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Inledning
Du håller nu ett Kulturarvsprogram för Östergötland i din hand. Syftet med programmet 

är att det ska vara vägledande och inspirerande för alla som arbetar med kulturarvs-

frågor på ett eller annat sätt. Programmet utgör också en precisering av det regionala 

utvecklingsprogrammet Östgötaregionen 2020 och de mål som slås fast där. Bakom 

det regionala utvecklingsprogrammet står Regionförbundet Östsam.

I utvecklingsprogrammet prioriteras sex stycken insatsområden, varav kulturen är 

ett. Inom vart och ett av dessa görs programskrivningar. I regionens insatsprogram 

för kultur understryks kulturens många olika uttrycksformer och det slås fast att 

”kulturens kreativa kärna utgörs av människor som med estetiska uttrycksformer 

gestaltar och förmedlar berättelser eller idéer”. Vidare poängteras att kulturen inte 

enbart är ”en angelägenhet för de offentligt finansierade institutionerna”, utan utgör 

en mycket större del av samhället än dessa. Kulturen är en del av den så kallade 

kreativa sektorn. Denna breda tolkning av begreppen utgör även en utgångspunkt för 

detta kulturarvsprogram. Trots att kulturarvsområdet genom den här tolkningen även 

innefattar marknadsutsatt och marknadsanpassad verksamhet krävs, för att mång-

falden inom kulturarvssektorn ska utvecklas, även fortsättningsvis ett engagemang 

från det offentligas sida, bland annat genom ett betydande ekonomiskt stöd.
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Kulturarv spelar roll
Kulturarvet spelar en viktig roll i samhället. Kulturarvet berättar för oss hur samhället 

sett ut genom tiden och hjälper oss på så vis att förstå varför det ser ut som det gör 

idag. Denna historiska aspekt är viktig för förståelsen av den egna närmiljön och 

därför betydelsefull för människors livskvalitet. Vid sidan av den historiska dimen-

sionen av kulturarvet kan en lång rad andra positiva effekter påvisas. Ett exempel 

är kulturarvets betydelse för dragningskraften hos en plats, både som ett ställe där 

man kan bo och som ett besöksmål för turister. Kulturarvet har därför fått allt större 

utrymme inom kommunal planering och besöksnäring. Genom att locka besökare 

skapas även ett ekonomiskt värde i form av exempelvis hotellnätter, bensintankning 

och serverade luncher. Kulturarvet medverkar också när en ort får ökad attraktivitet 

som plats att förlägga näringsverksamhet till. Det kan även utgöra grogrund för ett 

ökat lokalt engagemang som i sig kan skapa förutsättningar för utveckling inom andra 

områden. På senare tid har också kulturen lyfts fram som en hälsofrämjare. De som 

konsumerar kultur är helt enkelt friskare visar vetenskapliga undersökningar. Kort 

sagt: kultur och kulturarv är viktigt för samhället.

Östergötland har ett påfallande rikt kulturarv med en spännande historia att berätta. 

Detta är en viktig resurs som kan utnyttjas mycket mer än idag - både när det gäller 

kulturturism och attraktionskraft som boendemiljö. Därför ska länets kulturarv 

uppmärksammas och brukas utan att förbrukas.
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Vad menas med kulturarv?
Kulturmiljö och kulturarv är begrepp som ofta förekommer i kulturarvsprogrammet. 

För att bena ut begreppen har vi använt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) definition.

”Med kulturarv avses såväl materiella som immateriella uttryck. Det omfattar 

traditioner, idéer och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare 

generationer. Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett 

uttryck för samhällets skiftande värderingar. När kulturarvet skrivs i bestämd form 

är det underförstått att det innefattar en mångfald av kulturarv.

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla 

alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön är en viktig del av 

kulturarvet.

Med kulturmiljösektorn avses aktörer som utför offentligt finansierat kulturmiljöarbete, 

på RAÄ, länsstyrelser, regionala museer och i kommuner. Med kulturarvssektorn avses 

utöver kulturmiljösektorn offentligt finansierade arkiv, bibliotek, museer och utställningar.

Kulturarvsområdet avser här det fält inom vilket det görs insatser för kulturarvet. 

Inom kulturarvsområdet verkar således många olika aktörer, såväl offentligt 

finansierade som ideella och privata.” 
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En viktig aspekt av kulturarvsbegreppet är att det finns ett medvetet val med i bilden. 

Kulturarv utgörs av sådant som vi väljer att spara eller att lyfta fram. Det är alltså 

inte statiskt utan förändras över tid. Det vi tycker är kulturarv idag var inte det 

igår och det vi skapar idag blir kulturarv imorgon. När det gäller äldre tider är det 

snarast så att slumpen redan avgjort vad som bevarats till eftervärlden och vad som 

därmed blivit kulturarv.

Det som är kulturarv idag har därför inte alltid tillkommit på demokratisk väg. Det 

finns inte lika mycket bevarat från alla sociala grupper eller från båda könen för den 

delen. Valet av vad som ska lyftas fram, kan och bör däremot vara demokratiskt. 

Här spelar de offentligt finansierade institutionerna en viktig roll genom att vara 

garanter för de många olika berättelserna. Vi måste ha en stor bredd vid dokumentation 

och bevarande av kulturmiljöer och kulturarv. Vi vet ju inte vad framtidens människor 

vill veta om oss. Det betyder att det är vårt ansvar att dokumentera, spara brett och 

bevara på ett betryggande sätt. Det offentligt finansierade kulturarvsarbetet ska 

garantera att det finns en mängd olika källor bevarade så att det går att omtolka 

historien i framtiden. På så vis är vi med och skapar förutsättningar för det som blir 

framtidens historieskrivning.
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Kulturarvsområdets aktörer
Aktörerna är många inom kulturarvsområdet och specialiteterna växlar från 

byggnadsvård och arkeologi till föremålssamlingar och arkiv. När det gäller att göra 

kulturarvet känt och tillgängligt vilar ett stort ansvar på de offentligt finansierade 

institutionerna, såsom museer, arkiv och bibliotek samt regionens tretton kommuner. 

De måste ta ett extra ansvar för det samlade regionala kulturarvsarbetet. Känneteck-

nande för kulturarvsområdet är annars det stora inslaget av frivilliga som verkar inom 

fältet, t ex alla hembygdsföreningar. Sedan ett antal år samverkar de östgötska kultur-

institutionerna i nätverket Kulturarv Östergötland. Nätverket syftar bland annat till att 

skapa ett effektivare arbetssätt genom att föra samman kompetenser inom det östgötska 

kulturarvsområdet. Nedan har vi försökt att grovt beskriva dem som är verksamma 

inom kulturarvsområdet i Östergötland. 

Mycket av det viktiga kulturarvsarbetet sker lokalt i kommunerna. Det tar sig 

uttryck i allt från driften av museer och besöksnäring till planering och byggande. 

De kulturhistoriskt intressanta besöksmålen ligger också fysiskt någonstans – i en 

kommun. Kulturarvet har på senare år fått allt större betydelse för kommunernas 

sätt att profilera sig och locka besökare.
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De som arbetar med det som traditionellt kallas kulturmiljövård har sitt arbetsfält 

inom landskapsfrågor, byggnader och fornlämningar. Länsstyrelsen och Riksantikvarie-

ämbetet har myndighetsansvaret för att kulturmiljövårdens lagstiftning efterföljs och 

fördelar bidrag till olika kulturmiljöprojekt. Länsstyrelsen arbetar också med kultur-

miljöernas del i Miljömålen och Landsbygdsprogrammet. Östergötlands länsmuseums 

arkeologer och byggnadsantikvarier utför uppdrag inom fältet. Ärendena är av typen 

kulturhistoriska utredningar, kyrkoärenden, byggnadsvårdsärenden och arkeologiska

utredningar och undersökningar. Vidare utför Länsmuseet rådgivning till allmänhet, 

församlingar och kommuner. En annan vanlig uppgift är att svara på frågor om 

fornfynd som hittas i markerna. Vid sidan av uppdragsarkeologerna på Länsmuseet 

finns en ungefär lika stor grupp arkeologer vid UV Öst, Riksantikvarieämbetets 

uppdragsverksamhet.

Museerna är den största gruppen som professionellt arbetar med bevarande, kunskaps-

uppbyggande och förmedling av kulturarvet. Genom sitt publika arbete kan de förse 

människor med ”nycklar” till att förstå och uppleva kulturarvet och historien. Vid 

sidan av Länsmuseet finns i Östergötland inte mindre än cirka 80 museer, av mycket 

skiftande inriktning och storlek. Många av dessa tillhör kategorin arbetslivsmuseer. 

De större museerna i Östergötland samverkar genom regelbundna träffar i ett nätverk 

som går under namnet Östgöta museikollegium. 
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Arkiv finns på museerna, i kommunerna, inom landstingssfären och på landsarkiven. 

Det för Östergötland aktuella landsarkivet ligger i Vadstena. Utöver de offentliga 

arkiven existerar enskilda arkiv av olika slag som inte regleras av lagbestämmelserna 

som styr de offentliga arkiven. Hit hör förenings-, folkrörelse- och företagsarkiv. I 

Östergötland samordnas den senare gruppen genom Östergötlands arkivförbund, 

ÖLFA, som också tagit på sig rollen som arkivförbund för hela regionen.

Ansvaret för de bibliotek som allmänheten möter, folkbiblioteken, ligger på kommunerna 

och dessa vill bistå fritidsforskningen genom att bland annat samla lokalhistoriskt 

material från bibliotekens närområden. I Östergötland finns också en större forsknings-

inriktad stiftsavdelning vid Stadsbiblioteket i Linköping som har material från hela 

vår region. Släktforskningen har sedan länge haft en stark ställning på biblioteken 

genom tillgången till mikrokort och på senare tid genom databaser som t ex Genline. 

Länsbiblioteket samordnar bibliotekens infrastruktur och är en viktig samarbetspartner 

för den som arbetar med kulturarvet utifrån ett regionalt perspektiv.

Under beteckningen ABM-samverkan, som kommer från initialbokstäverna i orden 

arkiv, bibliotek och museer, har några av de stora aktörerna inom kulturarvssektorn 

nationellt, regionalt och lokalt under senare år sökt samarbete. Utgångspunkten för 

samarbetet har många gånger handlat om att tillgängliggöra de källor som de tre 

aktörerna ansvarar för samt att göra dem sökbara oavsett var de förvaras.
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Det finns omkring 100 hembygdsföreningar i länet varav flertalet är medlemmar i 

Sveriges hembygdsförbund. Här finns stor lokal kompetens samlad. Vid sidan av 

idrottsrörelsen och frikyrkan är hembygdsrörelsen numera den mest omfångsrika 

folkrörelsen i landet. Över tid kan man se en tendens där också städerna blivit en 

del av hembygdsrörelsen, man talar om ”staden som hembygd”. På landet samlas 

man ofta kring en hembygdsgård och/eller några återkommande arrangemang. I de 

stadsdelar där det på senare tid bildats hembygdsföreningar har man ofta en mer 

urbant anpassad verksamhet. 

En annan viktig regional aktör är Linköpings universitet. Ämnet historia har sedan 

länge haft en lokalhistorisk inriktning med en särskild centrumbildning för detta, 

Centrum för lokalhistoria. Universitetet har också en stark kulturell profil inom både 

grundutbildning och forskning. Ett exempel på detta är institutionen ISAK (Institutionen 

för studier av samhällsutveckling och kultur), som vid sidan av ämnet historia och 

KSM (Kultur, Samhälle och Mediegestaltning) innehåller forskningsorganisationen 

Tema Q och CKS, det regionala organet för kommunstrategiska studier.

Vid sidan av aktörerna som vi förtecknat ovan pågår projekt av olika slag, oftast 

knutna till någon institution. Flera projekt sysslar med dataregistrering och digitalisering 

av källmaterial. Några projekt har fått en mer långsiktig inramning. Ur det regionala 

perspektivet är det viktigt att de tidsbegränsade projekten kan överleva genom att 

deras resultat lyfts in i en långsiktigt fungerande infrastruktur.
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Eftersom aktörerna inom kulturarvsarbetet är så många behöver arbetet samordnas för 

att nå så god effekt som möjligt. Då aktörerna också har olika roller och kompetens 

syftar samverkan till att man kompletterar och förstärker varandra. Med utgångs-

punkt i detta startades den gemensamma plattformen Kulturarv Östergötland. Här 

möts både strategiska och praktiska samarbeten. Den övergripande gemensamma 

uppgiften är att på ett intresseväckande sätt berätta om Östergötlands historia och 

att göra kulturarvsspåren tillgängliga. Alla bidrar till helheten, var och en på sitt 

sätt. Ur denna helhet kan många nyttigheter skapas.

Kulturarv Östergötland drivs som ett självständigt nätverk med Östergötlands 

länsmuseum som organisatorisk värd. De deltagande institutionerna avsätter arbetstid 

för samarbetet och koordinatorstjänsten finansieras av Regionförbundet Östsam. 

I Kulturarv Östergötlands ledningsgrupp ingår representanter från Östergötlands 

länsmuseum, Linköpings universitet, Länsstyrelsen, Östsam, Länsbiblioteket, 

Landsarkivet i Vadstena, Riksantikvarieämbetet UV Öst, Östergötlands hembygds-

förbund och representanter från länets kommuner. I ledningsgruppen fattas de 

strategiska besluten om verksamheten. 
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Nätverket har också en särskild referensgrupp, som består av representanter för de 

”större” deltagarna. Referensgruppen hålls informerad om det som sker inom 

Kulturarv Östergötland och ger råd om hur verksamheten bör utvecklas. Referens-

gruppsmötena syftar främst till att vara en arena för information om pågående och 

kommande aktiviteter inom kulturarvsområdet i länet.

Två gånger per år samlas alla som är inblandade i Kulturarv Östergötlands olika 

verksamheter till så kallade Kulturarvsdagar. Vid dessa lämnas lägesrapporter och 

gemensamma diskussioner kan föras utifrån konkreta exempel hämtade från både 

lokal och regional nivå. Kulturarvsdagarna är öppna för alla intresserade.

Kulturarv Östergötlands främsta tillgång är den samlade kunskap som finns inom 

nätverket. Genom att en gemensam arena skapas kan kunskapen användas mer och 

bättre än om den finns splittrad och utspridd. En annan viktig resurs är de databaser som 

skapats och som ständigt utvecklas. Här fyller hemsidan (www.kulturarvostergotland.se) 

en mycket viktig funktion. 
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Gemensamma mål för 2008-2010 
I arbetet med Kulturarv Östergötland har efter hand en rad områden identifierats 

som nätverket arbetar gemensamt kring. Dessa är fleråriga och involverar flera 

aktörer inom Kulturarv Östergötland. Utgångspunkten för dessa områden har varit 

en strävan att lyfta fram betydelsen av kulturarvet i samhället och att tillgängliggöra 

det för nya grupper. Det mångåriga samarbetet inom Kulturarv Östergötland har 

varit mycket uppskattat.  Nätverkets aktörer är följaktligen överens om att fortsätta 

samarbetet i sin nuvarande form. Kulturarv Östergötland har därför valt att under 

2008-2010 arbeta mot följande mål.
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1. Att stärka det lokala kulturarvsarbetet
Även på det lokala planet bör kulturarvsarbetet präglas av helhetssyn och samverkan. 

Som ett verktyg för detta kan kommunerna upprätta särskilda kulturarvsplaner. Om 

dessa beslutar varje kommun för sig, men regionen kan bidra med kompetens och 

arbetsmodeller för att underlätta framställningsprocessen. 

De lokala kulturarvsplanerna ska fungera som ett stöd och som inspirationskälla 

för kommunernas arbete med kulturarvsfrågor och i bästa fall kan den regionala 

kulturarvsplanen (som du just läser) understödja denna process. Planerna ska ge en 

helhetsbild över vilket kulturarv och vilka kulturmiljöer som finns i kommunen och hur 

dessa kan förvaltas och utvecklas inom utbildning, samhällsplanering och turism. Här 

kan exempelvis preciseras vilka profilområden en viss kommun vill lyfta i marknads-

föring och informationsmaterial. I arbetet med den lokala planen bör såväl kommunala 

företrädare som representanter för närings- och föreningsliv finnas med. Kulturarvs-

planen bör revideras med jämna mellanrum och är en överenskommelse mellan de 

lokala aktörerna. En lämplig struktur för kulturarvsplanen kan vara att utgå från 

begreppen bevara, tillgängliggöra och levandegöra.

Genom kommunernas ansvar för stadsplaneringen påverkas kommunens kulturmiljöer 

av de beslut som kommunerna fattar. En viktig del i arbetet med de kommunala kulturarvs-

planerna är därför upprättandet av ett kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet 
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lyfter fram vilka områden i kommunen som har särskilda kulturhistoriska värden 

och som därför bör förvaltas varsamt. Har väl ett kulturmiljöprogram upprättats 

blir arbetet med både översiktsplan och detaljplaner mycket enklare.

I kommunerna skapas det lokalhistoriska rum på biblioteken, där information om 

kulturarvet både kan sökas och läggas till. De lokalhistoriska rummen blir på så vis 

forum för alla uppgifterna som skisseras ovan samtidigt som de blir interaktiva i 

förhållande till sina besökare. Här kan föremål från länsmuseets samlingar visas och 

tillfälliga utställningar genomföras. I sin mest utvecklade form kan de lokalhistoriska 

rummen utgöra kommunala lärcentra. I de stora städerna ser det annorlunda ut 

eftersom det här finns flera centra och därmed fler mötesplatser.
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2. Att skapa långsiktiga och gemensamma digitala lösningar
En allt större del av kulturarvet görs numera tillgänglig med hjälp av digitala medier. 

En utvecklad regional ABM-samverkan skapar förutsättningar för såväl gemensam 

standard som gemensamma tekniska lösningar. En genomtänkt rollfördelning mellan 

aktörerna på regional nivå kan skapa ett tydligare samarbete. Länsbiblioteket kan 

här spela en viktig roll liksom Östergötlands arkivförbund. Biblioteken ansvarar för 

tillgängliggörande via medier, museerna samlar, bevarar och visar, medan arkiven 

specialiserar sig på forskningsfrågor.

I arbetet med det digitala kulturarvet är målet att så mycket som möjligt av 

informationen ska nå allmänheten. Detta sker vi Internet, allt bättre databaser och 

informationssidor. En särskilt viktig uppgift är att utveckla samsökningsfunktioner 

mellan olika databaser utifrån geografisk hemvist, företrädesvis med socken som 

sökbegrepp. På så vis kan det regionala och nationella kulturarvet decentraliseras till 

hembygdsnivå om man så vill. Samsökningen utvecklas bäst i praktiskt samarbete 

med de regioner i landet som arbetar på ett liknande sätt som Östergötland.
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3. Att skapa ett fungerande samarbete kring kulturarvspedagogiken
Intresset och förståelsen för Östergötlands kulturarv skapas bäst genom att många 

människor känner ett eget engagemang. Vägen dit kan gå via spännande berättelser 

om händelser, personer, företeelser och platser som ryms i regionens historia. Ett 

sätt är att presentera historien om Östergötland på Internet. Den kan bestå av en 

kronologisk översikt – en tidsaxel, översiktliga beskrivningar av tidsperioderna, sökbara 

kartor, ett stort antal artiklar och länkar till fördjupningar m.m. Genom den mång-

fald av material som kommer att finnas i den digitala historien kan resultatet också 

bli en lång rad produkter utanför datorns värld, som broschyrer, böcker och bildspel. 

En ”Östergötlands historia” kommer att fylla ett stort behov både för dem som är 

verksamma inom kulturarvsområdet och för utbildningsväsendet i regionen.

Skolan och de ungdomar som finns där är en av de viktigaste målgrupperna för de 

flesta samhälleliga kultursatsningar. Det som fungerar för barn brukar också fungera 

på vuxna. I skolan arbetar man bland annat med ”undersökande arbetssätt” och 

”problembaserat lärande”. Det lokala kulturarvet i alla sina former lämpar sig 

utmärkt för dessa metoderl. Dessutom kan kulturarvspedagogiken medverka till att 

flera av våra sinnen används i lärprocessen. Samarbetet med skolan måste utgå från 

ett ömsesidigt förhållande där kontakter med praktiserande lärare är oundgängliga. 

Här borde ett medvetet användande av lärarutbildningens mentorer (handledare) vara 

ett fruktbart arbetssätt.
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Kulturarv, kultur och natur är viktiga byggstenar i den regionala besöksnäringen. I 

arbetet med kulturturism är en viktig uppgift att finna nya samarbeten mellan entre-

prenörer och kulturarvets besöksmål. Samverkan inom turismområdet sker främst 

genom Östsvenska turistrådet. För att turismen ska kunna blomstra måste denna 

bottna i de aktiviteter som finns inom kulturarvssektorn.

Historia är inte bara en intellektuell verksamhet. Att ta del av historien på plats ger 

en annan upplevelse. Här kan de olika delarna av kulturarvssektorn berika varandra. 

Hus och miljöer blir levande om de också befolkas av människor tagna ur historien. 

Kulturarv Östergötland vill understödja aktiviteter som förstärker upplevelsen av 

historien som den kan gestaltas ute i regionen. Det kan handla om sådant som upp-

skyltningar, guidningar, dramatiseringar eller rekonstruktioner. Inom detta fält finns 

fortfarande mycket att göra och kopplingen till besöksnäringen är viktig. För att 

göra framsteg inom detta fält krävs förutom det regionala stödet ett starkt lokalt 

engagemang. Vidare krävs prioriteringar där vi varaktigt samlas kring mål som gör 

oss kända både nationellt och internationellt. Allt detta utgör viktiga förutsättningar 

för en framgångsrik kulturarvsturism.

Ledningsgruppen för Kulturarv Östergötland, november 2007

4. Att stärka och utveckla samarbetet kring kulturturism
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Kontakt
Östergötlands länsmuseum
Raoul Wallenbergs plats
Box 232
581 02 Linköping
Växel: 013-23 03 00
E-post: info@ostergotlandslansmuseum.se 
www.ostergotlandslansmuseum.se

Länsstyrelsen i Östergötland
581 86 Linköping
Växel 013-19 60 00
E-post: lansstyrelsen@e.lst.se
www.e.lst.se

Riksantikvarieämbetet UV Öst
Roxengatan 7
582 73 Linköping
Växel: 010-480 81 40
E-post: uvost@raa.se
http://hildebrand.raa.se/uv/om_uv/ost_index.htm
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Östergötlands hembygdsförbund
C/o Björn Larsson
Ljusfors herrgård
617 31 Skärblacka
E-post: mikael.johansson@mbox381.swipnet.se
www.hembygd.se/ostergotland

Centrum för lokalhistoria
ISAK
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Växel: 013-28 10 00
E-post: hanni@isak.liu.se
www.isak.liu.se/centrum-for-lokalhistoria

Landsarkivet i Vadstena 
Box 126
592 23 Vadstena
Växel: 0143-753 00
E-post: landsarkivet@landsarkivet-vadstena.ra.se
www.statensarkiv.se/vala 
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Regionförbundet Östsam
Box 1236
581 12 Linköping
Växel: 013-25 56 00
E-post: office@ostsam.se
www.ostsam.se

Länsbiblioteket i Östergötland
Box 1791 
581 17 Linköping
Växel: 013-25 56 60
E-post: lansbibliotek@ostsam.se

www.lansbibliotek.ostsam.se
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Info

Foto:  sid 4 Söderköpings Gästabud, 
 sid 24 Gågata Söderköping: Thomas Petterson
 sid 8 Arbetets museum Norrköping: Marcus Eriksson

 sid 14 och 36 Landsarkivet Vadstena: Peter Jansson
 
 Alla övriga foton Östergötlands länsmuseum:
 Omslag, sid 20: Marie Hagsten
 Insida fram, sid 10: Marie Ohlsén

 sid 2, 6, 12, 16, 18, 22, 30, 34, 38, insida bak: Lars Ekelund
 sid 26: Caroline Morgansdotter
 sid 28: Dan Malmsten
 sid 32: Ann-Charlotte Feldt

Tryck:  Stockholms Offset 2008
Form:  Annalena Caffa, zoor.se
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