässigt	  utvecklingsarbete	  
Syfte:	  Att	  beskriva	  och	  analysera	  byggnadshistoria,	  byggnadstekniska	  och	  hantverksmässiga	  
aspekter	  samt	  att	  utveckla	  material	  och	  metoder.	  Delprojekt	  Murarkunskap	  om	  kalkbruk.	  	  

Projektägare:	  Dacapo	  Hantverksskola	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2002.	  	  
Projektledare:	  Gunnar	  Almevik	  och	  Peter	  Sjömar.	  	  	  

Rapport:	  Karlsson,	  T,	  Källardörr	  i	  Nynäs	  slott:	  en	  hantverksarkeologisk	  undersökning,	  
[Mariestad]:	  [Hantverkskolan	  DaCapo],	  2001	  	  Programrapport:	  Almevik,	  G	  och	  Sjömar,	  P,	  
Hantverksskolan	  i	  Mariestad.	  Programrapport,	  2001	  	  	  

Rapport:	  Eriksson,	  J,	  Hantverkliga	  synpunkter	  på	  platsblandat	  bruk,	  2000	  	  	  
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Idéprogram:	  Sjömar,	  P,	  och	  Almevik,	  G,	  Teknikhistoria	  för	  byggare	  idéprogram	  för	  forskning	  och	  
hantverksmässigt	  utvecklingsarbete:	  underlag	  till	  ett	  seminarium	  1999.06.03,	  Mariestad:	  
Dacapo	  hantverksskola,	  1999	  

Undersökning	  av	  metalldekorationer	  i	  kyrkliga	  textilier	  
Syfte:	  Tvärvetenskapligt	  samarbetsprojekt	  som	  syftar	  till	  att	  fördjupa	  kunskapen	  om	  
metalldekorationer	  i	  de	  unika	  textilier	  som	  finns	  i	  svenska	  kyrkor.	  Därmed	  ska	  konserveringen	  
kunna	  effektiviseras	  och	  rådgivningen	  för	  vård	  och	  förvaring	  förbättras.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet.	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2002.	  	  
Projektledare:	  Margareta	  Bergstrand	  och	  Kate	  Tronner.	  	  	  

Slutrapport:	  Metalldekorationer	  i	  kyrkliga	  textilier:	  slutrapport	  för	  FoU-‐projekt,	  Stockholm:	  
Riksantikvarieämbetets	  förl.,	  2002.	  ISBN:	  91-‐7209-‐266-‐1	  

Undersökning	  av	  vittringsprodukter	  på	  sjuka	  glas	  
Syfte:	  Att	  få	  förbättrad	  kunskap	  om	  sjuka	  glas,	  vilka	  nedbrytningsprocesser	  som	  sjuka	  glas	  
utsätts	  för	  och	  hur	  glasen	  bäst	  ska	  kunna	  bevaras.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2000-‐2003.	  	  
Projektledare:	  Carola	  Bohm.	  

Hemsida	  -‐	  projektets	  hemsida	  hos	  Riksantikvarieämbetet.	  

Utveckling	  av	  ideologier	  och	  riktlinjer	  för	  vård	  av	  fornminnen	  och	  kulturlandskap	  
Syfte:	  Projektet	  syftar	  till	  att	  formulera	  riktlinjer	  för	  god	  fornvård	  i	  samverkan	  med	  
yrkesverksamma	  över	  hela	  landet.	  	  	  

Projektägare:	  Riksantikvarieämbetet	  	  	  
Projektperiod:	  2003-‐2006.	  	  
Projektledare:	  Robert	  Danielsson.	  	  

Rapport:	  Danielsson,	  R,	  Handbok	  i	  fornminnesvård,	  Stockholm:	  Riksantikvarieämbetet,	  2006.	  
ISBN:	  91-‐7209-‐422-‐2	  (inb.).	  ISBN:	  978-‐91-‐7209-‐422-‐2	  (inb.)	  

Återdeponering	  av	  arkeologiska	  fynd	  -‐	  analys	  av	  fyndmaterial	  
Syfte:	  Projektet	  har	  som	  mål	  att	  skapa	  vetenskapligt	  väl	  utprovade	  underlag	  och	  redskap	  för	  
kulturmiljövården	  i	  beslutsprocessen	  avseende	  bevarande	  och	  hantering	  av	  fornfynd.	  	  	  

Projektägare:	  Bohusläns	  museum	  i	  samarbete	  med	  ett	  flertal	  institutioner	  	  	  
Projektperiod:	  2001-‐2005.	  	  
Projektledare:	  Thomas	  Bergstrand	  och	  Inger	  Nyström.	  	  	  

Artikel:	  Nyström,	  I,	  Återdeponering	  av	  arkeologiska	  fynd,	  ingår	  i:	  Marinarkeologisk	  tidskrift	  .	  
ISSN	  1100-‐9632	  ;	  2002(25):3,	  s.	  18-‐19	  	  	  

Artikel:	  Nyström,	  I,	  Återdeponering	  av	  arkeologiska	  fynd,	  ingår	  i:	  Årsskrift/Stiftelsen	  Västsvensk	  
konservatorsateljé.	  Göteborg:	  Stiftelsen	  Västsvensk	  konservatorsateljé	  (SVK),	  1990-‐	  .	  ISSN	  1102-‐
125X	  ;	  2001	  (12),	  s.	  36-‐40	  

Slutrapport:	  Reburial	  and	  analyses	  of	  archaeological	  remains.	  Studies	  on	  the	  effect	  of	  reburial	  on	  
archaeological	  materials	  performed	  in	  Marstrand,	  Sweden	  2002-‐2005.	  Kulturhistoriska	  
dokumentationer	  nr	  20.	  Eds.	  Thomas	  Bergstrand	  and	  Inger	  Nyström	  Godfrey.	  ISSN:	  1102-‐528X,	  
ISBN:	  91-‐7686-‐224-‐4,	  ISBN:	  978-‐91-‐7686-‐222-‐3.	  

Hemsida	  -‐	  Projektets	  egen	  hemsida.	  


