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Förord

Under min utbildning vid blekinge tekniska Högskola 
kom jag vid ett flertal tillfällen i beröring med ämnet 
kulturmiljöer. I kombination med min egen nyfiken-
het på företeelsen kulturmiljö och mitt intresse för 
historia kom valet av ämne för mitt examensarbete 
med tiden att falla sig naturligt. 

Den här rapporten är resultatet av en lång process  
där jag fått möjligheten att fördjupa mig i ett ämne 
som väcker mitt engagemang, vilket har varit stimu-
lerande.

Rapporten är också det avslutande momentet i 
utbildningen Fysisk planering vid Blekinge Tekniska 
Högskola. I och med detta sista arbete har en lång 
resa nu nått sitt slut och många längs vägen finns att 
tacka, vilka ni är det vet ni.

Men jag vill här ändå särskilt göra plats för att 
uttryckligen tacka mina båda handledare Erland 
Ullstad och Karl-Johan Krantz som engagerat bidragit 
till att föra mitt arbete framåt.

Karlskrona den 1 mars 2011

Ida Helgesson
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Sammanfattning

Kulturmiljöns roll i planeringen utreds i detta  
examensarbete utefter modellen att begreppen 
och dess tillämpningar förklaras, teoretiska och 
metodiska aspekter presenteras och samman- 
fattande slutsatser bildar underlag  för den avslutade 
delen av arbetet som utgörs av att pröva resultaten 
praktiskt.

Teori- och metoddelen visar på hur kulturmiljöer 
är karaktärsskapande och ger identitet till platsen. 
Vilket på så sätt gör dem till en resurs för framti-
den (Planering och byggande i kulturmiljö, 2000).  
Då kulturmiljövärden tas tillvara genom hänsyn i 
planeringen kan de berika och vara en tillgång för 
människor och samhälle, de bildar en av de grund-
läggande utgångspunkterna för olika planerade för-
ändringar (Ramböll, 2008). 

Det krävs att dessa värden tidigt inrymms i 
planeringsprocessen samt att flera perspektiv får 
komma fram för att de ska bilda en värdefull utgångs-
punkt. 

I den praktiska tillämpningen av examensarbe-
tets teoretiska del lyfts kulturmiljövärden, i det 
geografiska området Augerum, på ett sådant sätt att 
de kan bilda utgångspunkt för framtida planering av 
området.
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1Utgångspunkter

Vilka vägar vi som människor än väljer att gå möts vi av 
miljöer och platser där människor före oss har gjort avtryck 
och lämnat spår på platsen. Spåren av tidigare genera-
tioner, deras framgångar likväl som prövningar, är vårt 
kulturarv (Riksantikvarieämbetet, Kulturarv, 2010). Det 
är inte alla miljöer som tilltalar oss. Inte heller är det alla 
miljöer som värdesätts. Det är en individuell bedömning 
om en plats gillas eller ogillas men ändå så måste vården 
av alla kulturmiljöer vara ett gemensamt ansvar.  Hur det 
än förhåller sig med uppfattningen om vår kulturmiljö så 
har vi ändå en skyldighet att låta nästa generation ärva en 
miljö de kan ta ställning till och förstå.

Perspektiven på hållbarhet och kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov ställer höga krav på 
det vi idag gör, så även med tanke på kulturmiljö som i 
sin vidaste betydelse omfattar all av människan påverkad 
fysisk miljö. I den fysiska planeringen skall ställningstagan-
den och avvägningar göras för att vi som enskilda indivi-
der i ett samhälle ska kunna komma överrens om använd-
ningen av vår mark och vårt vatten.

Detta examensarbete utreder kulturmiljöns roll i plane-
ringen. Kulturmiljö utpekas i lagstiftning som en grund för 
fysisk planering, en viktig utgångspunkt som bidrar till att 
skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer. 
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Hur värdena identifieras och behandlas får betydelse 
för den framtida användningen. Att arbeta med kul-
turmiljövärden som resurs kan vara problematiskt 
då dessa värden ställs mot ett exploateringstryck. I 
kommunal planering så regleras markanvändningen 
utifrån allmänna intressen. Att få rum med en 
ökande befolkning och tillgodose behovet av mark 
för bostäder och service kan ses som ett överordnat 
intresse. I en sådan situation då exploateringstrycket 
är det primära perspektivet på utveckling kan kultur-
miljövärden komma att hanteras som ett sekundärt 
intresse. Det innebär som jag ser det att kulturmiljö-
erna hanteras underordnat exploateringsintresset, 
det vill säga kulturmiljöer får ett sådant utrymme 
att exploateringen fortfarande möjliggörs. Men om 
nu kulturmiljövärden verkligen ska vara en resurs 
för fysisk planering och samhället behöver kanske 
blicken vändas och man utgår från vad de värdefulla 
miljöerna tål. 

Om det ska vara meningsfullt att behandla kultur-
miljö i planeringsprocessen så måste dess värden 
framgå och där med bidra till diskussionen om den 
framtida användningen. För att beskriva kulturmil-
jövärden behövs kunskap vilken finns hos exper-
terna, historiker och kulturgeografer men också hos 
brukarna. För att planeringen av en plats ska vara 
legitim kan enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) krav 
ställas på kunskapsunderlag och transparens. Vilket 
innebär att i dialogen med medborgarna måste kul-
turmiljöernas värden framgå och de olika perspek-
tiven på kulturmiljön kan tas tillvara utifrån olika 
infallsvinklar.

1.1 Problembeskrivning

Vid översynen av Plan och bygglagen (SFS 1987:10) 
under 1990-talets början angavs ett stärkt krav på 
att kulturmiljö ska beaktas i planering och byggande 
genom ett ökat krav på kommunala översiktsplaner. 
Riksantikvarieämbetet genomförde under 2001 en 

studie av hur den kommunala fysiska planeringen 
behandlar kulturmiljö i sina översiktsplaner där 
rapporten ”Kulturmiljön i kommunal översiktligpla-
nering” (Riksantikvarieämbetet, 2003) är resultatet 
av denna studie. Ändringarna av Plan och bygglagen 
beträffande kulturmiljö avsågs i förarbetena resul-
tera i att kulturmiljöer behandlades på ett aktivt 
sätt (Prop. 1994/95:230). Intentionen var att kom-
munerna skulle utveckla översiktsplanernas innehåll 
beträffande kulturmiljö så att de blev ett faktiskt 
beslutsunderlag där ställningstagande och reflektion 
kring kulturmiljö kompletterade beskrivningen. Ett 
sådant arbetssätt är det som riksantikvarieämbetets 
rapport och förarbetena till lagen benämner aktiv 
hantering. Följden av ett aktivt hanterande blir att 
kulturmiljöernas värden tydligt utpekas och bedöms 
vilket medför att de kan diskuteras.

Motsatsen, passiv hantering av kulturmiljöer, 
innebär som jag tolkat det en pliktskyldig redovis-
ning utan vidare ställningstaganden eller rekom-
mendationer för framtida utveckling. Av de fyrtio 
studerade exemplen riksantikvarieämbetet tar upp 
i sin rapport är det endast ett fåtal som behandlar 
kulturmiljö på ett aktivt sätt.

Utpekandet av kulturmiljöns värden innebär ett 
ställningstagande av den som författar planerna, 
trots ett väl genomfört planarbete där mycket 
kunskap framkommit innebär den korta beskrivning 
av kulturmiljöerna som slutligen redovisas ett urval 
av information. Kommunens tjänstemän måste våga 
ta ställning till kulturmiljövärden för att synliggöra 
och hantera dem i planeringen. Min uppfattning är 
att en del av planeringen är partisk då den till viss 
del färgas av individen. Vad som då är viktigt är att 
dessa ställningstaganden blir synliga och att de kan 
kommuniceras. De ska uttryckas och reflekteras 
över i dialog med medborgare.
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Grunden i att hantera kulturvärden ligger i att iden-
tifiera, fånga och förmedla värdena på ett sätt som 
allmänhet och berörda förstår. Fungerar analysme-
toder tillfredsställande eller finns det problem och 
risker med dem. Framkommer olika perspektiv på 
kulturmiljövärden tydligt och hur ges utrymme för 
olika synsätt.

Hur skulle en översiktlig plan se ut om utgångspunk-
ten var kulturmiljöfrågor?

När planering av den fysiska miljön görs finns det 
vanligen ett allmänt intresse av en förändring som 
initierar planeringen. Kulturmiljöer kan då komma 
att planeras underordnat exploateringsintresset. 
Skulle resultatet av en plan som tog utgångspunkt i 
kulturmiljövärden se mycket mer annorlunda ut än 
om den var underordnad exploateringsintresset.

1.3 Syfte

Kulturmiljöer har visat sig ha betydelse både för 
individen och för samhället, de kan ha ett flertal 
värden utifrån olika synsätt och perspektiv såväl 
emotionella som pedagogiska. Syftet med examens-
arbetet är att visa på hur man uttrycker, identifierar 
och åskådliggör kulturmiljöns värden, för att de till 
fullo ska kunna bidra till att skapa en harmonisk 
helhet och en stark identitet åt platsen. Jag vill i min 
rapport visa på hur man kan arbeta med kulturmil-
jöer och värdering utifrån olika perspektiv samt visa 
hur kulturmiljöer hanteras som en resurs. Inte bara 
i sig själv utan också i situationer då exploaterings-
tryck är det främsta intresset.

1.4 Metod

Examensarbetet delas upp i olika delar för att stegvis 
ge svar på hur kulturmiljövärden hanteras som en 
resurs. Metodiken för de olika delarna genomförs 
utifrån målet med respektive del.  I sin helhet har 

I förfarandet med att hantera kulturmiljöer finns 
ett flertal inblandade aktörer som var och en 
värderar efter sina referenser och sin kunskap. 
Den antikvariska bedömningen görs utifrån den 
teori och praxis som antikvarien har skolats i. En 
sådan bedömning kan skilja sig från vad brukaren 
värdesätter. Brukaren, de som använder, lever 
eller har beröring med platsen, har genom sin 
anknytning till platsen en uppfattning om dess 
värden som grundar sig i erfarenhet och upp- 
levelse. Genom intervjuer med personer knutna 
till Augerum har jag tagit del av enskilda brukares 
sätt att värdera sin omgivning och dess kulturmiljö- 
värden.

Som planerare ställs man inför uppgiften att på 
uppdrag av politiken förena de utpekade värdena 
i en rättvisande och objektiv avvägning. Planera-
rens roll skiljer sig från de båda tidigare genom just 
avvägningsmomentet där ställningstaganden och 
bedömningar ska forma det som sedan politikerna 
i slutändan ska ta ställning till. Planerarens arbete 
godkänns av politiker som där med, indirekt, får 
sista ordet i hur kulturmiljön ska uppfattas och vilka 
värden som ska tas hänsyn till och beaktas eftersom 
politikerna är just beslutsfattarna i samhället.

Examensarbetet fokuserar på att finna en metod 
för att fånga och beskriva dessa subjektiva värden 
för att på så sätt kunna hantera kulturmiljön. Med-
borgardeltagande och tillgänglig information i fas 
med tekniken och använda medier, ger idéer om 
nya sätt att presentera kulturmiljövärden. Men 
grunden i arbetet ligger fortfarande i en väl genom-
förd process och analys där kulturmiljövärdena 
slutligen kan förstås och förmedlas.

1.2 Frågeställningar

Kan man nå framgång i kulturmiljöfrågan om kultur-
miljövärden tydligt uttrycks?
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metoden för examensarbetets genomförande inne-
burit en övervägande del litteraturstudier för att 
underbygga problemformuleringen, finna exempel 
och analysmetoder samt skapa förståelse för kultur-
miljövärden och dess innebörd.

I den inledande delen utreds begrepp, den aktuella 
kulturmiljöhanteringen och intentionerna med lag-
stiftning med utgångspunkt i litteratur från framfö-
rallt Riksantikvarieämbetet som är den myndighet 
som ansvarar för kulturmiljöer. 

Därefter redogörs för kulturmiljövärden och per-
spektiv på dessa med hjälp av intervjuer, reflektio-
ner och ställningstaganden. Dialogen kring kultur-
miljövärden bidrar till att synliggöra mångsidigheten 
hos kulturmiljön.

I de avslutande kapitlen kombineras litteraturstudier 
med tidigare inhämtad kunskap och egna invente-
ringar för att ge en komplett bild av kulturmiljövär-
dena i ett specifikt område.

Genom hela arbetet följer diskussionsstycken där 
mina egna tankegångar kring arbetet med kulturmil-
jöer lyfts fram. Dessa avsnitt bygger på egna iaktta-
gelser och tolkningar av det jag inhämtat från littera-
tur, intervjuer och inventeringar.

Slutligen ges ett planförslag på grundval av alla de 
tidigare avsnitten. Genom förslaget belyses pro-
blematiken med kulturmiljöernas hantering och 
värdenas betydelse utifrån ett konkret fall. Arbetet 
avslutas med en sammanfattande diskussion och 
reflektion där planförslaget utgör underlaget.

1.5 Planutformning

För framtagandet av en plan med utgångspunkt 
i kulturmiljöer behöver bedömningar göras kring 
områdets framtida funktion. Strategiska bedöm-
ningar och ställningstaganden inför dessa leder fram 

till en bild av vilka problem som ska lösas i området, 
det vill säga vilken profil har platsen och hur ska den 
utvecklas. Att sedan hitta lösningarna är en process 
av skissarbete och nötknäckning som slutligen leder 
fram till planens upplägg.

Planförslagets innehåll består av ställningstaganden 
och riktlinjer vilka ges geografisk avgränsning på en 
karta. Resultatet av analysarbetet tillsammans med 
diskussionsdelarna i examensarbetet utgör plan-
förslagets kunskapsunderlag. Hela arbetsprocessen 
för examensarbetet men framför allt analysdelen 
är också att betrakta som metod för arbetet. Inte i 
vetenskapligt hänseende men som en metod för att 
producera en fördjupad översiktsplan. Examensar-
betets alla delar är, var och en, en pusselbit i bilden 
av hur kulturmiljöer hanteras som en resurs.
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2.Begrepp och tillämpning

Vid en föreläsning på Blekinge Tekniska Högskola 
omnämndes för oss studenter vikten av att använda kul-
turmiljöerna. Ett bruk av platsen ger en kontinuitet som 
underlättar förståelsen för platsen. Var tid sätter sin 
prägel och historien kan tolkas och läsas av nu levande 
och kommande generationer. Om en plats förlorar en 
levande funktion kommer också en viktig länk till his-
torien gå förlorad och det blir svårt för individer att 
följa platsen bakåt i tiden. En plats som bevaras utan 
annat syfte än att vårda det som finns kommer sakna en 
viktig länk, den mellan nutid och framtid, att använda 
miljöer ger ett tidsdjup åt platsen och där med också ett 
mervärde.
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2.1 Kulturmiljö i den fysiska 
planeringen

Kulturmiljöer som behandlas tidigt i planerings-
processen har visat sig få större genomslagskraft i 
den kommunala översiktliga planeringen (Ramböll, 
2008). I pågående diskussioner ses kulturmiljö som 
en resurs för framtiden (Ullstad, 2008) (Riksantik-
varieämbetet/ Samhällsbyggnad, 2009) (Powter 
& Ross, 2005), som en av byggstenarna för hållbar 
utveckling. Utifrån perspektivet att kulturmiljöer 
kommer att bli allt viktigare för stadens invånare, 
då de skapar identitet och en gemensam bild, följer 
frågan om vilken vikt och vilket uttryck kulturmiljön 
ska ha i planeringen.

Är kulturmiljön en grundsten och där med en viktig 
planeringsförutsättning? Om svaret på frågan är 
ja hur fungerar i så fall kulturmiljön som en resurs 
i den fysiska planeringens översiktliga skede, hur 
förmedlas omfattningen av och värdet av den kul-
turmiljö som behandlas. En viktig förutsättning för 
att nå framgång i kulturmiljöplanering är att tydligt 
kunna förmedla kulturvärdena för att på så sätt 
kunna skydda och vidareutveckla de värden som 
identifierats.

Behov av helhetssyn omtalas men omsätts inte i 
praktiken, vidare saknas det generellt en positiv syn 
på kulturmiljön som resurs. I exempel omnämnda i 
Kulturmiljö som en resurs i kommunal fysisk plane-
ring (Ramböll, 2008) tycks nästan kulturmiljö vara 
en bevarandefråga till hinder för annan verksam-
het. Rapporten omnämner en önskvärd hantering 
av kulturmiljöfrågor i målskapande och strategiska 
dokument.

2.2 Bristfällig hantering av 
kulturmiljöer

Begreppet Kulturmiljö förekommer i både lagstift-
ning, plandokument och flertalet andra samman-
hang. I varje fall där kulturmiljöer beskrivs föreligger 
en värdering av miljön utifrån dess betydelse utifrån 
sociala ekonomiska och pedagogiska aspekter. 
Urvalet av kulturmiljöer och dess värden speglar 
samhällets värderingar och dess historiebruk 
(Zipsane, 2005).

I de olika dokumenten som utifrån ett planeringsper-
spektiv hanterar kulturmiljö handlar det oftast om 
en beskrivning av miljöerna, där tanke och reflek-
tion saknas. Planeringsperspektivet i det här sam-
manhanget innebär ett intresse av exploatering och 
förändring av den fysiska miljön, framför allt är det 
översiktsplaner som åsyftas. Vid översynen av plan 
och bygglagen angavs ett stärkt krav på att kultur-
miljö ska beaktas i planering och byggande genom 
ett ökat krav på kommunala översiktsplaner (Riks-
antikvarieämbetet, 2003). Den studie som riksantik-
varieämbetet genomförde visar på att kommunerna 
trots ändrad lagstiftning inte lyft kulturmiljövärdena 
och behandlat dem på ett aktivt sätt. Ändringarna av 
Plan och bygglagen beträffande kulturmiljö avsågs i 
förarbetena (Prop. 1994/95:230) resultera i att kultur-
miljöer behandlades på ett aktivt sätt. Intentionen 
var att kommunerna skulle utveckla översiktsplaner-
nas innehåll beträffande kulturmiljö så att de blev 
ett faktiskt beslutsunderlag där ställningstagande 
och reflektion kring kulturmiljö kompletterade 
beskrivningen.



Sida 17

2.3 Begreppsutredning.

Flera begrepp så som exempelvis kulturarv, kultur-
miljö och kulturminne återkommer ofta i plane-
ringssammanhang och i arbetet med den fysiska 
miljön. Skillnaden mellan dem kan för många vara 
otydlig och olika sektorer använder dem med olika 
innebörd. För att tydliggöra vad detta examensar-
bete berör förklaras inledande de olika begreppen 
utifrån ett planeringsperspektiv. Avsnittet avslutas 
med att ge läsaren insyn i hur jag använt mig av 
begreppen.

Övergripande begrepp

Kulturarv

Kulturarvet berör och innefattar allt som lämnas 
över från en generation till en annan här ingår 
både det materiella arvet så som byggnader och 
omgivningar men också berättelser, traditioner 
och andra immateriella värden som vi övertar från 
tidigare generationer. Miljöns kulturinnehåll föränd-
ras ständigt och vår tids tillskott ingår som en del i 
framtidens kulturarv. Det är allas ansvar att det som 
fogas till miljön blir delar i en helhet värd att ta vara 
på.

Riksantikvarieämbetet som är statlig myndighet 
och ansvarig för kulturmiljön anger att kulturarvet 
”utgörs av vad tidigare generationer har skapat 
och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare” 
(www.raa.se). 

Kulturvärde

”Kulturvärden är spår av människor som vi kan finna 
i eller i samband till den fysiska miljön oavsett om 
de återfinns som objekt, sammanhållna kulturmil-
jöer, landskapsavsnitt eller ett ortsnamn. Kulturvär-
den kan vara av olika karaktär. T.ex. möjligheten att 

uppleva en väl bibehållen traditionell bebyggelse 
kan kallas för upplevelsevärden. Av socialt värde kan 
en bys fungerande sociala nätverk vara, som speglar 
kontinuitet och kontakt. En kontinuerligt framväx-
ande bebyggelsemiljö med väl bevarad särart i 
bebyggelsen och i odlingslandskapet kan ha peda-
gogiskt/vetenskapligt värde.” (Riksantikvarieämbe-
tet, 1997)

Med ett vetenskapligt värde menas att platsen eller 
objektet har ett värde som t.ex. en särskilt märklig 
byggnad eller hällristning. Det pedagogiska värdet 
handlar om kulturmiljöns möjlighet att bidra till för-
medling av sammanhang.

Det upplevelsemässiga värdet är mer indirekt och 
svårt att ta på. Det kan vara förståelsen av land- 
skapets processer och människans historia. Värdet 
kan även vara förknippat med traditioner.

Kulturlandskap

Begreppet används som benämning på ett landskap 
som mer eller mindre starkt omvandlats av männis-
kans aktivitet. Kulturlandskapet sätts ofta synonymt 
med odlingslandskapet, vilket inte är helt korrekt. 
Beroende på typ av markanvändning kan man 
tala om odlingslandskap (agrart landskap), urbant 
landskap eller industrilandskap (Berglund). Odlings-
landskapet kan indelas efter den produktion som 
dominerar, t.ex. jordbrukslandskap, beteslandskap 
eller skogsbrukslandskap. Normalt innefattar ett 
svenskt odlingslandskap en mångsidig produktion; 
i synnerhet gäller detta det förindustriella, traditio-
nella odlingslandskapet med åkrar, ängar, betesmar-
ker och skog. 

I det traditionella odlingslandskapet fanns i stort 
sett en balans mellan landskapets produktion och 
människans konsumtion, i kontrast till förhållan-
dena i det urbana och i det industriella kulturland-
skapet. Markanvändningen var tidigare i högre grad 
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fornfynd. Fasta fornlämningar avser lämningar som 
ingår i landskapet såsom gravar, offerplatser, hus-
grunder, vägbankar, fornborgar och boplatser.

Bevarandeinriktade begrepp

Några begrepp används framförallt i lagstiftning, for-
muleringarna syftar på bevarade och skydd.

Kulturreservat

Kulturreservat inriktas på att bevara kulturhistoriska 
helheter. Det är i första hand markområden som ska 
skyddas i kulturreservat, men även byggnader kan 
inrymmas i markområdet. Kulturreservaten regleras 
i Miljöbalkens 7 kapitel (Riksantikvarieämbetet, 
2003)

Riksintresse för kulturmiljön

Natur- och kulturmiljön betraktas som en gemensam 
nationell resurs vilket framgår av de stora nationella 
satsningar som gjorts under de senaste decennierna. 
Nationalparker och nationalstadsparker samt stora 
orörda områdena med samlade natur, kultur- och 
rekreationsvärden som utpekats som riksintressen 
är exempel på sådana satsningar. Riksintresseområ-
dena togs fram i samarbete med kommuner, läns-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet genom den 
fysiska riksplaneringen på tidigt 1970- tal. För att ett 
område ska klassas som ett riksintresse ska värdena 
i de utvalda områdena vara så höga att områdena 
är speciella i regionen, i riket eller internationellt 
sett. Kulturvärdena i ett riksintresseområde kan vara 
både vetenskapliga, pedagogiska och upplevelse-
mässiga.

anpassad till landskapets naturliga förutsättningar.   
Intensiv och ensidig exploatering i det moderna 
kulturlandskapet leder till utarmning av flora och 
fauna, men även upphörande kulturåtgärder kan få 
sådan effekt.

Kulturmiljö

Med kulturmiljö menas den av människan påver-
kade fysiska miljön som vittnar om historiska och 
geografiska sammanhang. Det kan gälla alltifrån 
enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kultur-
miljöer består av det kulturella, historiska och arki-
tektoniska arvet samt platser och landskap med 
särskilda värden och omfattar all byggd fysisk miljö, 
ny uppförd som befintlig, i stadsbygd såväl som 
landsbygd (Riksantikvarieämbetet, Kulturarvet och 
miljön, 1999). Kulturmiljön visar spår av tidigare 
generationer och bidrar med förståelse för deras 
livsvillkor. Kulturmiljön är i princip allt i vår omgiv-
ning som har formats av oss människor genom 
tiderna. Det kan vara alltifrån en enskild byggnad till 
hela landskap.

Kulturminne

Skillnaden mellan ett kulturminne och en kultur-
miljö är att ett kulturminne avser ett enstaka objekt 
eller element av kulturhistorisktvärde, medan en 
kulturmiljö utgör ett område med flera delar som 
tillsammans speglar en viss tid eller ett visst skede. 
Kulturminnen förknippas med exklusivitet (Riksan-
tikvarieämbetet, 1997) framförallt slott, herrgårdar, 
kyrkor och fornlämningar.

Fornminne

Fornminne är en benämning på kvarlevor efter 
människors verksamhet under forna tider och som 
nu ej längre är i bruk. Fornminnen kan uppdelas i 
de två huvudtyperna fasta fornlämningar och lösa 

Bild 1, Östra Augerumsvägen invid griftegården vy mot söder. 
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För att förtydliga vad som avses med kulturmiljö-
värde gör jag efter tidigare genomgång bedöm-
ningen att värde representerar något som är bety-
delsefullt eller berikande men framför allt att det 
måste uttryckas.

Då kulturmiljöns värden ska bilda utgångspunkt för 
framtiden krävs det att dessa värden tidigt inryms 
i planeringsprocessen samt att flera perspektiv får 
komma fram. Det är trots allt en subjektiv värde-
ring av oss, nu levande människor, vi gör urval och 
bestämmer vad som är värdefullt för kommande 
generationer och vår samtid. Men som Zipsane 
tydligt redogör för så har vart samhälle (Makten 
över historien i Jämtlandslän, 2005) värderingar och 
historiebruk som återspeglas i valet av kulturmil-
jöer och dess värden. Där av är det möjligt att dra 
slutsatsen att det kommer att förändras, urvalet av 
kulturmiljöer och dess värden är beroende av sin 
samtid och kan därför skifta över tid.

Det finns också ett problem i tolkningsföreträ-
det, vilket kort betyder att en person (eller grupp 
eller institution) tar sig eller får genom strukturer 
och maktordningar rätten att bestämma att deras 
tolkning av verkligheten är den rätta, sanna och 
objektiva och skapar alla andra personer och åsikter 
till subjektiva ytterligheter. Problemet kan uppstå i 
värderingen av kulturmiljöer men ska inte närmare 
beskrivas här. Men värderingar är en faktor som kan 
påverka urvalet av kulturmiljöer. 

Mitt arbete har fokus på att identifiera det 
lokala perspektivet på kulturmiljövärden, att 
finna lokalt betydelsefulla element som stärker 
platsens identitet.

För alla mark- och vattenområden inom en kommun 
ska den framtida användningen framgå av kommu-
nens översiktsplan. Planen ska också redovisa de 
allmänna intressena, det vill säga frågor som är av 

I de kommunala översiktsplanerna ska det redovisas 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. 
Länsstyrelsen ansvarar för kontroll och tillsyn över 
att riksintressen beaktas och tillgodoses.

2.4 Diskussion kring begrepp

Begreppen tangerar varandra och likheterna mellan 
kulturminne, kulturmiljö och kulturmiljövärde kan 
förvirra i diskussionen. Ibland används uttrycken 
dessutom olika beroende på tradition inom olika 
yrkesgrupper. Det kan vara en nackdel i en sektorsö-
vergripande dialog, då man tror sig tala om samma 
sak vilket kan ge upphov till missförstånd. För detta 
arbete gäller de ovan givna beskrivningarna förtydli-
gade i kommande diskussion.

Kulturvärden i den fysiska miljön är betydelsebärare 
(Persson, 2000) de visar på; strukturer, tidstypiska 
funktioner och system, kontinuitet och särart. Kul-
turmiljöer är karaktärsskapande, berikar och ger 
identitet till platsen. De har som visats traditionella 
historievetenskapliga värden men också sociala, 
ekonomiska, upplevelsemässiga och bruksmäs-
siga värden. Dessa värden kan vara en tillgång för 
boende och näringsliv inte bara idag utan också för 
kommande generationer.

Gillgren (Planering och byggande i kulturmiljö, 
2000) anger kulturhistoriska värden i miljön som 
ett fundament för samhällsutvecklingen, vilket är 
en rättvisande liknelse. Han menar att dagens sam-
hällsplanering bör se kulturmiljö som en resurs för 
utvecklingen och inte som ett hinder.

Kulturmiljöerna bidrar till att skapa den identi-
tet som särskiljer en plats från en annan. Tidigare 
kulturmiljövård värnade om enskilda objekt, ofta 
monumentala eller av högreståndskaraktär, men 
har sedan 1970- talet förskjutits mot att också värna 
om samlade miljöer av olika ursprung.



Sida 21

vikt för samhället och individen. En sådan övergri-
pande plan blir många gånger generell i detaljfrågor 
eftersom den tar upp så många olika aspekter. Sett 
ur kulturmiljöperspektivet så berör översiktspla-
nerna områden med betydelsefulla kulturmiljövär-
den. De finns utpekade och beskrivna och i vissa fall 
finns också en rekommendation för framtida bruk 
(Riksantikvarieämbetet, 2003). Framför allt är det 
Riksintressen som behandlas i översiktsplanen, där 
enligt lag avvägningar mellan olika riksintressena 
ska framgå. Det nationella intresset tillgodoses i 
översiktsplanen genom riksintressen. En fördjupning 
av översiktsplanen skulle kunna göras utifrån en 
lokalare syn, för att på så sätt lyfta andra perspektiv.

Kulturhistoriska värden kan vara en tillgång inte bara 
för boende och företagare idag, utan även för fram-
tiden om värdena förankras och accepteras. Om 
kulturmiljön ses som ett särintresse av vetenskaplig 
betydelse för kulturmiljövårdens egna experter, är 
det en risk att den enbart betraktas som ett hinder 
för förändring och utveckling. Med en bred syn på 
kulturmiljöns värden kan kulturmiljön utnyttjas som 
en tillgång för människor och samhälle samt som 
en av de grundläggande utgångspunkterna för olika 
planerade förändringar (Ramböll, 2008).

Riksantikvarieämbetet menar att med kulturarv (det 
som tidigare generationer skapat) som bas är det 
möjligt att utveckla och stärka regioner för att öka 
tillväxten och antalet arbetstillfällen (Riksantikvarie-
ämbetet Samhällsbyggnad, 2009). Hur vi i dag upp-
fattar, tolkar och för kulturarvet vidare blir viktigt för 
framtiden men också för nutida konkurrenskraft.

Av ovanstående framgår det att kulturmiljöer kan 
ses som en resurs på följande sätt:

kultur som upplevelsenäring, 
kultur som livsmiljö, 
kultur som näring, 
kultur för profilering och marknadsföring, 
kulturell kompetens som marknadsmässig fördel, 
kultur som grund för samverkan, 
kultur som kreativitetsfrämjare och 
kultur som hälsofrämjare.

Det är också så som Riksantikvarieämbetet ser 
på kultur som resurs. I planeringssammanhang 
berörs flera av perspektiven i den översiktliga pla-
neringen. Där visar kommunerna på den framtida 
användningen av kommunens resurser. Så väl 
boendefrågor som näringslivsfaktorer tas upp 
och kan kopplas till kulturmiljö som resurs. I detta 
examensarbetet används framförallt kultur som 
en resurs för den lokala livsmiljön med hälsofräm-
jande egenskaper och som upplevelsenäring. 
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2.5 Landskapet, en omistlig del av 
människans livsmiljö.

Under de senaste åren har Europarådet arbetat 
för att förbättra skydd, förvaltning och planering 
av europeiska landskap. Genom landskapskonven-
tionen, undertecknad i Florence 20 oktober 2000, 
understryks att landskapet är en gemensam tillgång 
och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många 
olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, 
estetiska, sociala och ekonomiska. 

Demokrati och landskap 

Konventionen förbinder länderna att definiera en 
policy för landskapspolitiken tillsammans med all-
mänheten (Prieur & Durousseau, 2003). Det åligger 
de berörda länderna att definiera en policy för land-
skapet i samråd med allmänheten.

Att identifiera, skydda, vårda och utveckla landska-
pet beskrivs som en process i vilken allmänhetens 
deltagande ses som väsentlig. Allmänhetens och 
enskilda individers bör ges möjlighet att delta på ett 
meningsfullt sätt i varje del av processen (Prieur & 
Durousseau, 2003).

Landskapskonventionen blir juridiskt bindande för 
ett land först när landet ratificerat den. Ratifice-
ring innebär att landet inarbetar konventionens 
intentioner i sin nationella lagstiftning och politik. 
Sverige har nyligen tagit beslut om att ratificera 
landskapskonventionen som beräknas träda i kraft i 
mars 2011. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag 
att i samverkan med berörda myndigheter påbörja 
arbetet med att genomföra landskapskonventionen 
i Sverige.
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Landskapskonventionens lägesstatus i Europa. 
Mörkgröna länder har ratificerat konventionen, 
ljusgröna endast signerat och grå länder har varken 
signerat eller ratificerat.

Riksantikvarieämbetet som fått i uppdrag att påbörja 
arbetet ger följande beskrivning av Landskapskon-
ventionens betydelse för Sverige (Europeiska land-
skapskonventionen, 2010): 

”Genom att ratificera landskapskonventionen åtar 
vi oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap 
i enlighet med konventionens intentioner. Detta 
innebär bland annat att Sverige ska: 

erkänna landskapets betydelse i den egna lagstift-
ningen

öka medvetenheten om landskapets värde och bety-
delse i det civila samhället, i privata organisationer 
och hos offentliga myndigheter

främja delaktighet i beslut och processer som rör 
landskapet lokalt och regionalt 

utveckla en helhetssyn på landskapets värden och 
hållbar förvaltning av dessa

utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten 
om frågor som rör landskapet.

Bild 2, Landskapskonventionens status i 
Europa 2010-11-12.
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2.6 Natur- och kulturmiljö, 
utveckling och samband

Natur- och kulturvärden tillsammans är ofta 
grunden för lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 
Värdena utgör en resurs då de främjar de boendes 
livskvalitet och besökares upplevelser.  Att arbeta 
med den attraktiva regionen med kultur, natur och 
kulturarv som viktiga komponenter är i hög grad en 
gemensam angelägenhet för olika aktörer. I diskus-
sionen beskrivs från riksantikvarieämbetet olika per-
spektiv att se på platsens värden. 

• Brukarperspektivet: Vad är attraktivt för olika 
användare av en miljö, till exempel boende, före-
tagare, jord- och skogsbrukare eller besökare? Kan 
förväntan på attraktivitet påverka användningen av 
kultur, natur och kulturarv i regionalt utvecklingsar-
bete?

• Processperspektivet: Vilka förlopp och arbetsfor-
mer leder till attraktivitet och hur kan man hantera 
eventuella intressekonflikter?

• Utvärderingsperspektivet: Hur kan insatser för 
ökad attraktivitet mätas, beskrivas, följas upp och 
utvärderas?

Kulturgeografen Lage Wahlström har en teore-
tisk utgångspunkt för platsens betydelse för lokal 
utveckling (Herlitz, 2000). Platsparadigmet bryter ut 
en viss plats ur det större geografiska systemet och 
framhåller det unika med varje enskild plats. Det 
är med utgångspunkt i de unika förutsättningarna 
som varje plats skall tillåtas utvecklas efter egen 
karaktär och till nytta för de människor som bor där. 
Plastparadigmet tillsammans med ett territoriellt 
synsätt som grunden till lokal utveckling är den ena 
linjen för att beskriva lokal utveckling. Det andra är 
ett tillväxtparadigm med ett funktionellt synsätt. Till 
platsen knyter Wahlström ett antal värdeperspektiv; 
bytes-, bruks- och symbolvärden. Platsen blir bety-
delsefull genom sina värden, förenklat kan sägas 
att tillväxtparadigmet fokuserar på bytesvärdet i ett 
större sammanhang medans platsparadigmet foku-
serar på ortsspecifika bruks- och symbolvärden och 
utveckling av den enskilda orten.

Den nya lagen 2 kap.
Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn 
till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspek-
ter samt mellankommunala och regionala förhål-
landen främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tillta-
lande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är till-
gänglig och användbar för
alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt, och
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkur-
rens.
   Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn 
tas till de intressen som anges i första stycket 1–4.
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Det geografiska området som används som exempel 
i detta examensarbete är Augerum Mölletorp. Dess 
framtida utveckling utgår ifrån ett platsperspektiv, 
med bruks- och symbolvärden som resurs. Platspa-
radigmets syn på lokal utveckling innebär att platser 
kan eller bör utvecklas utifrån sina respektive geo-
grafiska förutsättningar.  Vilket ger att nyttan med 
utveckling av platsen i första hand gagnar de män-
niskor som bor där. 

Platsparadigmet är ett alternativ till det ekonomiskt 
inriktade tillväxtparadigmet.

Exemplet Augerum som används för att belysa kul-
turmiljövärden och dess betydelse i den fysiska pla-
neringen karaktäriseras av att vara gränsen mellan 
stadsbygden och landsbygden. Det innehåller, vilket 
kommande avsnitt visar på, flera värden som kan 
bidra till att stärka områdets identitet och männis-
kornas upplevelser av sin närmiljö.

2.6.1 Identitet och demokrati

Kristian Berg beskriver i Människan, miljön och 
attraktiviteten (Berg, 2005, ss. 32-33) hur kultur-
miljövärden som resurs har vuxit under de senaste 
decennierna. Han menar att där förfallet och 
glömskan tidigare skymt blicken, ser vi kanske nu 
i stället platser och byggnader som tillgångar. Ett 
synsätt som jag delar och som jag vill tro är på fram-
marsch.

Enligt Berg används ofta historia för att skapa 
identitet. Han menar att människor formulerar sin 
värld genom ett samspel mellan minnen (egna och 
andras). De sätt vi lever på och den fysiska miljöns 
replipunkter. Han menar också att identitetsbegrep-
pet är problematiskt, det rör sig om konstruktioner 
där vi måste inse att det betyder att ambitioner och 
makt styr över hur ett kulturarv formuleras. (Berg, 
2005)

AUGERUM

RONNEBY
KARLSHAMN

SÖLVESBORG

E22

KARLSKRONA

Bild 3, Karta över Blekinge med Augerumsområdet markerat. 
Efter orginal Karlskrona kommun.
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2.7 Kulturmiljö i lagstiftning

Möjligheterna att värna och skydda kulturmiljöerna 
regleras formellt i svenska lagar och bestämmelser 
(Westerlind, Schibbye, & Nordström, 1997). Till viss 
del värnas de också av internationella åtaganden 
vilket i korthet berörs i detta examensarbete. 

Planläggning skall ske med beaktande av natur- 
och kulturvärden vilket anges i plan och bygglagen 
2 kap. 2§ (SFS 1987:10, i fortsättningen PBL). 1996 
gjordes ändringar i PBL med syftet att stärka möj-
ligheten att ta tillvara natur och kulturvärden. Det 
fanns tidigare ett allmänt behov av att utveckla den 
översiktliga planeringen till att ge en större miljö-
hänsyn.  Genom att planera med utgångspunkt i 
de befintliga värdena och inrymma även natur och 
kultur i lagtexten integrerades kulturmiljön i målet 
om en hållbar utveckling. (Riksantikvarieämbetet, 
2003, s. 6) . I Plan och bygglagen anges krav på att 
Översiktsplanen ska klargöra var kulturvärdena har 
en sådan betydelse från allmän synpunkt att de 
behöver skyddas (Persson, 2000). Plan och bygg-
lagen har reviderats, den nya förenklade plan och 
bygglagen (SFS 2010:900) träder i kraft 2011-05-02.

2.7.1 Den regionala och lokala kulturmiljön

Det är en nationell angelägenhet att bevara och 
förmedla kulturarvet till kommande generatio-
ner. Ansvaret för detta delas av alla. Arbetet med 
att bevara kulturarvet är även en del av utveck-
lingen mot ett demokratiskt och långsiktigt hållbart 
samhälle (Regeringen).

Länsstyrelserna är den regionala myndighet som 
ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. 
De har ansvar för att skydda, vårda och informera 
om den regionala kulturmiljön.  Framförallt är det 

Grunden för lokal utveckling så som Herlitz beskriver 
det ligger i att utgå ifrån det lokala och platsbundna 
för att utifrån det som finns utveckla ett mervärde. 
Den enskilda orten utvecklas enligt platsparadigmet 
utefter platsspecifika bruks och symbolvärden.

I linje med Landskapskonventionen eftersträ-
vas ett vidare inslag av medborgardeltagande 
och delaktighet i planeringen redan initialt. Ett 
arbetssätt som bygger på deltagande och ett 
lokalt utvecklingsperspektiv kan antas främja 
identitetsskapande och karaktärshöjande 
åtgärder.

Av den anledningen har intervjuerna i mitt analys-
material bidragit med värdefull kunskap.

Platsparadigmet kan levandegöra samhällets 
mångfald genom att utveckla det som är värde-
fullt utifrån flera olika perspektiv. På så sätt kan det 
mångfacetterade samhället avspeglas i landskapet.
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frågor kring fornlämningar, byggnader och bebyg-
gelsemiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, industrihisto-
riska platser samt kulturlandskap som hanteras.

Länsstyrelsen är aktiv vid olika beslut som gäller 
utnyttjande av mark, exempelvis kan de kräva en 
arkeologisk undersökning innan ett bygge får starta. 
Länsstyrelsen har också ansvar för att informera om 
de miljöer och byggnader som ska skyddas och för-
valtas. De bevakar kulturmiljöfrågor inom samhälls-
planeringen och ser till att lagar och andra regelverk 
till skydd för kulturmiljön iakttas.

Även kommunerna har en viktig uppgift inom kul-
turmiljöområdet, de ansvarar för att kulturmiljön 
värnas i den kommunala fysiska planeringen, t.ex. 
vid om- eller nybyggnad av en byggnad eller vid 
detaljplanering av städer eller miljöer (Regeringen).

Miljömålsarbetet leder den svenska miljöpolitiken 
i rätt riktning.

Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet för 16 
områden. Miljökvalitetsmålen anger vilka kvaliteter 
miljön ska ha det angivna målåret. Syftet med mil-
jökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt hållbar 
utveckling på lång sikt.

För de 15 första miljökvalitetsmålen togs beslut 
1999. 2005 tillkom det 16:e miljökvalitetsmålet, Ett 
rikt växt- och djurliv, med inriktning på biologisk 
mångfald.

För att konkretisera miljöarbetet har riksdagen fattat 
beslut om 71 delmål på vägen till miljökvalitetsmå-
len. Miljömålsrådet har ansvar för att utvärdera 
arbetet och rapportera utvecklingen av miljökvali-
tetsmålen till regeringen.

Kulturmiljöns roll ses som viktig då det anges att 
människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 

för hälsa, livskvalitet och välfärd. Miljömål 15, God 
bebyggd miljö, anger att städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas

Delmål som direkt berör kulturmiljön:

Senast år 2010 skulle fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på program och strategier om 
hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till 
vara och utvecklas. 

Bebyggelsens kulturhistoriska värden skulle senast 
2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar 
förvaltning.

Naturvårdsverket bedömer att delmålen inte 
kommer att nås, eftersom nuvarande insatser inte är 
kraftfulla nog. Uppdraget till flera myndigheter om 
ökad statlig samverkan i arbetet med hållbar stads-
utveckling ses av Naturvårdsverket som positivt 
för måluppfyllelsen. Vad man på Naturvårdsverket 
däremot antas inverka negativt är att de föreslagna 
förändringarna av PBL riskerar att försämra förut-
sättningarna för att tillvarata bebyggelsens kultur-
värden. Situationen försvåras av att tillgången till 
antikvarisk kompetens och kunskapsunderlag på 
kommunal nivå fortsatt är låg. Fortfarande är till 
exempel mycket få värdefulla byggnader skyddade 
mot rivning (Naturvårdsverket, 2010).
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2.8 Lagarna

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som 
planerar eller utför ett arbete skall se till att skador 
på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begrän-
sas” 1 kap 1 § KML (SFS 1988:950) 

Stycket ovan är Kulturminneslagens portalpara-
graf, genom lagen anger samhället grundläggande 
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturar-
vet. Lagen som är central i kulturmiljövården inne-
håller bland annat bestämmelser för skydd av vär-
defulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, 
kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Här 
anges att länsstyrelsen har tillsyn över kulturmin-
nesvården i länet och att Riksantikvarieämbetet har 
överinseende över kulturminnesvården i landet. 
Lagen räknar i fem kapitel upp ett antal områden 
där kulturarvet har ett särskilt skydd. 

Den tidigare naturvårdslagen (SFS 1964:822) kunde 
användas för skydd av kulturmiljöer genom natur-
reservat för kulturpräglad naturmiljö. Lag (SFS 
1998:811) om införande av miljöbalken trädde i 
kraft den 1 januari 1999 genom miljöbalkens infö-
rande upphävdes 16 tidigare gällande lagar bland 
dem naturvårdslagen, NVL, (SFS 1964:822) och 
lagen om hushållning med naturresurser, NRL, (SFS 
1987:12). Lagarnas lydelser återfinns i stort under 
miljöbalkens kapitel och paragrafer.

Miljöbalken (SFS 1998:808) ska främja en hållbar 
utveckling så att nuvarande och kommande genera-
tioner kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla som 
avser att på något sätt påverka miljön ska skaffa sig 
den kunskap som behövs, vidta skyddsåtgärder och 
välja en plats som är lämplig för att uppnå minsta 
möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.

Miljöbalken ska enligt 1 kap tillämpas så att värde-
fulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. I 
3 kap regleras vad som gäller för områden av riks-
intressen för kulturmiljö och i kap 4 för vissa stora 
områden, som i sin helhet är av riksintresse på grund 
av de natur- och kulturvärden som finns i området.

I 6 kap finns bestämmelser om miljö-konsekvensbe-
skrivningar, där påverkan på bland annat landskap, 
kulturmiljö och kulturarv ska beskrivas inför beslut 
enligt andra lagar. Ett mark- eller vattenområde får 
förklaras som kulturreservat, enligt 7 kap, i syfte att 
bevara värdefulla kulturpräglade landskap, 7 kap 
ersätter i stort den tidigare Naturvårdslagen (Riksan-
tikvarieämbetet, 2009).

2.8.1 För skydd och tillvaratagande

Den tidigare lagstiftningen kring avvägningar om 
markområdens användning reglerades i NRL (SFS 
1987:12). Lagen angav också att områden som har 
betydelse för sina kulturvärden så långt som möjligt 
ska skyddas. Plan och bygglagen är den lagstiftning 
som idag reglerar användning av mark- och vatten-
områden och hur den byggda miljön skall bevaras 
och utvecklas.

Även i miljöbalken anges att värdefulla natur- och 
kulturmiljöer ska skyddas och vårdas. Hit hör de cirka 
1 700 områden som är av riksintresse för kulturmil-
jön enligt 4 kap Miljöbalken. Lagen ger också möjlig-
het att inrätta kulturreservat, I 7 kap 9§ angående 
kulturreservat hänvisas till samma regler som gäller 
för inrättande av naturreservat 7 kap 4-7§§.



Sida 29

2.8.2 För hänsyn

De olika lagar i som reglerar planering och tillstånds-
givning av byggnader och anläggningar innehåller 
även bestämmelser om skydd för miljöns kulturvär-
den.

Plan och bygglagen

I Plan och bygglagen (SFS 1987:10), framgår genom 
den inledande portalparagrafen att bestämmelserna 
syftar till att främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer. 

2 kap. 2 § Anger att planläggning skall, med beak-
tande av natur- och kulturvärden, främja en ända-
målsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden, kommu-
nikationsleder och andra anläggningar. Även en från 
social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållan-
den i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med 
mark och vatten och med energi och råvaror skall 
främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv 
konkurrens skall främjas.

I lagens 3:e kapitel anges krav på byggnader mm, i 
1§ anges de så kallade hänsynskraven vilket innebär 
att byggnader ska placeras och utformas på ett för 
platsen lämpligt sätt. De värden, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga, som omgivningarna 
och befintliga byggnader har ska tas till vara genom 
varsamhetsbestämmelser i 10-13§§. Lagen reglerar 
så väl ny bebyggelse, ändring tillägg och ombygg-
nad av befintliga byggnader samt underhåll av de 
samma.

Byggnadsminnen

En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt 
kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhis-
toriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får 

förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Enligt 
3 kap 1 § KML (SFS 1988:950). Bestämmelserna om 
byggnadsminnen enligt detta kapitel får också till-
lämpas på park, trädgård eller annan anläggning av 
kulturhistoriskt värde.

Skyddets innebörd och omfattning

När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall 
länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på 
vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas 
samt i vilka avseenden den inte får ändras (3 kap 2 
§ KML).

Genom tillägg i lagen år 2000 kom också intillig-
gande områden att kunna omfattas av skyddsbe-
stämmelserena. Andra stycket 3 kap 2 § lyder:

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla 
bestämmelser om att ett område kring byggna-
den skall hållas i sådant skick att byggnadsmin-
nets utseende och karaktär inte förvanskas. Lag 
(2000:265).

3 § Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt 
utformas i samförstånd med byggnadens ägare och 
ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte 
åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som 
är oundgängligen nödvändigt för att bibehålla bygg-
nadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall 
tas till byggnadens användning och ägarens skäliga 
önskemål. Lag (2000:265).
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3.Teori och metod

Teori handlar om vårt förhållande till kunskap, teori 
medger att tankesätt kan prövas. Kunskapen som teorin 
prövar erhålls genom insamlande av erfarenheter eller 
genom metodiska studier. Vetenskaplig teori innehåller 
antaganden om orsakssamband, dessa kan vara enkelrik-
tade och innebär då att en händelse beror helt på den före-
gående händelsen (Nyström, 2003). Planering har inget 
sådant enkelriktat samband utan är i stället komplext och 
föränderligt då mänskliga handlingar gör valen oändliga, 
det vill säga planeringen kan ta många olika riktningar 
beroende på yttre faktorer. Teori för planering har en svå-
righet i att finna lösningar på problem man studerar därför 
att nya oförutsedda förutsättningar hela tiden kan dyka 
upp. Planeringsteori kan vara dels teorier om planering och 
studerar då hittillsvarande utveckling men det kan också 
vara teorier för planering och syftar då till att utveckla 
metoder för planering. Planeringsteorin förutsätter båda 
eftersom det är nödvändigt att analysera planeringspro-
cessen för att det ska vara möjligt att göra antaganden om 
hur planering bör gå till.
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3.1 Bakgrund

Analysmetoder är teori för planering och används 
för att inhämta och strukturera kunskaper. Det finns 
olika analysmetoder och tillvägagångssätt de väljs 
utifrån syftet med analysen. Shibbye & Pålstam 
(2001) redovisar kategorier av analysmetoder med 
ursprung ur olika vetenskapliga traditioner.

Enligt Shibbye & Pålstam har systematisk bedöm-
ning av naturförutsättningar använts som analys-
metod i planeringssammanhang sedan 1960- talet. 
Metodiken utvecklades till en naturvetenskaplig 
analystradition att registrera omgivningen för att 
objektivt bedöma dess förutsättningar.

Kulturminnesvården har främst inriktats på bebyg-
gelsens utformning och bygger på konsthistoriska 
traditioner. En strikt konsthistoriskanalys har ofta 
bevarandevärda syften och används för att anpassa 
ny bebyggelse till den äldre för att på så sätt åstad-
komma en harmonisk helhet. 

Parallellt med de två tidigare nämnda traditionerna 
har de visuella analyserna utvecklats, dessa fokuse-
rar på de visuellt observerbara fenomenen och kart-
lägger estetiska kvaliteter i en omgivning (Schibbye 
& Pålstam, 2001). De visuella metoderna har fått 
kritik för att vara allt för ytliga, de ger en ögonblicks-
bild av staden eller landskapet men ger inte svar på 
varför det ser ut på ett visst sätt.

3.1.1 Platsens själ

Den norska arkitekten Christian Norberg Shulz 
representerar en ny tradition, den fenomenolo-
giska. Han anser att det är viktigt att tolka platsens 
identitet. I boken Genus Loci; Towards a fenomeno-
logy of Architecture beskriver han ”genus loci” som 
känslan människor har av en plast eller det samma 
som resultatet av alla samlade intryck fysiska så väl 

som symboliska. ”Sense of place” eller på svenska 
”platsens själ” är ett ofta använt uttryck som enligt 
Jivén och Larkham har mist sin ursprungliga bety-
delse (Sense of Place, Authenticity and Character, 
2003). I anslutning till presentationen av Norberg 
Shulz teorier så redogörs också med ledning av 
Jivén och Larkham uttryckets ursprungliga bety-
delse. Genus loci användes på 1700- talet som ett 
uttryck som egentligen inte syftade på platsen i sig 
utan var synonymt med den gudomliga kraft som 
skyddade och övervakade alla ting ‘the genius of a 
place’. Platsens Identitet är enligt Norberg- Schulz 
viktig att tolka då den är nyckeln till harmoni och 
helhet. Norberg Shulz analyserar staden som en 
helhet med en inre rumsstruktur, han menar att 
det finns tre grundläggande mänskliga behov som 
relaterar till platsen: orientering, identifikation och 
minne. Den helhet som bildas mellan dessa tre rum; 
orienteringsrummet, stämningsrummet och erin-
ringsrummet är något han kallar stadsbruk. Uppfatt-
ningen beror både på mänskliga och faktiska delar 
av rummet och det är samspelet mellan dessa som 
är viktiga att analysera och tolka.

3.2 Analysens funktion

Planeringsteorin kan användas för att finna en bra 
metod för den aktuella uppgiften Nyström (2003), 
den är också en hjälp när analysen ska genomföras 
och slutsatser dras. Analyser görs med olika motiv, 
dessa kan delas upp i redovisande, för att visa sam-
manhang eller lyfta fram värden och processuella, 
där analysen görs för att skapa medverkan och 
dialog. Planeringen av kulturmiljöer och dess värden 
som det här arbetet belyser behöver ett underlag 
framtaget genom dialog och i samarbete med andra. 
Det är så att säga bundet till behovet att inhämta 
kunskap som sedan i dialog värderas.
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Analysen för examensarbetet behöver lyfta 
platsens värden och fånga det för området unika 
och betydelsefulla så att framtiden kan formas 
utifrån värdena som en resurs.

3.3 Diskussion kring val av 
analysmetod

Schibbye och pålstam har presenterat en utvär-
dering av ett flertal analysmetoder i rapporten 
Landskap i fokus (2001) denna har använts som kun-
skapsunderlag för valet av analysmetod och för att 
få kännedom om de olika metoder som kan fungera 
vid arbete med kulturmiljöer. 

För den kommande delen om Augerum/Mölle-
torp är den väsentliga frågan vad som ska hända 
med området, fokus ligger på den framtida funk-
tionen. 

Denna utgångspunkt har fungerat som en referens 
då olika analysmetoder värderats utifrån möjlighe-
ten att uppfylla behovet av kunskap kring kultur-
miljöer.  Schibbye och Pålstam menar att analysens 
syfte är att skapa historisk förståelse och kännedom 
om platsens unika värden. Det betonas också att 
analysmetoden bör väljas utifrån skala och syfte. 
Olika analysmetoder faller olika ut och metoden 
väljs och anpassas efter syfte och behov.

Den fenomenologiska traditionen att analysera 
platsen som helhet med en inre rumsstruktur och 
identifiera kärnan ”genius loci” överrensstämmer 
med mitt syfte att förklara kulturmiljövärden. Ana-
lysmetoden brukar benämnas Stedsanalys eller Kva-
litativ stedsanalys och är ofta använd i Norge och 
Danmark (Schibbye & Pålstam, 2001). Gemensamt 
för alla stedsanalyser är att de innehåller följande 
teman:

Landskap och naturförutsättningar

Historisk utveckling

Bebyggelsestruktur

Enskilda byggnader, anläggningar och andra 
element

Erfarenheterna från grannländerna visar på att 
Stedsanalysen är en bra metod för att få en större 
grupp människor att förstå och ta ställning till den 
framtida utvecklingen av staden. De kan också 
innehålla aspekter såsom platsens identitet, image, 
grönstruktur eller kulturmiljöer. Det är möjligt att ta 
med de aspekter som anses vara intressanta för den 
plats som ska analyseras (Boverket, 2006).

3.4 Stedsanalyse och DIVE

En stedsanalys ska ge svar på vad ortens resurser 
i den fysiska miljön består av, vilka värdens som 
är knutna till dem, och hur de brukas och förval-
tas idag. Analysen ska dokumentera starka och 
svaga sidor och den ska vara ett underlag för att se 
framtida möjligheter samt för att formulera mål för 
bevarande och utveckling (Riksantikvarien, 2010). 
Det pågår forskningsarbeten kring kulturmiljöer 
och hur de kan hanteras och i projekt utvecklas 
metoder för förvaltning och hantering av kulturmil-
jöerna. En sådan vidareutveckling av stedsanalysen 
är DIVE. Den framarbetades med tanke på vår tids 
utmaningar och arbete med kulturarvet som en 
kvalitativ och funktionell utvecklingsresurs. Intres-
set för stadens historiska och kulturella kvalitéer 
ökar och det finns som tidigare redovisats ett behov 
av planering och förvaltning som lyfter kulturarvet 
som en resurs. DIVE-analysen utvecklades under 
Interreg IIIB-projektet Sustainable Historic Towns: 
Urban Heritage in Development Processes (SuHiTo 
2003-05). Den vidareutvecklades under projektet 
Communicating Heritage in Development Processes 
(Co-Herit 2007-08). Projektet drivs av samverkans-
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organisationen The cultural heritage co-operation in 
the Baltic Sea States som arbetar för att ta tillvara 
kulturarvet i historiska städer genom att hitta en 
balans mellan bevarande och utveckling. 

Analysens namn, DIVE, kommer från de engelska 
orden Describe (beskriva), Interpret (tolka), Valuate 
(värdera) och Enable (aktivera/möjliggöra). Orden 
beskriver de fyra huvudstegen i analysprocessen. 
Samtidigt illustrerar namnet att man i analysen med 
utgångspunkt från nutiden dyker (dive) ned i histo-
rien.

Analysens struktur ska främja samarbete mellan 
olika sektorer och fackexperter. Under analysarbetet 
fokuseras på samverkan, kommunikation och god 
förmedling av både processen och resultatet. DIVE 
kan användas som kunskapsunderlag och verktyg i 
tidiga skeden av projektutveckling och i kommunal 
ärendehandläggning i historiskt viktiga centrum-
områden.  DIVE-analysens tid & rum-tänkande kan 
användas för systematisk och översiktlig presenta-
tion av befintlig kunskap. DIVE ska vara en arena för 
ifrågasättande, kritiskt och kreativt tänkande och 
bana väg för tvärfackligt och tvärsektoriellt engage-
mang, samarbete, delaktighet och kommunikation. 

3.4.1 Metodik för DIVE analys.

Analysen har funktionen av att samla, bearbeta och 
sortera information för att kunna vidareutveckla 
plasten för framtiden utifrån de förutsättningar som 
finns. Den kan belysa kulturarvets kvaliteter och 
möjligheter i samhällsutveckling och fysisk plane-
ring, eller fokusera på grundläggande historiska drag 
i enkla eller komplexa områden. Under analysen 
belyses vad som har varit och är socialt, ekonomiskt, 
kulturellt och miljömässigt betydelsefullt för ett 
områdes utveckling och vilka delar som är mindre 
väsentliga.

Metoden är inriktad på att vara tvärsektoriell och 
därför betonas samverkan i hela processen, resultat 
presenteras fortlöpande och materialet diskuteras 
efterhand vilket enligt Norska riksantikvarien är ett 
fruktbart sätt att få med så många infallsvinklar som 
möjligt. Det flexibla, systematiska och transparenta 
sättet att gå till väga gör att analysprocessen i DIVE 
är speciellt lämpad för att utveckla integrerade för-
valtnings- och utvecklingsstrategier(riksantikvarien 
no).

Analysen sker i fyra steg där vart och ett belyser 
kunskaper om vad som är viktigt för platsen ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. 

Steg 1- Att belysa områdets historiska karaktär Vad 
berättar dagens landskap om områdets ursprung, 
utveckling och karaktär?

Steg 2 Tolkning – Belysa områdets historiska bety-
delse- Varför har vissa element och karaktärsdrag i 
området haft speciell betydelse i samhället?

Steg 3 Värdering - Vika element och karaktärsdrag 
har speciellt värde, kan de utvecklas och var går 
gränsen för vad de tål?

Steg 4 Aktivering- Definiera områdets handlingsut-
rymme - Hur kan områdets utpekade, historiska kva-
liteter och  resurser förvaltas och utvecklas?

För examensarbetet har det fjärde steget handlat 
om att i planavvägningen ta ställning till hur de 
utpekade värdena  ges utrymme att bestå eller för-
stärkas.

DIVE analysen är inriktad på att finna förvaltnings- 
och utvecklingsstrategier. I detta arbetet har inte en 
sådan intention funnits. Planens egenskap i ett vara 
ett framtidsorienterat dokument med ställningsta-
gande får här motsvara det fjärde stegets definiering 
av handlingsutrymme.
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I kommande avsnitt redovisas schematiskt innehål-
let i metoden, vilka delar som behandlas och vad 
processen att genomföra analysen resulterar i.

 
 

 
 

input

steg1

steg 2

steg 3

steg4

output

De tidigare delarna av examensarbetet har tagit upp 
flera aspekter som bör tas hänsyn till vid planeringen 
av miljöer med kulturhistoriskt värde. Kulturvärden i 
den fysiska miljön har angetts som betydelsebärare 
(Persson, 2000)  då de visar på strukturer, tidsty-
piska funktioner och system, kontinuitet och särart. 
Kulturmiljöer är karaktärsskapande och ger identitet 
till platsen vilket gör dem till en resurs för framtiden 
(Planering och byggande i kulturmiljö, 2000).  Då 
kulturmiljövärden tas tillvara genom hänsyn i plane-
ringen kan de berika och vara en tillgång för männis-
kor och samhälle, de bildar en av de grundläggande 
utgångspunkterna för olika planerade förändringar 
(Ramböll, 2008). 

Då kulturmiljöns värden ska bilda utgångspunkt för 
framtiden krävs det att dessa värden tidigt inryms 
i planeringsprocessen samt att flera perspektiv får 
komma fram. Det är av vikt att de värden som finns 
på platsen tydligt lyfts fram och förklaras, i exa-
mensarbetet görs detta genom DIVE-analysen och 
intervjuerna som är en del av denna.

Landskapets betydelse för individen visas i dess 
betydelse ur ett samhällsperspektiv. I landskapet 
möts olika värden och tillgångar - kulturella, eko-
logiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Dessa 
värden tas om hand i Landskapskonventionen som 
syftar till att stärka landskapets roll för individer 
och samhället i stort. Konventionen understry-
ker vikten av att se och bemöta mångfalden av 
landskap, inte bara de uttalat vackra.

I detta examensarbete fokuseras på kulturmiljövär-
den men det är också ett landskap och dess värden 
som definieras. Ådalen är en gång ett naturligt 
skapat landskap som under årtusenden förändrats 
och påverkats av mänsklig aktivitet och naturliga 
förändringar.

3.5 Sammanfattande slutsatser

Då analysen för Augerum genomförts sammanfat-
tades resultaten, vilket redovisas i denna rapports 
femte avsnitt. En mer omfattande version av analys-
arbetet återfinns som bilaga.
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Att arbeta med Augerum som exempel på en miljö med 
kulturvärden ur ett lokalt perspektiv stämmer väl överrens 
med examensarbetets syfte att utreda frågan hur man 
aktivt kan arbeta med kulturmiljöer.

Området som används för att belysa kulturmiljövärden och 
dess betydelse i den fysiska planeringen karaktäriseras av 
att vara gränsen mellan stads- och landsbygden. Det inne-
håller flera värden som kan bidra till att stärka områdets 
identitet och människornas upplevelser av sin närmiljö.

4.Augerum och Mölletorp 
mellan stad och land 
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4.1 Karlskrona kommun 
utvecklingssituation.

Kommunen hade den 1 november 2010 totalt 
64 064 invånare SCB. Man har med det invånaran-
talet återhämtat flera års befolkningsminskning och 
är åter igen på 1951- års nivå på strax över 64 000 
individer. Enligt kommunens översiktsplan följde 
en konstant nedgång i befolkningsmängden fram 
till 1970 talet då industrietableringar innebar ett 
tillfälligt uppsving. Uppsvinget följdes av fortsatt 
befolkningsminskning under kommande decen-
nier och i mitten av 1980- talet nåddes bottenno-
teringen 58 600 invånare. Etableringen av Blekinge 
Tekniska Högskola 1988 och Telecom City medförde 
att befolkningsmängden åter ökade (Karlskrona 
kommun, 2010).

Karlskrona kommun har enligt översiktsplanen haft 
en stadigt positiv befolkningsutveckling med cirka 
450-500 personer per år sedan början av 1990- 
talet. Befolkningsökningen, vilken man fortsatt 
planera för, har framför allt skett i tätorterna och i 
centrala Karlskrona.

Idag bor drygt en tredjedel av kommunens befolk-
ning i det som omnämns stadsbygden, se cirkel-
diagram. Tillsammans med befolkningen på Trossö 
utgör stadsbygden mer än hälften av kommunens 
totala befolkningsmängd 63 342 personer (för dia-
grammen har använts statistik från 31 december 
2009 som anges i översiktsplan Karlskrona 
kommun).

Området Augerum är beläget så att det utgör nästa 
steg i en fortsatt utbredning av stadsbygden. Mot 
väster angränsar flera bostadsområden till området, 
det är strategiskt i planeringen av Karlskronas 
framtid att titta på Augerum som ett möjligt expan-
sionsområde.

Befolkningen i övriga kommunen fördelar sig på 
tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö samt övriga 
mindre orter och landsbygden, tillsammans 46 % av 
befolkningen i kommunen som helhet. 

Kommunens befolkningsprognos anger att befolk-
ningen i kommunen kommer att nå ca 68 400 
invånare år 2030. Vilket innebär att mer än 5000 
individer ska få rum i kommunen.

En befolkningsökning i Karlskrona kommun ställer 
krav på markutnyttjande och tillvaratagande av 
de resurser som finns. En ökad nyttjandegrad av 
befintliga grönområden och befintliga kulturvärden 
utan vetskapen om vad värdena tål kan leda till att 
områden överutnyttjas och värdena går förlorade. 
Det är därför viktigt att initialt identifiera och skydda 
de värden som ur allmän synpunkt är värdefulla och 
viktiga för trakten.

Bild 4; Diagram befolkningens geografiska fördelning.
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4.2 Översiktligt

Karlskrona stad vilket inkluderar stadsbygden och 
bebyggelsen upp till Torskors och Hässlegården, har 
i stort utvecklats i nord sydlig riktning. Staden grun-
dades 1680 på en ö i skärgården, vartefter behovet 
har funnits har exploateringar gjorts inåt fastlan-
det och ett band av bebyggelse följer från centrala 
Trossö ca åtta kilometer nordöst ut upp till Hässle-
gården.

De äldsta områdena för bostadsbebyggelse är 
Långö, Saltö, Bergåsa och Hästö som domineras av 
villakvarter med en och tvåfamiljshus. Under senare 
hälften av 1900- talet har områdena kompletterats 
med flerfamiljshus och radhus. I Backabo, Mariedal, 
Hässlegården, Spandelstorp och Gullberna är bebyg-
gelsen i allmänhet yngre, från 1940- tal och framåt. 
Bebyggelsen är blandad men med en övervägande 
andel villor.  På Pantarholmen, Galgamarken, 
Annebo, Marieberg och Kungsmarken finns enbart 
flerfamiljshus, dessa är uppförda mellan 1930- tal 
och 1970- tal.

Lyckeby var tidigare ett eget samhälle med blandad 
bebyggelse. I de centrala delarna finns flerfamiljs-
hus och i utkanterna finns villaområden. Genom 
etableringen av handelsområdena Amiralen och 
Slottsbacken har Lyckeby nästan vuxit ihop med 
Karlskrona.

Hela området från Trossö via Lyckeby och upp till 
Hässlegården ingår i Karlskronas stadsbygd.

E22 passerar öst-västligt och delar bebyggelsen i 
en nordlig del och en sydlig som innefattar stadens 
centrala bebyggelse. Området som i detta examens-
arbete benämns Augerum/ Mölletorp finns alldeles 
norr om E22, röd streckad linje på karta över bebyg-
gelse. 

Dessa norra stadsdelar gränsar till stora naturområ-
den, naturen är bevarad och på flera ställen inkilad 
mellan olika bebyggelseområden. Längs med Lyck-
ebyån finns höga naturvärden som skyddas genom 
Natura2000 direktiv

4.3 Förutsättningar

Området är beläget i stadsbygdens utkant, vilket 
innebär att det i området finns fria ytor att planlägga 
för framtiden. Den framtida användningen beror på 
vilka intressen som finns i området, exploatering 
med bostadsbebyggelse kan vara ett alternativ. 
Samtidigt inrymmer området andra värden så som 
natur- och kulturmiljöer. Platsen har en lång historia 
och det finns betydelsefulla element i området 
som behöver lyftas i planeringsdiskussionen om 
områdets framtida användning.

Tidigare planering (Blockplan 1973) i kommunen 
har pekat ut området som ett av tre utbyggnads-
alternativ för stadens utveckling. Idag finns behov 
av långsiktiga strategier för stadens möjligheter att 
växa. Behovet av villatomter bedöms på sikt bli stort 
(Karlskrona kommun). Av den anledningen finns det 
tankar på utbyggnad i området och dess närhet. 
Kommunens planeringsförutsättningar bygger på 
allmänna intressen av en utbyggnad och fortsatt 
tillväxt. 
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4.3.1 Tidigare planering och  
ställningstaganden

Kummeln är en vidsträckt ekhagmark invid Lyck-
ebyån söder om Augerums gård i östra Blekinges 
kustbygd. Området är en höjdrygg som höjer sig 
över den omgivande åkermarken. På Kummeln 
finns gravfält från yngre järnåldern. Gravfältet, som 
ursprungligen var ett av de största i landskapet, 
består i dag endast av ett 40- tal synliga anlägg-
ningar; skeppssättningar, runda stensättningar, 
högar och resta stenar. Området har en lång hävd 
av både slåtter och bete. På en lantmäterikarta 
upprättad 1761 hävdas hela området som äng och 
benämns då som Stora Kummeln (länsstyrelsen). 

Kap. 3 KML hanterar Fornlämningar vilka är skyddade 
i enlighet med bestämmelser i lagen och där med 
inte får skadas. I lagen anges vad som är en fast forn-
lämning, vilken utbredning en sådan har och hur till-
ståndsprövningen går till. Den som på något sätt vill 
ändra en fast fornlämning måste ha länsstyrelsens 
tillstånd.

Augerums kyrka, skyddad enligt kulturminneslagen, 
är belägen på en höjd intill Lyckebyån. Platsen är 
densamma som den tidigare kyrkan från 1100- talet 
var belägen på. Kyrkogården består av tre delar; den 
ursprungliga, en del 1870 och det senaste tillägget 
invigdes 1925. Genom tillkomsten av griftegården 
är ytterligare utbyggnader inte aktuella. Den äldsta 
delen av Augerums kyrkogård ligger närmast kyrkan 
och härstammar troligtvis från medeltiden, eftersom 
den tillhörde den äldre kyrkan. Fram till mitten av 
1800- talet var det vanligt att officers- och borgarfa-
miljer från Karlskrona köpte gravplatser på Augerum 
kyrkogård. På de äldsta delarna av kyrkogården finns 
gravar efter för staden viktiga personer så som F. H. 
Chapman och af Håkansson.

4 Kap om Kyrkliga kulturminnen redovisar att kyrkor, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser ska vårdas 
och underhållas så att deras kulturhistoriska värde 
inte minskas. Alla ändringar kräver tillstånd från läns-
styrelsen. 

Kummeln och det intilliggande odlingslandskapet 
upp till Augerums kyrka bildar den vy som besökare 
på Karlskrona Griftegård möter. Karlskrona Grifte-
gård, som invigdes 1980, förvaltas av Karlskrona 
stadsförsamling genom kyrkogårdsförvaltningen i 
Karlskrona. Karlskrona Griftegård är en stor kyrko-
gård som täcker behovet av gravplatser i Karlskrona 
för överskådlig tid. Antalet gravplatser på Augerums 
och Lösens kyrkogårdar är begränsat, för att täcka 
behoven för framtiden och uppfylla kraven i begrav-
ningslagen om gravplatser för folkbokförda i Lyckå 
församling sker samarbete med Karlskrona Grifte-
gård.

Bild 5, Motsatt sida överst, Karta över huvudsakliga vägnätet i 
Karlskrona stadsbygd.

Bild 6, Motsatt sida nederst, Karta över bebyggelseområden i 
Karlskrona stadsbygd.

Bild 7, Detaljplanen för Augerums griftgård och omgivning.
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Augerums gård, Karlskrona: utdrag ur Länsstyrelsen 
Blekinges beskrivning av byggnadsminnet

”Augerums gård består av två gårdar, Nya herrgår-
den och Gamla herrgården. Nya Herrgården är den 
gulputsade byggnaden mitt emot Augerums kyrka. 
Gamla herrgården, uppförd omkring 1720, ligger 
300 meter längre norr ut och är en sluten gårdsmiljö 
från 1700- talet med en gulmålad huvudbyggnad 
och två flyglar. Mellan Gamla och Nya Herrgården 
ligger herrgårdens många ekonomibyggnader, stall, 
loge, vagnslider, vedbod, m.fl. Till båda herrgårds-
byggnaderna hör trädgårds- och parkanläggningar.

Augerums gård är ett mycket välbevarat exempel på 
en högreståndsmiljö med förankring både i stadskul-
tur och mer agrar kultur. Kombinationen med de två 
huvudbyggnaderna spänner över en för Karlskrona 
och Blekinge viktig epok. Bevarade byggnader och 
gårdsanläggningar från första hälften av 1700- talet 
saknas nästan helt i hela länet. 

Nya herrgårdens interiör är i stort orörd sedan 1800- 
talets mitt och byggnaden är med sin starka prägel 
av empire av stort miljö- och arkitekturhistoriskt 
värde. Park- och trädgårdsanläggningen bedöms 
trots sitt fragmentariska skick som kulturhistoriskt 
mycket intressant med stora möjligheter till restau-
rering. 

Ekonomibyggnaderna speglar i huvudsak det 
uppsving och ökad bärkraft som jordbruket fick i 
mitten av 1800- talet.”

1993 blev Augerums herrgård förklarad som bygg-
nadsminne

Även Lyckeåborgs bruk har sådana värden som 
kommunen vill tillvarata, kommunen markerar det 
så som ett område av särskilt kulturhistorisktvärde.

Byggnadsminnen 3 kap. KML(SFS 1988:950) 

1 § En byggnad som är synnerligen märklig 
genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår 
i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyg-
gelseområde får förklaras för byggnadsminne 
av länsstyrelsen. Bestämmelserna om bygg-
nadsminnen enligt detta kapitel får också till-
lämpas på park, trädgård eller annan anläggning 
av kulturhistorisktvärde. I fråga om byggnad 
av sådant värde som sägs i första stycket och 
som tillhör staten gäller de bestämmelser som 
regeringen meddelar om statliga byggnadsmin-
nen. Om ett statligt byggnadsminne övergår 
till annan ägare än staten, skall det därmed 
utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag. 
      Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en 
byggnad som är fast fornlämning eller kyrko-
byggnad enligt denna lag.

Bild 8, Motsatt sida i bakgrunden, Augerums gård, vy över träd-
gårdens sydöstra hörn.

Bild 9, Vänster, Augerums gård 1700-tals byggnaderna

Bild 10, Mitten, Nya herrgården.

Bild 11, Ekonomibyggnad Augerums gård.
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5.Analysresultat

Följande avsnitt är resultatet av den analys som 
genomförts. Metodiken har presenterats i del  3 och 
resultatet som helhet finns att läsa i till rapporten 
bifogad bilaga.

Kommande stycken ska ge svar på vad ortens 
resurser i den fysiska miljön består av, vilka värden 
som är knutna till dem, och hur de brukas och för-
valtas idag. Resultatet redovisar såväl starka som 
svaga sidor och leder till ställningstaganden om 
den framtida användningen och hur kulturvärdet 
ska förvaltas och utvecklas. Till grund för analysre-
sultatet ligger metodiken i DIVE-analysen. Augerum 
och omlandet presenteras utifrån de identifierade 
betydelsefulla elementen; landskapet, natur eller 
kulturpåverkat, samhället, verksamheter och bebyg-
gelse. Dessa är element som tydligt lyfts fram i de 
intervjuer på temat som genomförts i samband med 
analysen.

Utpekandet av betydelsefulla element är ett 
moment i DIVE-analysen, det tydliga förhållandet i 
Augerumsområdet gör att redovisningen av resulta-
ten bygger på dessa.

5.1 Landskap

Landskapets betydelse för individen visas i dess 
betydelse ur ett samhällsperspektiv. I landskapet 
möts olika värden och tillgångar - kulturella, eko-
logiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Dessa 
värden tas om hand i Landskapskonventionen som 
syftar till att stärka landskapets roll för individer och 
samhället i stort. Konventionen understryker vikten 
av att se och bemöta mångfalden av landskap, inte 
bara de uttalat vackra.

Landskapets uttryck är beroende av var tids 
samhälle och dess sätt att tillgodogöra sig naturens 
tillgångar (Fog & Helmfrid, 1982) Historiskt har; 
samhällsstrukturer så som ideologier och kunskap, 
administrativa förutsättningar så som markägande 
och skiften likväl som naturgivna förutsättningar 
alla bidragit till att forma det landskap vi idag har att 
förvalta. Området som analyseras sträcker sig från 
E22 längs med dalgången upp till Lyckeåborg.

Historiskt har; samhällsstrukturer så som ideologier 
och kunskap, administrativa förutsättningar så som 
markägande och skiften likväl som naturgivna för-
utsättningar alla bidragit till att forma det landskap 
vi idag har att förvalta. Området som analyseras 
sträcker sig från E22 längs med dalgången upp till 
Lyckeåborg.

För det geografiska område kring Augerum som 
hanterats i detta examensarbete har tre övergri-
pande landskapskaraktärer tydligt kunnat urskil-
jas. Kommande avsnittsrubriker refererar till kartans 
beteckningar(karta 2). 

Bild 12, Illustrationskarta över Augerumsområdet, där gården 
och kyrkan syns i det färgade området.

Det fornsvenska ordet afvi betyder vik av ström 
och kan ses i förledet till ortsnamnet Augerum. 
Rum betyder avröjd plats eller ställe.

Det forntida Augerum bör ha varit en röjd plats 
för bosättning invid den strömma havsvik där 
Lyckebyån har sitt utlopp.
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Bild 13, Illustrationskarta 
med landskapstyper
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5.2 Landskapstyper. a. b. c.

Det Blekingska landskapet karaktäriseras av de stora 
variationerna mellan de södra, mellersta och norra 
delarna. Generellt kan de beskrivas som en sydlig 
skärgårds- och slättmiljö med bördig mark, mel-
lanbygden består av kuperad terräng i sprickdalar 
med en mosaik av sjöar, odlingsmark och skog och 
de norra delarna är högre belägna och till största 
del täckta av skog. Området Augerum/ Mölletorp 
är beläget just där mellanbygd möter skogsbygd. Av 
Selma Lagerlöf beskrevs det som tre trappsteg och vi 
befinner oss på det andra just beredda att ta klivet 
upp på det högsta steget. I detta landskap har män-
niskor varit bofasta sedan stenåldern då Lyckebyån 
upp till Augerum var mer av en havsvik än vad som 
idag är synbart.

Ådal, a.

 
Vattendraget som varit en förutsättning för de första 
bosättningarna på platsen är belägen centralt genom 
området. Ådalen, längs Lyckebyån, kantas av omväx-
lande branta partier och flacka öppnare partier. 
Inslaget av vatten berikar landskapet och tillför ett 
element som skapar stimulerande miljöer.

Lyckebyån rinner i en dalgång, på sina ställen är 
höjdskillnaderna markanta med kraftiga branter ner 
mot vattnet. Förhållandet är det samma på båda 
å-sidorna. Mot söder har landskapet planat ut och 
sluttar svagt mot ån.

Lyckebyåns dalgång har höga naturvärden samtidigt 
som de är viktiga områden för det rörliga friluftslivet 
(Karlskrona kommun, 2008).

Öppna odlingslandskap, b.

Flack eller svagt kuperad utpräglade odlingsområ-
den. Vid Augerum har det öppna landskapet en lång 
hävd som odlingsmark eller betesmark. Åkerhol-
mar i form av dungar och/eller bergiga höjdpartier 
avbryter de öppna vyerna.  

Värdet av öppna områden samt karaktärens relativa 
ovanlighet i kommunen ger den en viss känslighet 
för påverkan (Karlskrona kommun, 2008). I sydöstra 
delen av området finns ett stort gravfält med många 
lämningar.

Skog, c.

Skogsområdena i de norra delarna av Augerums-
området tillhör det som i ”Grönstrukturplan för 
Karlskrona kommun” (Karlskrona kommun, 2008) 
benämns som sjörik, kuperad skogsbygd. Typen 
karaktäriseras av kuperad bevuxen terräng med stort 
inslag av sjöar. Bebyggelsen i dessa områden är gles. 
De öppna vattenytorna och kuperingen erbjuder 
rikligt med vyer och perspektiv. Landskapstypen 
anges ha stort värde för det rörliga friluftslivet (Karls-
krona kommun, 2008). På vissa ställen går skogspar-
tierna ända inpå dalgången och branterna ner mot 
vattnet.
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slutet rum
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Bild 14, Illustrationskarta 
rumslighet i landskapet
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Rumslighet.

Faktorerna skala och komplexitet har stor betydelse 
för upplevelsen av landskapet, liksom för hur mycket 
och vilken form av nya inslag ett landskapsavsnitt 
kan tåla innan karaktären förändras (Karlskrona 
kommun, 2008). Med skala avses hur stora eller små 
enheter (rent ytmässigt) som landskapet är uppbyggt 
av. För Augerum har förhållandena illustrerats i Karta 
2. Området är uppbyggt av några större samman-
hängande rum, framförallt lokaliserade till de öppna 
odlingsmarkerna. Det varierade landskapet erbjuder 
ett flertal mindre rumsenheter och en struktur av 
rum som erbjuder stor variation.

Landskapselement

Augerums kyrka är utmärkande i landskapet då den 
ligger på en höjd och är synlig på långt håll. De bilder 
som miljön kring kyrkan ger är för många av de inter-
vjuade omtyckta och värdefulla. Länsstyrelsen har 
gjort en inventering av kyrkogården i syfte att visa på 
dess värden.

Augerums griftegård som anlades 1972 ingår i de 
öppna landskapspartier som definierades under 4.2. 
Den nya griftegårdens tillkomst gör att utvidgningar 
av den äldre kyrkogården inte längre är aktuell. Grif-
tegårdens uttryck och karaktär hänger väl samman 
med det omgivande landskapet. Kontakten mellan 
griftegården och det omgivande landskapet är 
väsentlig för upplevelsen av griftegården.

Lyckebyån rinner genom socknen och är det starkast 
karaktärsskapande elementet i landskapet. Ån är ett 
naturligt inslag i landskapet som under årtusenden 
påverkats av mänskligaktivitet. Ständiga förändringar 
har omformat ådalen, resultatet av dessa naturliga 
och mänskliga förändringar har skapat det kultur-
landskap som dalgången idag utgör.

5.3 Samhällsutveckling

Trakterna kring Augerum har varit bebodda och 
brukade av människor sedan lång tid tillbaka, om 
detta vittnar så väl stenåldersfynd som bronsålders- 
och järnåldersfynd. De gynnsamma förhållandena; 
tillgång till färskvatten, odlingsmöjligheter samt rika 
fiskevatten var förutsättningar som gav upphov till de 
första bosättningarna



Sida 50

Karta 1 Kulturmiljövärden 
olika karaktärer

300 METER

Bebyggelse

Vatten

Väg

Jordbruks-

Kulturmiljövärden
-karaktär

Industri-

Fornlämning
alt. Kyrklig-



Sida 51

5.3.1 Jordbruk och skogsbruk

Augerum socken omfattade stora delar av de bördiga 
jordbruksmarkerna nordöst om staden samt de 
norra skogsbygderna upp till Småland. Fortfarande 
under senare delen av 1600- talet bestod bebyg-
gelsen till stor del av ensamgårdar, men ungefär 
hundra år senare började antalet byar öka, speci-
ellt i områden med lättbrukad mark. Samtidigt som 
byarna utvecklades, ökade också antalet torpare i 
markerna (Erixon, 1947).

Jordbruket inom socknen har varit skiftande på 
grund av olikartade naturförutsättningar. Den södra 
jordbruksbygden var rik, i de norra delarna var för-
hållandena de motsatta. Småbönder och torpare fick 
livnära sig på sidosysslor så som hantverk och skogs-
bruk.

I området ligger Mölletorpsgård, Hässle och 
Råbacken som är  eller har varit inriktade på jordbruk 
och djurhållning..

Framträdande element

Avelsgärde har anor från 1600- talet och namnet 
härrör från den tidens funktion som avelsgård. 1947 
då Sveriges bebyggelse (Hermes förlags AB) ges ut 
anges att marken där den forna staden Lyckå var 
belägen hörde till gården samt marken vid Lyckeby-
åns utlopp.

En av socknens större egendomar har alltid varit 
Augerums gård, mangårdsbyggnaden är belägen 
intill vägen norr om kyrkan. På 1300- talet omnämns 
Avarums gods. 1710 köper Amiralitetsapoteka-
ren Johan Eberhard Ferber gården och anlägger en 
mycket omtalad trädgård. Mest berömd blir han 
för boken om sin trädgård där Linnés sexualsystem 
för arternas indelning används för första gången i 
Sverige.

5.3.2 Amirals och landshövdingegårdarna

Vid slutet av 1700- talet blev det på mode för högre 
officerare i Karlskrona att köpa gårdar på landet, 
man sökte sig till landsbygden i stadens närhet. Van-
ligast var att införskaffa en mindre areal mark och 
på den uppföra en mangårdsbyggnad med ”Herr-
gårdskaraktär” (Erixon, 1947). De senare successiva 
utvidgningarna av markarealerna hängde samman 
med gynnsamma beskattningsfördelar och föränd-
rade lagar kring markköp, ägande och anställning  
(Fog & Helmfrid, 1982). Till de större Amirals- och 
landshövdingegårdarna i Karlskrona hör Fågelmara 
gård, Göholm, Spandelstorp, Avelsgärde, Vedeby, 
Djupadal, Augerum och Skärva. Även vägen mellan 
Augerum och Lösens kyrkor den så kallade Prästavä-
gen har gamla anor och lär ha funnits med samma 
sträckning i århundraden.

5.3.3 Industrialisering

Närhet till vatten var den styrande faktorn vid val 
av bosättningsplats för de första människorna. Lyck-
ebyån gav möjligheter till vattenförsörjning och var 
betydelsefull ur såväl odlings- som transportsyn-
punkt och för fisket. Vid industrialismens utveckling 
kunde vattnet utnyttjas både som kraftkälla och som 
råvara. Under 1700- och 1800- talet satte industria-
lismen fart i Sverige. Flera industrier etablerades vid 
Lyckebyån (Olsson, 1998), vilka fortfarande under 
1800- talet var i drift.

Bild 15, Kartan visar de olika kulturmiljövärdenas geografiska 
utbredning.
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Även orterna norr om Lyckeby fick industrietable-
ringar under samma tid. Förmågan att tillvarata 
vattnets kraft ledde till att samhällena Lyckeåborg, 
Mariefors och Johansfors växte.

Efter första världskriget växte industrin på bekost-
nad av jordbruket och Lyckeby expanderade och 
blev en förort till Karlskrona. 

5.3.4 Verksamheter i Augerum

Johansfors

Ett pappersbruk anlagt på 1700- talet var platsens 
första verksamhet . Senare tillkom ett linoljeslageri 
samt på västra stranden en kvarn och ett sågverk. 
Sågverket var i drift fram till 1970- talet. Byggna-
derna är nu rivna, men rester från verksamheten 
finns kvar, så som en ränna som förde vatten till 
bruket.

Mariefors

I början av 1800- talet anlades ett pappersbruk vid 
Mariefors. Papperstillverkningen ersattes av en hatt-
fabrik och senare en tvålfabrik. Från 1926 användes 
byggnaden till en mekanisk verkstad. Rester av 
grunden finns kvar efter rivningen på sent 1960- tal.

De en gång välgjorda murarna vid forsen håller på 
att rasa samman. 

Lyckeåborgs bruk

Uppströms ån ligger Lyckeåborgs bruk, redan 1759 
erhöll Magnus Bååth privilegier för att anlägga en 
kopparhammare. Verksamheten vid Lyckeåborg 
utvecklades under senare delen av 1800- talet av 
två danska pionjärer inom klippspikstillverkning. På 
platsen pågår fortfarande verksamhet, ett flertal 
äldre byggnader finns kvar och används fortfarande. 

Karaktären på området är speciell då en succes-
siv utvidgning av verksamheten gett upphov till 
den mångfald av byggnader som finns på brukets 
område.

Brukssamhällena

Förmågan att tillvarata vattnets kraft ledde till att de 
små samhällena Lyckeåborg, Mariefors och Johans-
fors växte kring arbetsplatserna.

Augerums kvarn med tillhörande magasin uppförda 
på 1930- talet dominerar landskapsbilden då man 
från väster närmar sig Augerums kyrka och gård.

5.4 Element och karaktärsdrag i 
området med speciell betydelse

Det geografiska läget hade betydelse för de 
ursprungliga bosättningarna. Under 1700- och 1800- 
talen fick området betydelse för högreståndsper-
soner som inrättade sina lantegendomar i området 
på grund av närheten till Karlskrona stad som då 
var betydelsefull i riket. Närheten till den växande 
staden Karlskrona har i modern tid haft betydelse 
för utbyggnaden av bostadsområden.

Utveckling

Från att ha varit ett lantligt område i stadens närhet 
har området allt mer kommit att inrymma bostäder. 
De tidigaste bostadsutbyggnaderna har kopplingar 
till industrierna i området. De boende hade ofta 
en anknytning till pappersbruken i Mariefors eller 
Johansfors eller snickeriet som också låg i Mariefors. 
Flera var knutna till spikverket i Lyckeåborg. Lycke-
åborg var ett bruk vilket innebar att man var skyldig 
att ha bostäder till sina anställda på brukets mark, 
man skulle också äga både skog och odlingsmark.

Karaktär
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Landskapet betonas i flera intervjuer, man hänvisar 
till den tydliga gränsen mellan jordbruksbygd och 
skogsbygd. Vid något tillfälle nämns Selma Lagerlöfs 
berättelse om de Blekingska trappstegen. Bygden 
karaktäriseras av jordbruksegendomarna och bruks-
miljön samt de tydliga mellanrummen mellan bebyg-
gelsegrupper.  Det som i inledande avsnitt beskrevs 
som småskalig rumslighet.

5.5 Värdering och gränsen för vad 
värdena tål.

Ett värde i kulturmiljösammanhang är något som 
gör historien läsbar och som har betydelse ur peda-
gogiska, upplevelsemässiga eller sociala perspek-
tiv. Utifrån beskrivningen av Augerum och trakten 
bedöms ett stort värde ligga i upplevelsen av land-
skapet. Flera av de intervjuade personerna anger 
landskapet som det mest värdefulla. 

Industrierna och jordbruksegendomarna har bidragit 
till att skapa ett socialt mönster som varit tydligt fram 
till modern tid. Platsen präglas till vis del av uppdel-
ningen i samhällsskikt, de rika markerna rymmer 
jordbruksgårdar och i utkanterna finns torpmarker.

Lyckebyån är karaktärsskapande för de miljöer som 
visar industrins framväxt och förändring. 

Det kulturpräglade landskapet är ett viktigt inslag i 
området.

5.5.1 Utvecklingspotential

Området har skilda möjligheter och vissa element 
utpekas som känsliga. Hit hör Kummelns gravfält och 
griftegården. Griftegården planerades och ritades av 
Per Friberg med den öppna dalen, skogsbrynen och 
vattnet som de starka formelementen (Agestam, 
2005). Griftegårdens värden är beroende av omgiv-
ningen, vyerna åt söder där Kummelns gravfält 

är beläget. Dessa båda områden skyddas i befint-
lig detaljplan (Per Friberg arkitektbyrå, 1975) för 
området.

Kring kyrkan och Augerums gård finns värden som 
har svag ställning. Allén till Augerums gård på fältet 
öster om vägen är en rest från de tidigare parkan-
läggningarna, sambanden är otydliga och svårlästa 
vilket talar för att området behöver förändras så 
värdena framgår.

Det kulturpräglade landskapet som omger 
gårdarna, hur används det i framtiden? En lång 
bruks- och beteshävd har värden som kräver 
fortsatt bruk för att bestå.

Grupperna av bebyggelse skulle kunna komplet-
teras och området stärkas med tillägg.

Naturvärden berikar området och man bör ta 
med dem i planeringen. Ofta samverkar natur- 
och kulturvärden. Kvalitet före kvantitet.

5.5.2 Sårbarhet och tålighetsgränser

Områdets karaktär och struktur är uppbyggd kring ån 
och i dallandskapet med tydliga mellanrum mellan 
bebyggelsegrupperna. En exploatering av området 
som bryter strukturen gör områdets historia svårläst. 
Viss ny bebyggelse kan tillåtas då det finns vissa 
luckor som kan kompletteras. Vid en exploate-
ring behöver ny bebyggelse anpassas till rådande 
mönster därför rekommenderas detaljplaneläggning 
inför sådana förändringar.

En öppenhet i planen som värnar kulturvärde-
nas möjlighet att utvecklas är av betydelse, vilket 
innebär att bestämmelser behöver vara luftiga 
och ge kulturvärdena utrymme för framtiden. 
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5.5.3 Förändringskapacitet

Kulturmiljöområdet med kärnpunkterna Augerum, 
Mariefors, Johansfors och Lyckeåborg kan stärkas 
genom att förtydligas och ges utrymme att utveck-
las. Karaktären på området med mellanrum behöver 
skyddas och vara utgångspunkt för förändringar

Kyrkliga kulturminnen

Griftegård och Augerums kyrka; så som platser 
för minne och respekt behöver områdena en viss 
distans till större förändringar. Utblickarna från grif-
tegården och den atmosfär som vid anläggandet 
önskades ska upprätthållas och värnas.

Landskap 

Gravfältet Kummeln och Lyckebyåns dalgång är 
karaktärsskapande element som utgör grunden för 
landskapets uttryck. De topografiska skillnaderna 
gör landskapet varierat och har historiskt bestämt 
bebyggelsens utbredning. Det öppna landskapet 
värnas och bibehålls med anledning av kulturvärdet 
och betydelsen för griftegården.

Bebyggelse

Grupperna av samlad bebyggelse kan kompletteras 
och eventuellt tillägg av ny bebyggelse kan göras. 
Strukturen i området med mellanrum av natur eller 
odling är viktig för områdets karaktär,  det är viktigt 
att den övergripande strukturen bibehålls 

Definiera områdets handlingsutrymme

Hur kan områdets utpekade, historiska kvaliteter 
och  resurser förvaltas och utvecklas?

Kunskapsunderlaget, resultaten och argumenten 
ifrån de tidigare stegen används och bearbetas för 
att komma fram till vilka strategier, styrmedel och 
förhållningssätt som kan tillämpas för att aktivera 
kulturarvet.

För examensarbetet har DIVE-analysens fjärde steg 
handlat om att i planavvägningen ta ställning till hur 
de utpekade värdena ges utrymme att bestå och för-
stärkas.

Analysmetoden har i huvudsak använts för att iden-
tifiera kulturvärdena i området. 

Principer för tillvaratagande och utveckling av kul-
turarvet inom området görs genom ställningstagan-
den inför planarbetet. 

5.6 Principiella utgångspunkter

Industrierna har varit grunden för utvecklingen av 
flera av bostadsgrupperna. Historiskt sett så har 
bebyggelsen längs Mölletorpsvägen haft sin identi-
tet orienterad till den närmast liggande industrin.

Vid Augerum finns en nedlagd kvarn med tillhö-
rande magasin samt anläggningar i vattenfåran som 
tydligt visar på tidigare verksamhet. 

För att belysa områdets värden har kunskaperna 
i första steget diskuterats under intervjuer med 
personer som haft anknytning till området. Den his-
toriska förståelsen bygger på dialog om ursprung, 
utveckling och karaktär. 

Platsen Augerum är egentligen endast kyrkan, 
gården och ett fåtal hus norr där om, i övrigt har 
varje liten grupp av bebyggelse ett eget namn som 
minner om dess ursprung som exempel kan nämnas 
Råbacken, Mariefors och Mölletorp.
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Landskapet består av omväxlande öppna odlings- 
och betesmarker med inslag av vegetation i större 
eller mindre dungar och rikare växtlighet invid Lyck-
ebyån. På många ställen bryter det öppna landska-
pet fram ända ner till ån.

Jordbruksfastigheterna har betydelse då de bidragit 
till att skapa och upprätthålla det kulturpräglade 
landskapet.

Högreståndspersonerna ifrån Karlskronas 1700- och 
1800- tal har satt en högreståndskulturprägel på 
området. Vilken syns än idag på de herrgårdslik-
nande huvudbyggnaderna och resterna av parkan-
läggningarna.

Lyckebyån har varit livsnerv åt bygden sedan de 
första människorna blev bofasta vid platsen under 
stenåldern. Den starka karaktär som naturförutsätt-
ningarna skapar är en förutsättning för områdets 
gestaltning. Ådalen med branterna, naturen som 
övergår från öppet odlingslandskap i söder till 
kuperad skogsterräng i de norra delarna är basen i 
Augerums karaktär. Naturvärdena är en stor resurs 
och används idag som rekreationsområde, Lyckåle-
den. Stråket är en del i Karlskrona kommuns grön-
strukturplan. Den starka landskapskaraktären ska 
fortsatt prägla området men i skyddet ska också kul-
turella värden värnas. De berikar och ökar förståel-
sen för hur viktig ån har varit för trakten likaväl som 
för staden.
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6.Kulturmiljö- 
område

Alla de element och karaktärsdrag som gör området 
speciellt finns redovisade i föregående analyser och 
kartor. I Karta 8 syns området med tidigare nämnda 
värden markerade.

Den bärande idén för området är att använda de 
utpekade resurserna så som industri- och jordbruks-
miljöer av kulturintresse för att stärka de befint-
liga värdena. Lyckebyåns dalgång fungerar som ett 
rekreationsstråk i värdefull natur, till detta kan fogas 
de miljöer som är av intresse ur lokalt kulturhisto-
riskt perspektiv.

För områdets del är Augerum med herrgårdsmiljön 
och kyrkan viktiga element som av många brukare 
värdesätts. Vidare så finns Mariefors och Johansfors 
med historiska miljöer som en gång gav bygden liv. 
I det existerande Lyckeåborg används den gamla 
industrimiljön fortfarande.

Kartan redovisar Naturområde Lyckebyån samt Kul-
turområde Lyckebyån, det är dessa båda som till-
sammans bär upp områdets karaktär och kan berika 
det framtida nyttjandet av trakten.

Som tidigare redovisats är mellanrummen viktiga 
för områdets karaktär, dessa värnas och bibehål-
les. Samtidigt är det viktigt att de kulturvärden som 
finns får utrymme att utvecklas, idag och i framti-
den. Även om resurserna idag kan vara begränsade 
finns möjligheten att man i framtiden vill göra något 
för att stärka karaktären på området utifrån platsens 
resurser. Det är därför viktigt att ny exploatering 
begränsas och inte inskränker på kulturvärdenas 
framtida möjlighet att utvecklas.

Bild 16, Vy över Lyckebyåns vattenflöde vid Johansfors i Auge-
rumsområdet.
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6.1 Miljöer av kulturhistoriskt 
värde, A-G.

Av tidigare delar framgår att kulturmiljöers värden 
kan ses som kulturella, sociala eller relativa kon-
struktioner som borde ges utrymme att ifrågasättas 
eller omformuleras över tid. De kan beaktas från 
såväl ett övergripande, samhälleligt perspektiv som 
från ett snävare, rumsligt, individorienterat.  Med 
ett förhållningssätt som prioriterar den kulturhis-
toriska betydelsen, är det individens förhållande 
till kulturmiljön som blir viktig i arbetet med att 
beskriva, vårda och bevara kulturmiljöer.

Kortfattat innebär det att vi ska lära oss förstå för-
hållandet mellan det förflutna, vår egen tid och 
valmöjligheter inför framtiden. Det innebär, så som 
jag tolkar och använder Kristian Berg förhållnings-
sätt; att det är vi som lever nu och vårt samhälle det 
handlar om (Berg, 2005).

Utpekandet av kulturmiljöer kan verka exklude-
rande för andra miljöer som då per automatik tolkas 
som värdelösa. Så behöver det definitivt inte vara, 
men en medvetenhet kring problematiken behövde 
lyftas innan värdena i planområdet framhävs. Det 
ska förtydligas att bedömningen i planen grundar 
sig på historiska dokument, studier och samtal och 
har haft ambitionen att lyfta det som är värdefullt 
ur ett lokalt perspektiv. Men kulturmiljöer är som 
framgått, av en sådan art, att de med tiden och indi-
viden kan och bör omformuleras.

Augerums gård, A

Augerums gård är ett mycket välbevarat exempel på 
en högreståndsmiljö med förankring både i stadskul-
tur och i en mer agrar kultur. Kombinationen med 
de två huvudbyggnaderna spänner över en för Karls-
krona och Blekinge viktig epok. Bevarade byggnader 

och gårdsanläggningar från första hälften av 1700- 
talet saknas nästan helt i hela länet (Länsstyrelsen 
Blekinge, 2007).

Öster om gården finns platsen för den tidigare 
berömda trädgården av apotekare Ferber. Avenboks- 
allén som delar området i två halvor är ett tydligt 
element som ger koppling mellan historia och nutid.

Ytan för trädgården är viktig för grönstrukturen i 
området, den binder de öppna odlingsmarkerna i 
söder med skogspartierna norr ut.

• Vid framtida planläggning skyddas hela 
Augerums gård och alléområdet. Förändringar i 
området tillåts då de förstärker ytornas karaktär 
av högreståndsmiljö från 1700- talet och framåt. 
Möjligheten att åter anlägga trädgården bör 
finnas.

Mariefors, B och Johansfors, C

Platserna har varit betydelsefulla så som tidiga 
exempel på industrietableringar under industrialis-
men i Karlskrona. På platserna har legat tillverknings 
industrier som utnyttjat Lyckebyån som kraftkälla. 

På platserna finns i Lyckebyån anlagda fåror med 
avsikt att leda vattnet till anläggningarna.

Platserna hade betydelse för uppkomsten av vil-
labebyggelse längs Mölletorpsvägen, körbara broar 
förband verksamhetsområdena med västra å-sidan.

Anläggningarna i Lyckebyån så som fördämningar 
och fåror är högst läsbara påminnelser om plat-
sernas tidigare historia. De påminner besökare om 
att platserna har varit livliga och betydelsefulla för 
människor före oss.

Bild 18, Augerumsgård b

Bild 17, Karta över miljöer av kulturhistoriskt värde.
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Lyckåleden som är ett rekreationsstråk passerar 
förbi och kan berikas av att Mariefors och Johansfors 
förtydligas.

• Exploateringar invid ån är inte aktuell, dels 
ur naturhänseende men också ur perspektivet 
om platsens betydelse for historiens läsbar-
het. Så som kulturhistoriskt intressanta miljöer 
ur ett lokalt perspektiv bevaras miljöerna som 
upplevelse berikande element i rekreationsom-
rådet.

Lyckeåborg, D

Under 1700- talet och den tidiga industrialiseringen 
fick även Lyckeåborg industrietableringar. I mitten 
av 1800- talet gav danska spiktillverkningspionjärer 
platsen ett uppsving. Under de kommande åren 
utvecklades bruket till ett nationellt ledande företag 
på klippspikstillverkning. Byggnaderna på området 
har tillkommit successivt då behov funnits vilket ger 
en tydlig bild av verksamhetens utveckling. I modern 
tid har bruket moderniserats och fungerar som kon-
torshotell åt flera företag.

Disponentsvillan på brukets område speglar tidens 
samhällstruktur, till villan hörde en engelsk park 
med promenadstigar ner till ån. Idag följer Lyckåle-
den dessa stigar.

• Vid Lyckeåborg bruk bedrivs fortfarande 
verksamhet. Med anledning av områdets kon-
tinuitet av verksamhet är det väsentligt att 
området tillåts utvecklas. De identifierade kva-
liteterna i området så som successiv utbyggnad 
och tydlig historisk prägel tillvaratas och utveck-
las för framtiden.

• Kompletteringar av bebyggelsen görs med 
stor hänsyn till områdets karaktär.

Bild 18, Marieforsb

c Bild 19, Johansfors

Bild 20, Lyckeåborgs brukd

d Bild 21, Disponentsvillan Lyckeåborgs bruk



Sida 61

Odlingsbygden, E

I söder där landskapet planat ut finns ett flertal jord-
bruksegendomar. Dessa är av varierande ålder men 
har det gemensamt att de en gång varit solitärer i 
landskapet och omgivits av åkermark. Några av dem 
tillkom under den epok i Karlskronas historia som 
präglades av framgång. Under 1700- talet var det på 
modet för högreståndspersoner att skaffa sig lant-
egendomar. Karlskrona hade en stor del sådana väl-
bärgade invånare som köpte egendomar på lagom 
avstånd från staden. Spandelstorp och Afvelsgärde 
är sådana exempel. Inom området finns Augerums 
gård, som nämnts tidigare ett byggnadsminne, dess 
karaktär berör högreståndskulturen varför gården 
tas upp vid två tillfällen i planen.

Odlingsmarkerna och gårdarna är viktiga inslag i 
områdets karaktär. På grund av exploateringar och 
en ökad urbanisering av området har gårdarna mist 
sin ursprungliga solitära ställning.

Vid Spandelstorps gård breder villabebyggelse ut 
sig på tidigare åkermark. Det som tydligast visar på 
platsens ursprung är den allé som bevarats och som 
idag är gång och cykelväg genom villakvarteren.

Allén och Spandelstorps villabebyggelse visar på hur 
1970-talets planering tillvaratog kulturvärden. 

• En utbyggnad i anslutning till de befintliga 
områdena kan komma att bli aktuell. Men som 
karaktärsskapande element är odlingsmarkerna 
viktiga så som visuella öppningar i landska-
pet. Odlingsmarkerna väster om ån erbjuder 
utblickar över landskapet och markerar på ett 
mosaikartat sätt den diffusa gränsen mellan 
urbaniserade områden och landsbygdens 
glesare bebyggelse.

eBild 22, Öppet odlingslandskap

fBild 23, Höjdryggen Kummeln

GBild 24, Augerums griftegård

gBild 25, Augerums kyrka
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Fornminnen, F 

Kummelns gravfält är skyddat av fornminneslagen. 
Fornminne är en benämning på kvarlevor efter 
människors verksamhet under forna tider och som 
nu ej längre är i bruk. Fornminnen uppdelas i de 
två huvudtyperna fasta fornlämningar och lösa 
fornfynd. fasta fornlämningar avser lämningar som 
ingår i landskapet såsom gravar, offerplatser, hus-
grunder, vägbankar, fornborgar och boplatser.

Området Kummelns gravfält invid Lyckebyån är en 
höjdrygg med vidsträckt ekhagmark. På Kummeln 
finns gravfält från yngre järnåldern. Gravfältet, som 
ursprungligen var ett av de största i landskapet, 
består i dag endast av ett 40-tal synliga anlägg-
ningar; skeppssättningar, runda stensättningar, 
högar och resta stenar (länsstyrelsen).

Kummeln gränsar till Europaväg 22 och bildar en 
naturlig skyddsvall mellan trafikleden och det öppna 
landskapet norr därom.

• Så som fornlämningsområde av betydelse 
bevaras området utan möjlighet till exploate-
ring. Området fortsätter att vara avgränsning 
mot trafikleden.

Kyrkliga värden, G

Augerums kyrka är uppförd 1817. Kyrkan och den 
omgivande kyrkogården utbyggd i tre etapper är i sig 
ett stort värde både för traktens boende men också 
för regionens befolkning. På kyrkogården vilar flera 
familjer som har en särställning i Karlskronas historia 
så som t.ex. Chapman och af Håkansson. Augerums 
kyrkogård har starka kopplingar till staden. 

Den senare anlagda griftegården, ritad av Per Friberg 
med den öppna dalen, skogsbrynen och vattnet som 
de starka formelementen, har utformats med tanke 

på landskapet och dess riktningar. För att det full-
ständiga värdet av griftegården ska bestå behöver 
även omgivningen skyddas.

• Kyrkogården och griftegården skyddas 
genom Kulturminneslagen. Omgivande 
landskap skyddas från exploateringar vilket 
gör att området från Kummeln vidare upp till 
Augerums kyrka samt den intilliggande Präs-
tavägen bevaras för framtiden i sitt aktuella 
uttryck.
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6.2 Ställningstagande

De utpekade värdena representerar tillsammans 
en epok i historien som omfattar tiden både före 
och efter Karlskronas anläggande 1680. Det är en 
blandning av naturvärden, agrara värden och kul-
turhistoriska värden som på en och samma plats 
möts och visar bilden av utvecklingen för hela 
kommunen. Augerum utgör ett exempel som för-
klarar och speglar en för regionen typisk utveckling. 
De industriella kulturvärdena, bruken, och de agrara 
värdena tillsammans med stommen Lyckebyån 
bildar en stark karaktär och en egen identitet som 
skiljer landsbygden från stadsbygden.

Exploateringar, 1-3

Det varierade landskapet med bebyggelse uppkom-
men i enklaver lokaliserad till Lyckebyån har en 
tydlig identitet och struktur som värnas. Bedöm-
ningen har gjorts att nya tillskott kan komma i fråga 
om de underordnar sig strukturen som råder. 

De områden som utpekas ger förslag på plaster 
lämpliga för större tomtarealer.

•	 All eventuell exploatering inom området 

Augerum ska föregås av prövning enligt förfa-

randet vid detaljplanläggning.

•	 De utpekade värdena ska beaktas och tas 

hänsyn till vid förändringar på ett sådant sätt 

att dess betydelse inte förringas eller skadas.

•	 För hela området gäller krav på detaljplan vid 

eventuell exploatering. I samband med att 

sådan upprättas ska också utpekade värden 

planläggas och ges erforderligt skydd i detalj-

plan.

•	 Tillägg i området så som större grupper av 

bebyggelse , kan komma att vara aktuellt längs 

Mölletorpsvägen. Vid en sådan utbyggnad ska 

särskild hänsyn tas till kulturhistoriska värden.

•	 All annan exploatering som ej underordnar sig 

befintlig struktur tillåts inte i området. 

•	 Särskild hänsyn till kulturvärden ska iakttas 

vid all planeringsverksamhet i området.
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6.3 Illustration över områdets 
värden och dess utbredning.

Kartan till vänster visar Augerumsområdet med dess 
värden karterade i färgade fält.

Längs med Lyckebyån har det under industrialise-
ringen vuxit upp verksamheter som använde vat-
tenflödet som kraftkälla. Inom området fanns både 
pappersbruk, spikverk och skvaltkvarnar. Lämningar, 
såväl materiella som immateriella, efter dessa verk-
samheter är betydelsebärande för vår tids förståelse 
för områdets utveckling.

Vidare har delar av området under en lång tid varit 
jordbruksbygd, vilket gett upphov till det agrart kul-
turpräglade landskapet som besökare idag möter. 
Närvaron av högreståndspersoner har också bidragit 
till traktens karaktär och identitet.

Alla dessa värden samlas i det som för framtiden 
utvecklas till ett kulturberikat Naturområde för 
rekreation och upplevelse.

Bild 26, Kartan visar områdets värden och användning
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7.Avslutande reflektioner 
och tankar.

Arbetet med kulturmiljöer har i detta arbete bestått i att 
finna sätt och metoder för att lyfta kulturmiljövärden. 
Den analysmetod som använts är en vidareutveckling av 
kvalitativ stedsanalys som betonar samverkan och dialog. 
Jag har under arbetet genom intervjuer försökt att åstad-
komma en dialog kring de värden som finns i Augerums 
området och de värdena har visat sig vara många. Pro-
blemet i examensarbetet har visat sig vara att hitta sätt 
att beskriva dessa värden, precis det som inledningsvis 
beskrevs som ett problem i den kommunala planeringen.

Bild 27, Bron över Lyckebyån vid Augerum.
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7.1 Processen

Flera källor har använts för att förstå vad andra defi-
nierar som ett bra exempel på hantering av kultur-
miljöer. Ett exempel är Ramböll som på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet genomfört en studie av goda 
exempel. För sitt arbete använde de följande krite-
rier som en indikator på ett bra kulturmiljöperspek-
tiv i översiktsplaner:

”Planen ska kunna fungera som ett tydligt underlag 
för bedömning och hantering av kulturmiljön inför 
en eller flera av följande frågeställningar:

Ge vägledning för:

1a) regional utveckling,

1b) trafikplanering,

1c) landsbygdsutveckling,

1d) vindkraftsutbyggnad eller

1e) turism.

2) Ge vägledning för hanteringen av kulturmiljön i 
tätorter med eller utan utpekande av särskilda kul-
turhistoriska värden.

3) Ge stöd för efterkommande detaljplanering och 
miljökonsekvensbeskrivningar till exempel för bebyg-
gelseutveckling, bevarande eller vindkraftverk.

4) Ge vägledning för bygglovshanteringen i områden 
utanför detaljplan med eller utan på förhand 
utpekade kulturhistoriska värden.

5) Belysa på vilket sätt olika aktörer deltagit i och 
bidragit till resultatet av olika processer: Har under-
laget tagits fram i samverkan mellan planerare, 
experter och medborgare? Har underlaget förank-
rats politiskt? Har ställningstagandena kommunice-
rats brett? (Ramböll, 2008)

Planen för Augerumsområdet fungerar vägle-
dande för flera av ovanstående frågeställningar. 
Resultatet av mitt arbete visar  vilka svårigheter 
det finns att författa en heltäckande plan utifrån 
kriteriet att visa på hur kulturmiljön kan ses som 
en resurs, där befintliga värden tydligt lyfts fram 
och säkerställs.

7.2 Analysen

Kulturvärden i den fysiska miljön har angetts som 
betydelsebärare (Persson, 2000) då de visar på 
strukturer, tidstypiska funktioner och system, kon-
tinuitet och särart. Kulturmiljöer är karaktärsska-
pande och ger identitet till platsen vilket gör dem 
till en resurs för framtiden (Planering och byggande 
i kulturmiljö, 2000). Då kulturmiljövärden tas tillvara 
genom hänsyn i planeringen kan de berika och vara 
en tillgång för människor och samhälle, de bildar 
en av de grundläggande utgångspunkterna för olika 
planerade förändringar (Ramböll, 2008). 

Den genomförda analysen har gett flera perspek-
tiv på kulturvärden så som det var avsett. Resulta-
tet av analysen presenteras i sin helhet som bilaga 
och i korthet i tidigare avsnitt. Det är de i analysen 
utpekade värdena som har varit karaktärsskapande 
för den slutliga planen. Resultatet av analysen har 
till viss del varit tillräcklig men vad som nu saknas är 
en vidareutveckling och diskussion kring resultatet. 
Vad som ryms inom ramen av ett examensarbete 
finns med i arbetet men fortsatta studier och för-
djupningar hade varit värdefulla för slutresultatet.

Det kulturhistoriska värdet i en miljö bör specifi-
ceras med en exakt redovisning av värdet, vad det 
består av. Ett konkret beskrivande utan svepande 
formuleringar är det bästa sättet att presentera mil-
jöernas värden. Men att beskriva värden konkret 
och precist försvåras av de många uppfattningarna 
och svårigheterna för den enskilde att göra ett urval. 
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I inledande kapitel beskrevs hur jag hade uppfatt-
ningen att tjänstemän på kommunen måste våga 
ta ställning, en uppgift som visade sig vara svårare 
än jag trott. Det fanns å andra sidan en poäng i att 
försöka uttrycka värdena och ta ställning till dem; 
de kan därmed diskuteras. Om jag gör en plan över 
Augerum så betyder inte det att det är en sanning 
men mina tankar finns konkret och kan utefter det 
diskuteras. Det är inte möjligt och kanske inte heller 
alltid önskvärt, att bevara alla avtryck som män-
niskan har avsatt genom historien. Vi lever i ett 
föränderligt samhälle där sammanhangen ständigt 
omprövas, i högre eller lägre grad.
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7.3 Augerumsområdet i kommunal 
Fysisk planering.

I en översiktsplan ska områden av riksintresse och 
andra lagskyddade områden beskrivas. Det kan 
vara stora delar av kommunen eller små isolerade 
områden. För att skapa en förståelse för kultur-
miljön, det vill säga vad som skapat kommunens 
karaktär, är det viktigt att beskriva landskapet och 
orterna från ett helhetsperspektiv och identifiera 
vad som är betydelsefullt att bevara och/eller bygga 
vidare på (Ramböll, 2008).

Vilken betydelse en översiktsplan har som underlag 
för att utveckla kulturmiljöerna och dess värden i 
kommunen beror på hur kulturmiljöerna beskrivs 
och värderas i planen och vilka ställningstaganden, 
rekommendationer eller riktlinjer som anges. För 
att vara en resurs behöver det värdefulla lyftas och 
kunna byggas vidare på. Rambölls studie visar på 
att det krävs att översiktsplanen redovisar slutsat-
ser, ställningstaganden eller riktlinjer på ett tydligt 
sätt för att den ska vara ett bra beslutsunderlag i 
kommande planfrågor. Samma uppfattning har jag 
också kommit fram till, den plan som examensar-
betet ledde fram till är en bra utgångspunkt för 
kommande planeringsfrågor i området.

7.3.1 Kommunal strategi för Augerum

Kommunens översiktsplan är aktuell, antagen i 
augusti 2010, och är ett planeringsverktyg som följs. 
I översiktsplanen presenteras kommunens framtida 
markanvändning och strategier för utveckling, för 
kommunens fortsatta utveckling gäller ”hushålla 
med mark och vatten samt att förädla och bevara 
viktiga kvalitéer för att bli en hållbar kommun ” 
(Karlskrona kommun, 2010). 

Översiktsplanen är heltäckande för kommunen 
och behandlar områden som infrastruktur, handel, 
service etc. För examensarbetets del har de avsnitt 
som berör bostäder och framförallt området kring 
Augerum och Mölletorp studerats. Totalt förelås 
cirka 2000 nya bostäder byggas i stadsbygden. 
En intressekonflikt med Försvarsmaktens riksin-
tresse resulterade i att ett tidigare utpekat område 
för bostadsbebyggelse i Västar Backabo marke-
rades som utredningsområde. Behovet av mark 
för bostäder var fortfarande stort och kommunen 
ersatte bortfallet med nya områden, primärt 
Bergåsa, Gullberna stationsområde, Mölletorps by 
och Augerums Kyrkby.

Följande är utdrag ur Översiktsplan 2030 (Karlskrona 
kommun, 2010)

Mölletorps by; Området föreslås utvecklas som en 
tät bymiljö och planläggas för cirka 100 bostäder. 
Det är av stor vikt att området innehåller varie-
rade bostadsformer som radhus, gruppbyggda 
hus, parhus och friliggande villor för att ta tillvara 
marken på bästa sätt.

Augerums kyrkby; Området föreslås utvecklas som 
en tät bymiljö efter trädgårdsstadsideal som är väl 
anpassad till de kulturhistoriska värdena. Augerums 
gård är byggnadsminne vilket även inkluderar aven-
boksallén öster om vägen. Det är av stor betydelse 
att herrgårdslandskapet fortfarande är läsbart vid 
en exploatering. Augerums kyrkby föreslås plan-
läggas för ca 100 bostäder. Det är av stor vikt att 
området innehåller varierade bostadsformer som 
radhus, gruppbyggda hus, parhus och friliggande 
villor för att ta tillvara marken på bästa sätt. 

Kommunens förslag på markanvändning och ny 
bebyggelse i Augerum och Mölletorp redovisar inte 
de värden som föreslagen fördjupning har identifie-
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rat. Den plan som i examens-
arbetet redovisas har lyft 
kulturmiljövärden som resurs 
och basen i den framtida 
användningen. Kommunens 
idéer kan mycket väl värna 
kulturmiljövärden på platsen 
men så som det har beskrivits 
tidigare så får värden som 
pekats ut tidigt i processen 
större genomslagskraft. Med 
stöd av parallellerna mellan 
de båda planerna, förslaget 
för Augerum och kommunen, 
dras ändå slutsatsen att den 
förstnämnda har trots sina 
begränsningar lyft värdena 
på ett sådant sätt att de 
finns med i diskussionerna i 
framtida planfrågor.
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Bild 28, Karta över nya bebyggelseområden enligt Översiktsplan 
2030 Karlskrona kommun.
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8.Utvärdering av 
examensarbetet

I mitt examensarbete sökte jag svar på hur kulturmiljöer 
bör hanteras för att kunna lyftas som en resurs i den fysiska 
planeringen. För att fånga kulturmiljöernas värden gjordes 
planen över Augerum som resultatet av analysen. Mitt 
mål var att fånga och precisera värdena som identifierats 
genom intervjuer och studier. Planen pekar ut de områden 
som är av värde ur ett lokalt perspektiv. 

De ställningstaganden som gjorts gör det möjligt att vid 
en fortsatt planering av området initialt kunna lyfta kultur-
miljöns värden. På så vis kan ett arbete likt detta vara en 
grund för utvecklingen av kulturmiljöer då de ska behand-
las i planeringen.

Det är komplext och mångsidigt att identifiera värden 
och det finns en risk att vissa värden förbigås då man helt 
enkelt inte själv ser dem. Av den anledningen är den nyligen 
raticifierade Landskapskonventionen en bra utgångspunkt 
då kulturmiljöer berörs av kommunal planering. I land-
skapskonventionen ingår krav på allmänhetens deltagande 
och möjlighet att kunna påverka i olika skeden.

På grund av samhällets mångfald och alla individers olika 
uppfattning kan berättelsen om kulturmiljön skrivas i 
oändligt antal versioner.

Kan man då nå framgång i kulturmiljöfrågan om kulturmil-
jövärden tydligt uttrycks? Som arbetet har visat på så är 
det lättare att föra ett samtal utifrån en föreslagen plan 
eller en beskrivning av ett värde än om inget skulle sagts. 
Genom att ge en beskrivning och ställningstaganden ges 
en bild som sedan kan bemötas. Grunden i att hantera 
kulturvärden ligger i att identifiera fånga och förmedla 
värdena på ett sätt som allmänhet och berörda förstår.
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Bild 2; Landskapskonventionens stauts i Europa. 
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Charalambo s Papadopoulos
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15-11-1975. Detaljplan karta. Karlskrona kommun
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SFS 1987:12 Lag (1987:12) om hushålln-
ing med naturresurser m.m. Denna lag är 
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