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Förord
Denna förstudie har genomförts på uppdrag av Mariestads kommunstyrelses arbetsutskott.
Syftet har varit att belysa och beskriva hur Vadsbo museums roll, funktion och innehåll kan
stärkas med bibehållen lokalisering på residensön Marieholm och hur detta kan bidra till
utvecklingen av kulturmiljön i Mariestad. Utredningen har genomförts tillsammans med
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.
Det arbete som redovisas i rapporten har fördelats mellan tre utredare: Helena Åberg har haft
huvudansvaret för frågor kring kulturmiljöns hantverk, Kina Linscott för avsnitten om
Marieholm och Björn Tropp har i första hand har arbetat med staden och omlandet och
tillbakablicken på museerna. Lars Bergström, som har varit projektledare för förstudien, och
Anna Östnäs som kontinuerligt har medverkat i utredningsgruppens diskussioner, har
tillsammans skrivit de inledande och avslutande avsnitten. Rapporten är ett resultat av
gemensamma diskussioner under hela arbetets gång.
En arbetsgrupp med kommunens planeringschef Kristoffer Svensson, kulturchef Gunilla
Broberg, museichef Elisabeth Götberg, stadsarkitekt Johan Hjalmarsson, utvecklingsstrateg
Clas-Göran Crommert samt, under det avslutande skedet, nytillträdda kulturchefen Maria
Henriksson har träffat utredarna kontinuerligt och fört diskussioner under arbetets gång.
Arbetet har genomförts under våren och sommaren 2009.
Mariestad 2009-11-08
Lars Bergström
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Sammanfattning
Kommunala museer i förändring
Det finns starka skäl för Mariestads kommun att ta till vara möjligheterna att utveckla en
modern och attraktiv museiverksamhet med utgångspunkt från byggnadsminnet Marieholm
genom att samverka med Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen, Institutionen för kulturvård,
Göteborgs universitet samt boende och verksamma i Mariestad och Norra Skaraborg.
Det nuvarande Vadsbo museum har i mer än 90 år varit inhyst på residensön Marieholm och
platsen lämpar sig på många sätt väl för att hysa en publik museifunktion. Anläggningen är i
sig ett självklart och intressant besöksmål i Mariestad och har potential att förbättras och ges
ytterligare lyskraft, bl a genom att vara ”museum över sig själv”.
Museet har, som de flesta kommunala museer, en bakgrund med rötter i hembygdsrörelsen
som efterhand har kompletterats med utställningar om den lokala industrins framväxt. I dag
måste emellertid frågan om ett kommunalt museum ses i ett vidare perspektiv som inkluderar
frågan om kulturarvets betydelse i alla delar av samhällsutvecklingen. Museet måste få en
tydligare profil och ett bredare engagemang för att svarar mot ett modernt synsätt. Vikten av
att kulturarvet bidrar till lokal identitet och förankring blir allt mer central för lokalsamhället i
takt med den tilltagande globalisering av vardagen som präglar vår tid. Museiverksamhetens
betydelse för Mariestad som besöksmål för turistnäringen är också en central fråga för
kommunen.
Kulturmiljöns hantverk som profil
Genom att fokusera på kulturmiljöns hantverk kan Vadsbo museum få en unik profil för ett
kommunalt museum och bli attraktivt för besökare med olika specialintressen. En sådan
satsning skulle ge museet förankring i forskning och utvecklingsarbete, vidga perspektivet på
kulturarv och skapa nationellt intresse.
Utbildningarna vid Institutionen för kulturvård har gemensamma utgångspunkter i
kulturmiljöns hantverk och kan dra nytta av direkt samverkan med Vadsbo museum. Speciellt
gäller det de tre programmen som bedrivs i Mariestad men det gäller också
Konservatorsprogrammet och det Bebyggelseantikvariska programmet och andra delar av
institutionens verksamhet. Forskning och utbildning om kulturmiljöns hantverk kan också få
betydelse genom seminarier och workshops på hög internationell nivå.
Mariestad och Marieholm
Byggnadsminnet Marieholm är en del av Mariestads identitet. Tillsammans med de äldsta
bevarade delarna av staden, med rötter i 1500-talet, de väl inrutade kvarteren med dominans
av 1700- och 1800-talsbebyggelse och de kvarter som byggdes upp efter senaste branden
1895 är kungsgården och staden tillsammans ett tydligt bidrag till berättelsen om ”stad och
land”. Kungsgårdens betydelse för Mariestads framväxt präglar alltjämt bebyggelse och
planering. Närheten till vatten är en extra krydda i denna berättelse.
Marieholm förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Under de senaste åren har SFV:s
uppdrag varit föremål för översyn, bl a har landets många residens utretts med avseende på
framtida verksamhet och om de skall bibehållas i statlig ägo. I Kulturfastighetsutredningen
har Marieholm lyfts fram som ett objekt som har potential att belysa berättelsen och om
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”rikets enande och den moderna statens framväxt”. Som sådan ingår byggnadsminnet i ett
större sammanhang som förutom residenset med kansliflyglarna inbegriper landstatshuset (i
dag bibliotek) och länsstyrelsens nuvarande byggnad och präglar hela stadens karaktär.
Funktionen som residens och bostad för en lång rad landshövdingar är ett centralt tema i
denna berättelse.
I dag nyttjas delar av anläggningen alltjämt som residens. Detta bruk, med anor från 1600talet, är alltså centralt både för den berättelse som kan motivera fortsatt statligt ägande av
byggnadsminnet och för anläggningens karaktär i dag. Denna funktion, med sina särskilda
krav på avskildhet och lugn måste emellertid förenas med SFV:s uttalade uppdrag att alla
byggnadsminnen skall hysa verksamheter som är tillgängliga för medborgarna och ger
hyresintäkter som kan bekosta fastigheternas vård och underhåll.
Den stora utmaningen i en utveckling av Marieholm ligger således i att lösa de problem som
genereras när man vill förena kraven på ett levande och tillgängligt byggnadsminne och
besöksmål med den karaktär av lugn och avskildhet som är en central förutsättning för
länsstyrelsens nyttjande av anläggningen som residens. En analys av denna fråga kräver att de
olika byggnadernas förutsättningar och framtida användningsmöjligheter diskuteras utifrån en
helhetssyn.
”Mötesplats Marieholm” - en vision
Genom att bygga vidare på den samverkan som finns redan i dag mellan Mariestads kommun,
Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård och Statens fastighetsverk, i nära samarbete
med länsstyrelsen, kan byggnadsminnet Marieholm utvecklas till en plats för ett levande och
attraktivt kulturliv. Genom samverkan med det nybildade biosfärsprojektet öppnas också nya
möjligheter till ett framtidsinriktat samarbete med flera kommuner i regionen kring bl a frågor
om turism och hållbar utveckling.
Om samverkan och samutnyttjande av anläggningarna kan genomföras, inom de ramar som
historien, förvaltaren, de nuvarande brukarna och de framtida behoven ger, på ett sådant sätt
att de integrerar bruket av trädgårdsanläggningar och byggnader med kommunens
besöksnäringar, kan området utvecklas och flera fördelar kan uppnås:
o Byggnadsminnet Marieholm utvecklas till en aktiv, öppen, tillgänglig och levande
miljö
o Forskning och utbildning knyts till en upplevelsemässigt stark kulturmiljö
o Kostnaderna för nya anläggningar kan hållas nere
o De kreativa näringarna och besöksnäringen i Västra Götaland skulle få ett tydlig fokus
i Mariestad.
o Vadsbo museum kan få en ny roll och bli drivkraft i en levande verksamhet kring
kulturarvets vård och utveckling som kan framhäva kulturarvets betydelse för
människor och bli en plattform för mötet mellan kulturpolitik och andra kommunala
verksamheter.
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o Museet kan bli en plats som samlar det aktiva föreningslivet. Både som tidigare
föreningar med intresse för hembygden, men också föreningar med andra intressen
som utgångspunkt.
o Den lokala identiteten kan stärkas vilket bidrar till mariestadsbornas trivsel och
självkänsla, ökar Mariestads attraktionskraft som bostadsort och som tillgång för det
lokala näringslivet.
o Genom att involvera regionala aktörer kan också sambandet mellan de tre
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång stärkas.
Samverkan i nya former och projekt
För att arbeta vidare med de tankar som framförs i denna förundersökning krävs att
kommunen tar aktiv ställning såväl till den fortsatta verksamheten vid Vadsbo museum som
till Marieholms fortsatta utveckling.
Ett genomarbetat handlingsprogram för att utveckla verksamheten vid Vadsbo museum
behöver tas fram. Detta måste bygga på fördjupat samarbete mellan flera olika
förvaltningsområden i kommunen (kultur, fritid, turism, folkhälsa, barn- och unga, näringsliv
m fl), Institutionen för kulturvård, föreningslivet i Mariestad och Norra Skaraborg samt VGregionen (Västarvet). En förutsättning för den skisserade utvecklingen av museets fortsatta
verksamhet på Marieholm är också att formerna för samarbetet mellan Statens fastighetsverk,
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet tydliggörs.
Vi föreslår att:
 Mariestads kommun utser en arbetsgrupp och inbjuder representanter för
föreningslivet, utbildningarna vid Institutionen för kulturvård och Västarvet för att
tillsammans utveckla ett konkret handlingsprogram för museets framtida verksamhet.


En gemensam arbetsgrupp bildas av de ingående parterna (Mariestads kommun,
Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Institutionen för
kulturvård) för att utveckla verksamheterna på Marieholm i ett formaliserat samarbete.
Möjligheterna att driva ett ”Besöksmål Marieholm” i en gemensam organisationsform
med dagens huvudmän som delägare (t ex som ideell förening) utreds.



En gemensamt finansierad projektkoordinator anställs för att driva arbetet med
utvecklingen av museets verksamhet och samarbetet mellan de ingående parterna.
Projektmedel för detta söks från Skaraborgs kommunförbund, VG-regionen och
privata fonder.



Vid sidan av ett fortsatt övergripande utredningsarbete föreslår vi också att några
konkreta pilotprojekt i ”projektkatalogen” prövas som utveckling av
museiverksamheten.
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1 Bakgrund
1.1 Förstudien i sitt sammanhang
Vadsbo museum övergick 1983 i kommunal regi. En hembygdsrörelsedriven verksamhet
skulle därmed ges större stadga och det var angeläget för staden som firade 400-årsjubileum
samma år att visa på en kulturell satsning. Redan från start höjdes röster om bristen på
innehållsliga mål för verksamheten. Under senare år har diskussioner förts allt intensivare
inom kommunens förvaltning om museets organisation och framtid, om dess lokalisering,
tillgänglighet och ekonomi.
I samband med en motion i kommunfullmäktige 2004 om flyttning av museet, till Norra
skolan invid Domkyrkan, gjorde museets egen personal bedömningar av vilka konsekvenser
detta skulle få för samlingarna och vid en organisationsöversyn 2005 fick kulturförvaltningen
i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan mellan Vadsbo museum och Dacapo
Hantverksskola. Det har även förts diskussioner mellan Institutionen för Kulturvård/Dacapo
och kultur- och fritidsförvaltningen om bibliotek och arkivsamverkan, där också frågor som
samarbete kring stads- och byggnadshistorisk forskning tagits upp. Från 2006 har samverkan
mellan kommunen och Göteborgs universitets naturvetenskapliga fakultet blivit en väsentlig
ömsesidig angelägenhet för båda parter.
I maj 2008 gav kommunstyrelsens arbetsutskott ett nytt uppdrag till kultur- och
fritidsförvaltningen angående Vadsbo museums framtid. Uppdraget betonade frågan om
tillgänglighet i och med nya krav från och med 2010. Och i samband med beslut om
förutsättningarna för budget 2009 och flerårsplanen 2010-2011 tillsatte kommunstyrelsen en
arbetsgrupp som skulle se över Vadsbos museums framtid med avseende på:
–
–
–
–

inriktning
alternativ placering
tillgänglighet
närmande och samverkan med Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Alternativa placeringar av museet har översiktligt utretts och arbetsgruppen har sett behov av
att också utreda hur ”Vadsbo museums roll, funktion och innehåll med nuvarande placering
på residensön Marieholm” kan stärkas. Kommunstyrelsen beslutade 2009-01-16 att avsätta
medel för en förstudie av denna fråga tillsammans med Institutionen för kulturvård.
Det finns flera skäl till den nu aktuella översynen av museets verksamhet. Mariestads
kommun står, liksom många andra kommuner, inför nödvändigheten av att formulera nya
uppgifter och arbetssätt för sitt museum i ljuset av att globalisering, kulturell mångfald och
långsiktig hållbarhet utgör nya utmaningar som måste mötas, samtidigt som kostnaderna ökar
för bland annat tillgänglighet och ny teknik.
I Mariestad finns goda förutsättningar för att satsningar på museet och en utveckling av
kulturarvet kan bidra till samhällsnyttan. Den homogena stadskärnan med småskalig
trähusbebyggelse från 1700-och 1800-talet gör att bebyggelsehistoria är ett centralt tema i den
kommunala planeringen och det finns ett uttalat medborgarintresse för bevarandefrågorna
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som kan bli en utgångspunkt för ett vidare engagemang. Göteborgs universitets satsningar i
Mariestad på utbildningar med inriktning mot vård och utveckling av kulturmiljöns hantverk
och de nya anläggningar som skall byggas för hantverksutbildningarna ger också Mariestad
unika möjligheter att dra nytta av ny kunskap inom kulturvårdens område.
Kommunens intresse av att utveckla besöksnäringen är en annan viktig bakgrund för
översynen av verksamheten på Vadsbos museum. Här står byggnadsminnet Marieholm i
fokus. Kommunen har fört fram Marieholm som en möjlig ”mötesplats” av nationell
betydelse. Residensön är också aktuell i ett samarbete mellan ägarna Statens fastighetsverk
och Göteborgs universitet som har fokus på trädgårdsanläggningens hortikulturella
växtmaterial och dess skötsel. Länsstyrelsen är hyresgäst och användare av platsen som
residens. Här finns alltså aktörer för den högre utbildningen, staten, länsmyndigheten och
kommunen på en och samma plats. Potentialen för spännande aktiviteter och möten får anses
hög.

1.2 Förstudiens syfte
Under ledning av Kommunstyrelsens arbetsutskott har en arbetsgrupp i samverkan med
Institutionen för kulturvård genomfört denna förstudie för att belysa och beskriva hur Vadsbo
museums roll, funktion och innehåll kan stärkas med bibehållen lokalisering på residensön
och hur detta kan bidra till utvecklingen av kulturmiljön i Mariestad.
Utgångspunkt för utredningen var idén om en ”Mötesplats Marieholm”, dvs att låta
residensön knyta samman flera olika utvecklingsprojekt i de centrala delarna av Mariestad.
Marieholms koppling till den gamla stadskärnan i Mariestad och de planerade anläggningarna
för Göteborgs universitet i Gärdesparken är basen för denna vision som skulle kunna ge flera
möjligheter till framtida synergieffekter mellan anläggningar och verksamheter vid
universitetet, kommunen, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen m
fl. I en sådan vision skulle Vadsbo museum kunna få en ny och samlande roll i utvecklingen
av Mariestads kulturmiljö.

1.3 Tre fokusområden
Kulturarvets betydelse för ett samhälle har alltid varit stor. Alla har ett kulturarv, ett kulturarv
som finns bundet i händelser, platser och fysiska föremål. I nationella och i europeiska
sammanhang talas det om materiellt och immateriellt kulturarv som är förbundna med
varandra. Vi upplever det olika starkt beroende på hur vi tolkar vår omgivning och
konstruerar den. Resor med ungdomar till det forna tyska rikets koncentrationsläger för att
uppleva och ta till sig kulmen av en europeisk behandling av judar, romer och oliktänkande är
ett exempel på platsers förmåga att påminna oss om det förflutna. Vi åker till Visby eller
Stockholm för att uppleva medeltidsstaden, till Tanum för att försöka förstå bronsålderfolkets
tankar om livet ristade i sten. Vi åker på ”hemvändardagar” för att i vårt eget minne försöka
återkalla det vi en gång kände och visste. Olika platser och miljöer är således förknippade
med händelser och egenskaper som kan berättas. De värden vi väljer att koncentrera oss på i
våra berättelser utgår från våra värderingar. Ju tydligare vi kan motivera dessa ju mer
meningsfullt kan vi kommunicera kulturarvsfrågor mot allmänhet, besökare och i utbildning.
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Om man ska bese en stad som kan berätta om 1700-talets reveterade trästäder så är Mariestad
en sådan plats att besöka. I Mariestad finns förutsättningar för att, inom en begränsad yta,
tydligt berätta stadens – den lilla stadens - bebyggelsehistoria, hur en stad formas och
förändras under inverkan av statens ingrepp för att ”styra, beskatta och döma – om rikets
enande och den moderna statens framväxt” (SFV, Kulturfastighetsutredningen 2009) och hur
staden och dess omgivande landsbygd hänger samman. Alla dessa berättelser inrymmer också
sina speciella berättelser om hantverkets betydelse för hur bebyggelse och landskap formats.
Med utgångspunkt från dessa, och de speciella möjligheter hantverksutbildningarna i
Mariestad ger, var vår avsikt att mer djupgående beskriva tre områden, eller teman, som kan
ge Vadsbo museum en tydligare profil: Mariestads stads- och byggnadshistoria, Vadsbo –
delregionen i norra Västergötland och kulturmiljöns hantverk.
Under arbetets gång har vi emellertid kommit in på andra viktiga frågor som behöver belysas
för att genomföra utredningen. Vi redovisar därför arbetet med en lite annan vinkling. Delar
av utredningen enligt den ursprungliga planen återstår ännu att genomföra. Bland annat fann
vi att det var viktigt att sätta oss in i aktuella tankar om museiverksamhet och i Vadsbo
museums historia för att skaffa oss en bättre bild av förutsättningarna för en omvandling. Det
omfattande utredningsmaterial som Statens fastighetsverk har tagit fram under senare tid har
också tillkommit som ett fokus för det arbetet som redovisas här.

1.4 Arbetets genomförande och rapportens disposition
Med utgångspunkt i det utredningsuppdrag som formulerats har det arbete som redovisas i
denna rapport fördelats mellan tre utredare: Helena Åberg haft huvudansvaret för frågor kring
kulturmiljöns hantverk, Kina Linscott för Marieholm, medan Björn Tropp i första hand har
arbetat med staden och omlandet och tillbakablicken på museerna. Rapporten är ett resultat av
gemensamma diskussioner under hela arbetets gång. Lars Bergström, som har varit
projektledare för förstudien, och Anna Östnäs som kontinuerligt har medverkat i
utredningsgruppens diskussioner, har tillsammans skrivit de inledande och avslutande
avsnitten.
För att få en grund för utredningens förslag har museidiskussioner på det nationella planet
studerats. Arbetsgruppen har därutöver gjort ett par studiebesök för att lära av andra och få
inspiration och idéer för arbetet. Besök har gjorts på Arbejdermuseet och den danska
Kulturarvsstyrelsen i Köpenhamn och i Alingsås och Skövde för att ta del av erfarenheterna
från pågående museiutredningar.
Samtliga föreningar i Mariestad inbjöds till öppna diskussioner vid två tillfällen. Tisdagen den
28:e och onsdagen den 29:e april, hölls sådana möten i aulan i Trädgårdens skola.
Sammantaget slöt 38 personer representerande ett 20-tal föreningar upp (bilaga 2). Då
presenterades tankarna så långt de vid denna tidpunkt hade formulerats och reaktionerna var,
så vitt arbetsgruppen uppfattade det, mest positiva. Flera föreningar uttryckte en vilja till
samarbete kring kulturarvsfrågor och en del projektidéer som presenteras i denna utredning
har sitt ursprung i samtal vid dessa sammankomster.
Intervjuer med personalen vid museet och samtal med anställda på stadsbiblioteket har givit
mycket information och god inblick i den lokala kulturvården. Därutöver har intervjuer och
samtalat genomförts med personer som i sina verksamheter kommer i kontakt med museet
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och med övrig kulturvård i kommunen och med lärare och forskare vid Institutionen för
kulturvård.
I detta första avsnitt (Bakgrund) redogör vi för hur vi tolkat vårt uppdrag och hur arbetet
genomförts.
I avsnitt två (Museer och kulturarv) sammanfattar vi ett övergripande resonemang om hur
synen på museer och kulturarv har skiftat och hur den ser ut i dag. Här visas bland annat hur
museerna kommit att förändras både till form och innehåll under 1900-talet och hur synen på
vårt kulturarv vidgats. Dessa förändringar måste självfallet finnas med i diskussionen om en
ny organisation inom kulturvården i Mariestad.
I avsnitt tre (Vadsbo museum) sammanfattar vi hur Vadsbo museum tagit form. Efter en
summarisk genomgång av museets historia görs ett försök att titta lite närmare på perioden
från halvårsskiftet 1983, då museet kommunaliserades, fram till idag. Såväl form och innehåll
som organisation, besökssiffror och ekonomiska villkor berörs.
Det fjärde avsnittet (Marieholm) beskriver Marieholm, SFV:s olika utredningar och tankarna
och förslagen i det programunderlag ”Besöksmål Marieholm” som togs fram i anslutning till
programmet för Institutionen för kulturvårds anläggningar i Gärdesparken.
I avsnitt fem (Kulturmiljöns hantverk) står kulturmiljöns hantverk i centrum. Här finns en
genomgång som blir en viktig bas för det fortsatta arbetet med att ge universitetsutbildningar
och forskning kring kulturmiljöns hantverk en central plats i utvecklingen av den lokala
kulturvården.
I avsnitt sex (Stad och omland) hamnar Mariestad och stadens omland i blickfånget. Här finns
bland annat ett resonemang kring frågan om Mariestads naturliga omland och om vad som är
utmärkande för området.
I det sjunde avsnittet (”Mötesplats Marieholm” och samverkan kring Vadsbo museum- en
vision) återfinns resonemang och förslag med det övergripande syftet att utveckla ett
samarbete kring Vadsbo museum och Marieholm som kan främja den lokala kulturvården.
Detta avsnitt inleds med en genomgång av tänkbara samarbetspartners vid sidan av
universitetet och kommunen.
Avsnitt åtta (Samarbete i nya former och projekt) antyder en möjlig väg för det fortsatta
arbetet som måste till om utredningens förslag skall kunna förverkligas. Under
utredningsarbetets gång har vi, inspirerade av studiebesöken och inte minst av mötena med
föreningar, skissat på ett flertal projekt som skulle kunna bli de första konkreta experimenten
kring ett nytt sätt att arbeta med vårt lokala kulturarv. Projektkatalogen är lång och vi avser
inte att alla idéer skall genomföras men några av dessa vore, som vi ser det, värda att pröva.
De är också exempel på vad en framtida museiverksamhet kan arbeta med.
Längst bak finns en källförteckning och en presentation av utredningens författare.
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2 Museer och kulturarv
2.1 Ny kunskap nya roller
Det finns inte en version av berättelsen om det förflutna utan flera. Vårt perspektiv på
historien och sättet att förmedla berättelser om det förflutna är under ständig förändring.
Samhällsutvecklingen och historieforskningen ger oss hela tiden nya infallsvinklar: från
centrum till periferi, från det centrala till det lokala, från det unika till det allmänna eller från
antiken och medeltiden mot den i tiden näraliggande historien.
Även om termen museum vanligtvis först börjar användas på 1700-talet så har det förekommit
uppgifter om olika historiska samlingar av föremål och skrifter redan på 500-talet e Kr.
Vanligtvis räknar man British Museum som det första offentliga museet där de stora privata
samlingarna 1753 öppnades för allmänheten. De flesta museer var belägna i palats eller
palatsliknande byggnader och präglades av monumentalitet och bildning. Nordiska museet i
Stockholm, som började byggas 1888 och stod färdigt 1907, och Nationalmuseum från 1866,
är liksom flera av våra statliga museer präglade av ett starkt framhävande av nationalstaten.
Föremålen skulle inte beröras och besökaren skulle uppträda disciplinerat. Arkeologiska fynd
var företrädesvis viktigt att visa fram.
En rad hembygdsmuseer framträder några decennier senare, där livet på landsbygden
framtonas idealiserat i kontrast till den hotande industrialismen. Dessa hembygdsrörelser har i
våra landsortstäder utvecklats till de kommunala museer vi har idag. Modernismen kom delvis
att bryta formmässigt med de gamla museerna och idealet blev det ljusa vita rummet som
skapade ramen om föremålen och konstverken. Men museerna förblev rummen dit man
förpassade historia, liksom man tidigare förpassat föremål, i försök att rädda det förgångna.
Under senare delen av 1900-talet kom museerna alltmer att orientera sig ut mot
omgivningarna. Runt om i Europa skapades ekomuseer som ett steg att närma sig den
autentiska miljön. Upptäckten av att kulturarvet fanns runt om oss fick museerna och
samhället att närma sig varandra. Nya former av museer, så kallade arbetslivsmuseer, växte
fram utifrån lokal kunskap och engagemang, där människors erfarenhet användes för att
bygga upp besöksmål.
Ett aktivt deltagande och sökande efter kunskap och upplevelser från besökarna ställer nya
krav på museernas utformning och innehåll. De har blivit en del i en större social ram med
café, restaurang, butik etc. Museerna har en viktig uppgift i att uppteckna och förmedla
berättelser och att aktivt arbeta med att medvetandegöra rikedomen i människors berättelser.
Av det ovan beskrivna framgår att synen på vad som är kulturarv och för vilka, är något som
ständigt förändras. Vi kan se att det idéhistoriskt funnits starka band mellan kulturarv och
nationsbyggande som efterhand ersatts eller kompletterats med ett bredare kulturellt och
historiskt perspektiv. Att se samhällets ständiga förändring innebär ett konkret behov av att
ständigt arbeta med omvärldsanalys. Det för också med sig ökade krav på att formalisera och
systematisera samarbeten med nya grupper. I den nya statliga kulturutredningen Förslag till
mål för kulturpolitiken (Kap 8 del 2 sid 33) står att läsa:
”Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra
till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är till11
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gängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och
grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges
möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor.”
Vikten av att belysa, debattera, vårda och bevara kulturarv måste vinna gehör bland breda
lager av människor. Initiativ till att samverka med föreningar, fackliga organisationer, företag,
studieförbund, utbildningsenheter och övriga kommunala förvaltningar är inte bara en
framgångsfaktor utan en överlevnadsstrategi.

2.2 1900-talets museiutredningar
Sedan mitten av 1960-talet har flera statliga utredningar om museer och museiverksamhet i
första hand uppmärksammat de centrala museernas roller, organisation, villkor och samarbete.
Under en förhållandevis lång period, 1965 till 1974, arbetade 1965 års musei- och
utställningssakkunniga (MUS 65) med de tre områdena kulturminnesvård, museer och
utställningar. I januari 1973 kom betänkandet Museerna (SOU 1973:5). På regional nivå blev
den mest påtagliga förändringen att kulturminnesvårdens myndighetsuppgifter flyttades från
länsmuseerna till länsstyrelser, där länsantikvarietjänster inrättas från 1976.1 Huvudförslaget i
utredningen var ett centralt musei- och utställningsråd som dock aldrig förverkligades. En del
av de uppgifter som var tänkta för detta råd föll istället på Kulturrådet, som bildades 1974.2
År 1986 kom Kulturrådet med ett särskilt Museiförslag i vilket betoningen av central styrning
ersatts av en plädering för frivilliga, temporära samarbetskonstruktioner.3 I en senare statlig
utredning, som avger rapporten Minne och bildning (SOU 1994:51), lyfts brister i central
styrning och uppföljning i museivärlden fram. Frågorna som rests i tidigare utredningar är
enligt Museikoordinatorn, som i samband med den nya kulturutredningen år 2009 lade fram
en särskild rapport om museerna, i långa stycken obesvarade.4
I den del utredningarna och rapporterna diskuterar de centrala museernas organisation är de
måhända av mindre intresse i vårt sammanhang, men när de på ett mer allmänt plan behandlar
museernas roll, synen på museer och utvecklingstendenser i museivärlden i stort, bör vi
förhålla oss till vad som sägs. I 1994 års museiutredning talas till exempel om två olika
tendenser. Den ena är att stora museer blir allt större, men också allt mer likartade. Den andra
är att det samtidigt växer upp tusentals nya små museer, ”… ofta med en mycket lokal speciell
inriktning”.5
Hur många museer finns det i Sverige? Svaret på denna fråga beror på vad som definieras
som ett museum och det finns flera olika mått som används parallellt. Kommunförbundet har
visat att i flera mätningar har de kommunala museernas antal underskattats. I huvudsak beror
det på att definitionen av vad ett museum är varit så snäv att det uteslutit många kommunalt
drivna museer.6 En i flera sammanhang vedertagen definition av museum är International
Council of Museums (ICOM) formulering:

1

SOU 1994:51, s 10.
SOU 2009:15, s 79.
3
SOU 2009:15, s 79.
4
SOU 2009:15, s 80.
5
SOU 1994:51, s 201.
6
Se här Fakta om kommunala museer, Svenska kommunförbundet, 2003, s 7.
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”en institution som genom förvärv och bevarande; forskning och dokumentation, förmedling och
undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets
framväxt och dess situation i dag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida
bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för
offentlig tillsyn.”7

Statens kulturråd har i förhållande till ovanstående ett än strängare krav och hävdar att det
skall finnas personalresurser motsvarande minst en heltidstjänst, för att en institution skall
kallas museum.
Svenska kommunförbundet har försökt att släppa den snäva definitionen för att fånga in så
många kommunala museer som möjligt. Den viktigaste förändringen i förhållande till
kulturrådets uppfattning är kanske att kravet på minst ett årsverke släppts till förmån för
uttrycket yrkesutbildad personal. Kommunförbundet har därutöver lagt till att verksamheten
skall vara öppen för offentlig insyn och att den årliga driftskostnaden helt eller delvis
finansieras kommunalt. Med utgångspunkt i dessa kriterier kommer kommunförbundet fram
till att det 2002 fanns 148 kommunala museer i 102 kommuner (av landets då 289 kommuner
hade 255 valt att svara på den enkät som låg till grund för undersökningen).8
Även i de fall då museerna enligt ovanstående definition är kommunala museer visar
kommunförbundets undersökning att såväl finansieringsformer som huvudmannaskap och
verksamhetsinriktningar kan variera betydligt. Att ett museum är helt eller delvis finansierat
av kommunala medel behöver till exempel inte betyda att kommunen är huvudman eller
ansvarig för verksamheten.9
Kommunförbundet konstaterar också att det finns många museer som är små och lokala utan
anställd utbildad personal, men med ett stort antal besökare under begränsade öppettider.
Kommunförbundets rapportförfattare skriver:
”Vi kan se detta som tecken på en utveckling inom museiområdet, där de gamla kategorierna är på
väg att förlora sin betydelse. Uppfattningen om vad som är ett museum idag är inte densamma som
den var tidigare eller som den kommer att vara i framtiden. Ett museum behöver inte längre vara ett
hus med fyra väggar, samlingar och montrar. Det kan också vara en nedlagd industri med sina
byggnader eller en hel miljö, som vem som helst kan besöka utan att vare sig betala avgift eller bli
registrerad som besökare.”10

I en reflexion över museiutredningen från 1994, där det bland annat föreslås att museer av
olika slag, länsmuseer, centralmuseer, konsthallar, kommunala museer med flera, skall
behandlas som tillhöriga en familj som verkar för samma syfte, säger kommunförbundet att
kategorisering av museer i framtiden kanske kommer att sakna mening. Om formerna för
samarbete i museivärlden i framtiden ökar blir måhända frågan om vem som är huvudman
mindre väsentlig, funderar man.11

7

Citerat efter Fakta om Kommunala museer, Svenska kommunförbundet, 2003, s 8.
Fakta om kommunala museer, Svenska kommunförbundet, 2003, s 5.
9
Fakta om kommunala museer, Svenska kommunförbundet, 2003, s 9.
10
Fakta om kommunala museer, Svenska kommunförbundet, 2003, s 13.
11
Fakta om kommunala museer, Svenska kommunförbundet, 2003, s 14.
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3 Vadsbo museum
3.1 Historia
Vadsbo museum har en drygt 90-årig historia, varav tiden fram till mitten av 1983, det vill
säga de första 65 åren, är historien om ett föreningsdrivet museum. Det var den 1917 bildade
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening som intill halvårsskiftet 1983 ansvarade för och
drev det museum som med hjälp av landshövdingen Axel Ekman öppnades i Marieholms
östra flygel i september 1918.12
Upprinnelsen står att finna i ett upprop i mars 1917 undertecknat av bland andra Fabian de
Geer (Ekmans företrädare), förre rådmannen Per Carlander, köpmannen Edvin Sterner samt
disponenten vid Katrinefors pappersbruk Claes Sandels och ytterligare ett drygt 20-tal
Mariestadsbor i vilket intresserade i staden med omgivningar uppmanades att gå samman i en
förening för att, som det uttrycktes ”… verka för bevarandet av resterna av ortens gamla
kultur och historia”.13 Föreningen höll sitt konstituerande sammanträde den 26 september
1917 och Reinhold Lannér (senare kontraktsprost) höll föredrag och drog upp riktlinjerna.
Målet för verksamheten var ”… fosterlands- och hembygdskänslans höjande samt
befordrande av den materiella och andliga kulturens sunda utveckling”.14
Med knappa resurser tog föreningen sikte på denna höga målsättning. Föreningens egna
historieskrivare såg ett fyrtiotal år efter starten uppgiften att väcka intresset för hembygden
och hembygdens kulturyttringar som särskilt betydelsefull.15 Medel att nå målen hade bland
annat varit ett antal hembygdsdagar och att man från 1920-talet fått folkskolan att införa
ämnet hembygdsundervisning på schemat. Utgivandet av en egen tidskrift, Vadsbobygden,
som vid 40-årsjubileet 1957 hade mäktat med 10 nummer, sågs också som ett mycket viktigt
redskap i arbetet med att sprida kunskap om bygdens historia. Viktigast av allt var dock
invigningen av ett kulturhistoriskt museum i Mariestad. Sedan museet hade slagit upp
portarna i residensets östra kansli flygel i september 1918 tog insamlingsverksamheten fart.
Bara under de två första åren förvärvades mer än 1000 föremål. Omfattningen framställs som
resultatet av ett stort intresse från allmänheten och några eldsjälars insatser.
Ett stycke in på 1930-talet hade Vadsbo museums föremålssamlingar en sådan omfattning att
det blev nödvändigt att även flytta in i residensets västra flygel. Vid samma tid fick
föreningen också ansvar för två stugor i Alhagen, en bondstuga från Böckersboda och en
ryggåsstuga från Leksberg. Även om de ekonomiska villkoren för föreningsverksamheten var
fortsatt snåla så öppnade en del anslag, från såväl Mariestads stad som Grevillifonden, i
mitten av 1950-talet möjligheter till moderniseringar och ombyggnader av museet. På
sommaren 1956 hade Vadsbo museum en ny kostym, och de aktiva i hembygdsföreningen var
stolta över vad som kunde visas upp. Fortsatt ansågs dock samlingarna vara långt ifrån
kompletta och i ett försök att blicka framåt skrev föreningens ordförande Arthur Wilander:
”Det gäller ej endast att till museet rädda kvarlevorna av en nu försvunnen bondekultur. Den
omdaningsprocess, som vårt ekonomiska och sociala liv genomgår i dag är lika omvälvande
12

Se: www.vadsbo.hembygd.mariestad.se
A Wilander, Vadsbo hembygds- fornminnesförening 40 år, i Vadsbobygden 1957, s 7.
14
A Wilander, 1957, s 7.
15
Se till exempel A Wilanders summering av de första 40 åren i Vadsbobygden 1957.
13

14

Vadsbo museum
2009-11-08

som någonsin. Vårt lilla provinsmuseum har att i sin verksamhet och sitt samlande söka
spegla åtminstone något av den stora omdaning, som vår generation upplever.”16
I de renoverade och omdisponerade flyglarna bedrevs sedan museiverksamheten under
föreningens ledning och på ideell basis under 1960- och 1970-talen. Kommunen hade bidragit
med ett årligt anslag till driften om cirka 50 000 kronor.
Redan i början av 1970-talet hade tankar om en restaurering av ytterligare en byggnad på
Marieholm för museets räkning funnits. På initiativ av landshövdingen togs ritningar för
ombyggnad av den västra stallflygeln fram, men av kostnadsskäl lades projektet ned. En bit in
på 1980-talet, gjordes ett nytt försök. Med stöd av AMS-pengar lämnade byggnadsstyrelsen
fram ett förslag till ombyggnad av stallbyggnaden. Kommunen erbjöds därefter att hyra
stallbyggnaden i restaurerat skick, för museets räkning, mot driftskostnaden. Parallellt med
planeringen av ombyggnaderna av stallet hade Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening,
med egna insatser och tillsammans med gymnasieskolans byggnadstekniska linje utökat
utställningsytorna i sina lokaler genom att inreda vinden i den östra kansli flygeln. Det
projektet hade inletts innan föreningen kände till planerna för västra stallbyggnaden.17
I början av 1980-talet inrymdes museiverksamheten på Marieholm därmed i tre byggnader
och i fem olika våningsplan. Hembygdsföreningen var därutöver ägare till stugorna i Alhagen.
Mot bakgrund av att antalet aktiva var få och då de föreningsmedlemmar som varit drivande i
skötseln och den löpande driften av museet aviserat en vilja att trappa ned hade kommunen
från föreningen fått en förfrågan om att ta över.
Verksamheten kommunaliserades vid halvårsskiftet 1983. I stort sett antog
kommunfullmäktiges majoritet kulturnämndens förslag om hur det hela skulle gå till. I
samband därmed deponerade föreningen all egendom i form av byggnader, museiföremål och
inventarier för museets drift till kommunen. Mariestad övertog därmed ansvaret för såväl
verksamheter som egendomens skötsel och vård. Det hela reglerades i ett särskilt kontrakt
mellan Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening och Mariestads kommun (se bilaga 3).
Investeringskostnaderna i samband med övertagandet bedömdes av kulturnämnden som
begränsade. För att inreda det restaurerade västra stallet (bland annat stolar, armaturer, och
utställningsskärmar) behövdes enligt nämnden 50 000 kronor under en tvåårsperiod.
Nämnden såg framför sig mer av utåtriktad verksamhet, ”… tillfälliga utställningar med olika
teman, föreläsningsserier, viss kursverksamhet, upplysningsservice för hembygdsföreningar
och andra”.18 Detta skulle tillsammans med nyinrättade tjänster betyda att driftskostnaderna
steg redan under 1983 och kulturpolitikerna begärde därför ett tilläggsanslag om 175 000
kronor för det andra halvåret 1983.

3.2 Ett kommunalt museum
Från och med sommaren 1983 hade således Mariestads kommun, och i första hand dess
kulturnämnd, fått ansvar för en ny verksamhet. För att garantera samarbetet med Vadsbo
16

A Wilander, Vadsbobygden 1957, s 50.
Genomgången av museet under 1960- och 1970-talen fram till kommunaliseringen 1983 bygger i första hand
på en redogörelse vid kulturnämndens i Mariestad sammanträde den 15 februari 1983, § 37.
18
Protokoll fört vid sammanträde med kulturnämnden i Mariestad, den 15 februari 1983, § 37, bilaga 3.
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Hembygds- och Fornminnesförening och för att få ett forum för diskussioner om driften av
museet inrättades en särskild samarbetskommitté bestående av representanter för kommunen
och för Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening, lika många ledamöter från vardera
parten, med föreståndaren för museet som sekreterare. Enligt kontraktet skulle denna
kommitté sammanträda minst en gång per år och bland annat behandla kommande års
budgetfrågor. I övrigt torde de flesta museifrågor av mer genomgripande natur ha hamnat på
kulturnämndens bord.
Redan då kommunaliseringen av Vadsbo museum var föremål för avgörande i
kommunfullmäktige på våren 1983 restes frågor om museiverksamhetens innehåll. En
programförklaring vid tidpunkten var kulturnämndens uttalande om en mer utåtriktad
verksamhet. I december 1985 beslutade kommunfullmäktige också att Vadsbo museum
skulle ha en bebyggelseantikvarisk profil.19 I samband med detta principbeslut anvisades
emellertid inga nya resurser. Frågan om personal och ekonomi hänsköts istället till kommande
arbete med budget och ekonomiska flerårsplaner.
År 1998 tillkom Mariestads Industrimuseum i Marieholms östra bodlänga. Museets tillkomst
var resultatet av flera samverkande krafter, bl a företagarna och föreningarna i Mariestad, och
stora bidrag från Grevillifonden och staten.
Av kulturnämndens samlade utgifter har museiverksamheten stått för i medeltal 11 procent
från 2000-talets början och framåt. De resurser som tillförts museiverksamheten sedan
kommunens övertagande 1983 har varit ytterst blygsamma. Av de 1,7 tjänster som inrättades
då, plus städning på deltid, har det idag blivit 2,2 tjänster (museichef 100%, vaktmästare 50%
och antikvarie 70%). Därutöver finns en museipedagog och tillfälliga vakter anställda på
timmar. År 2003 kostade museiverksamheten ca 1,3 miljoner kronor. År 2009 var de
budgeterade kostnaderna cirka 1, 7 miljoner kronor. Ungefär hälften av kostnaderna faller på
löner. Hyreskostnaderna har under samma period ökat från 227 000 till 443 000 kronor.20
Det saknas interna utvärderingar av museets verksamhet. Inte heller besöksstatistiken gör det
möjligt att få svar på frågor om gensvaret på olika arrangemang och vilka kategorier som
finns representerade bland besökarna.
Vid sidan av en fast utställning om stadens historia inrymd i östra flygeln har
sommarutställningar i stallet, konst- och olika former av hantverksutställningar, tagit stort
utrymme i museets utåtriktade verksamheter. Samarbete med kommunens skolor och
föreningar tillhör också det som dominerar. Stadsvandringar, under sommaren i samarbete
med Mariestads turistbyrå, är populära.
Museets interna arbete har under inledningen av 2000-talet i hög grad varit inriktat på
samlingarna. I en genomgång som gjordes på uppdrag av kulturnämnden konstaterades att
samlingarnas förvaring och vård präglades av stora brister och att en räddningsaktion var
nödvändig och brådskande om inte stora delar skulle gå förlorade.21 Detta resulterade i en
översyn av föremålen och lokalerna och vissa förbättringar genomfördes.
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Protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Mariestad den 17 december 1985, § 187.
Kommunens uppföljningsanalys
21
Ulrika Eriksson, En registrators iakttagelser, KN 2000-11-28
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4 Marieholm
4.1 Kungsgården Marieholm
Kungsgården Marieholm, med vidsträckta ägor väster om Tidan och med huvudsäte och
länsresidens på holmen mitt i ån vid utloppet i Vänern, har alltid haft stor betydelse för
Mariestad. Kungsgården och köpstaden har följts åt och utvecklats sida vid sida, ända sedan
Mariestad grundades 1583.
En bra bit in på 1900-talet fanns stadens bebyggelse helt och hållet på östra sidan om Tidan.
Därefter har staden brett ut sig över kungsgårdens skogar och beteshagar. Den gamla
kungsgården är ändå avläsbar i dagens stadsbild eftersom det endast finns nyare
stadsbebyggelse, med större grönytor, på de gamla ägorna väster om Tidan. Kungsgårdens
stora ladugård med huvudbyggnad och stora uthus är borta, men det finns några andra
anläggningar och byggnader från kungsgårdens tid bevarade. I parkstråket Gärdesparken låg
tidigare kungsgårdens ”kålgård”, med intensiva grönsaksodlingar som ingick i
landshövdingens hushållning. På andra sidan om den gamla landsvägen breder den engelska
parken Alhagen fortfarande ut sig. Den anlades av landshövdingen Jonas Waern på 1850talet. Lite längre västerut, intill naturreservatet Ekudden alldeles nära Vänerstranden, ligger de
två Bäckatorpen. Torpstället finns angivet på kartor redan på 1600-talet. De nuvarande
byggnaderna är välbevarade och sannolikt från början eller mitten av 1800-talet.
Förhållandet med en tät stadsbildning öster om Tidan och en kungligt/statligt ägd lantgård
med stora ägor, skog och betesmark, väster om ån har alltid präglat Mariestad och gör på sätt
och vis så än i dag. Just denna historiska dimension i det nuvarande stadslandskapet utgör en
viktig del av Mariestads karaktär. Spänningsförhållandet mellan kungsgården och köpstaden
är intressant och skapar identitet.

4.2 Byggnadsminnet Marieholm
Huvudsätet på holmen i Tidan, som tidigare var både landshövdingeresidens och en aktiv del i
ett stort jordbruk, ligger i dag centralt och attraktivt, mitt i Mariestad. Anläggningen ligger lite
förnämt avskild från stadsbebyggelsen men är ändå tydlig och monumental, den utgör ett
landmärke i staden. Bebyggelsen på holmen är välbevarad. Både byggnaderna och
trädgårdarna har en lång historia och hela kulturmiljön har stora kultur- och upplevelsevärden.
Hela residensön, med bebyggelse och trädgårdsanläggningar är byggnadsminnesmärkt.
Det har sannolikt funnits bebyggelse på holmen sedan slutet av 1500-talet. Den äldsta
bebyggelsen var huvudsäte i kungsgårdens jordbruk och under den äldsta tiden sannolikt
bostad för Hertig Karl när han besökte gården.
Marieholm var länsresidens, både centrum för länets administration och bostad för landshövdingen från 1660-1895. Därefter utgjorde Marieholm landshövdingens residensbostad
under ytterligare hundra år, fram till 1997. Alltjämt används några av byggnaderna för
länsstyrelsens representativa verksamhet, som residens.
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På fotografiet från 1930-talet syns Marieholms beteshagar väster om Tidan och stadens täta
bebyggelse på andra sidan vattenflödet. En bra bit in på 1900-talet fanns stadens bebyggelse
helt och hållet på östra sidan om Tidan. Därefter har staden brett ut sig över kungsgårdens
skogar och beteshagar. (Foto Mariestads bildarkiv)

Flygfoto över Marieholm på 1930-talet. Vid Tidans västra strand ligger den stora kålgården
som försörjde residenset med grönsaker. Till höger, på Tidans östra strand ligger Mariestads
gamla stadskvarter. På residensön ses bebyggelsen där sex flyglar tillsammans med
Huvudbyggnaden omsluter en rektangulär gårdsplan. Den lummiga trädgården söder om
huvudbyggnaden har en lång kontinuitet, troligen har det funnits en trädgård här sedan slutet
av 1500-talet. (Foto Mariestads bildarkiv)
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Bakom den ganska nya panelen på Bäckatorpens fasader döljer sig autentiska torpbostäder
från mitten av 1800-talet, med välbevarade stommar, murade spisar och planlösningar.
(Foto KL 2008)

Bottenvåningen i Huvudbyggnaden är den äldsta bevarade byggnaden på holmen.
Tillsammans med Köksflygeln och Kavaljersflygeln utgör den en välbevarad Karolinsk
herrgårdsenhet från 1700-talet. Bodlängan och Stallet, också uppförda på 1700-talet, omsluter
symmetriskt den rektangulära gårdsplanen framför Huvudbyggnaden.
De två kansliflyglarna vid bron användes för länets administration från början av 1800-talet.
De övergavs på 1890-talet, kanske för att pappersmängden blev för stor, och länskansliet
flyttade till landstatshuset, det nuvarande stadsbiblioteket. I början av 1950-talet uppfördes
den nuvarande länsstyrelsebyggnaden. Genom dessa, inom gångavstånd från varandra,
bevarade administrationsbyggnader kan man i Mariestad tydligt avläsa och uppleva hur den
statliga förvaltningen har vuxit fram i Skaraborg.
Marieholm har under hela sin historia, från 1580-talet och fram till 1900-talets mitt haft betydande och av samtiden omtalade trädgårdsanläggningar och är trädgårdshistoriskt intressant.
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Situationsplan 1760, efter 1684 uppfördes nya byggnader och trädgårdar i en ”regulier”
form längs en huvudaxel. I trädgården söder om huvudbyggnaden, fanns fruktträd och
bärbuskar planterade i rader eller ett stramt rutnät. Till exempel fanns det 1762 (enligt en
husesyn) över 70 fruktträd: 43 äppelträd, 12 päron, 12 körsbär och 10 plommon.
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Sedan början eller mitten av 1800-talet och fram till 1920-talet, fanns en finare
trädgårdsanläggning också på gårdsplanen. Trädgården hade en karaktäristiskt mjuk oval
form, bildad av gräsmattor, blomsterrabatter och buskar som var inskriven i gårdsplanens
strama, symmetriska rektangel. Situationsplanen visar också kålgården, i den nuvarande
Gärdesparken och den engelska parkanläggningen Ahlhagen väster om Tidan.
Situationsplan över Marieholm 1883, signerad G. A. Borgstedt. Riksarkivet PM 18/39

Längst ut på holmens sydligaste spets fanns ett romantiskt lusthus.
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Fotografierna är från sekelskiftet 1900. Tillsammans sammanfattar bilderna hur det såg ut på
holmen under länsresidensets sista storhetstid, före och kort efter att länets administration
flyttade från Kansliflyglarna.
Byggnadernas fasader hade en enhetlig klassicistisk karaktär, med ljusa väggytor och mörka
snickerier. Huvudbyggnaden hade tre ingångar från gårdsplanen, till sidoingångarna kom
man via uppmurade terrasser. Terrasserna skulle kunna återtas och användas för ramper för
rullstolar.
(Foto Mariestads bildarkiv)
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4.3 Marieholms hyresgäster och brukare
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen är hyresgäst i huvudbyggnaden och i Köksflygeln och Kavaljersflygeln och
nyttjar Marieholm som för representation och som en lugn och avkopplande konferensmiljö
med möjlighet till övernattning i mindre omfattning. Länsstyrelsen är angelägen om att värna
och stärka den uppskattade residensmiljön. Mellan länsstyrelsen, regionen och Mariestads
kommun finns avtal som också ger företag och föreningar möjlighet att använda residenset för
utbildning och representation.
Mariestads kommun

Kommunen är hyresgäst i fyra av flyglarna på residensön och driver museum och utställningsverksamhet. Även om museiverksamheten fortsätter på residensön kan den inte fortgå på
samma sätt som i dag i de nuvarande lokalerna. En utredning av befintliga begränsningar av
tillgängligheten i huvudbyggnaden, kansliflyglarna och angöringen till området har gjorts på
uppdrag av Statens fastighetsverk. Rapporten visar att det krävs stora insatser för att
tillgängliggöra byggnaderna. Dessa omfattande insatser måste utvärderas i relation till
kostnader och hänsyn till de kulturhistoriska värdena och det krävs ytterligare utredningar för
att komma fram till en bra lösning på tillgänglighetsfrågan.22
Mariestadsborna

Residenset har stor betydelse för Mariestads identitet. Trots det är stadens invånare emellertid
inte involverade i diskussionen om verksamheten på ön.
För Mariestadsborna är holmen en plats som man närmar sig med viss respekt. Under lång tid
var Marieholmsön bostad för landshövdingarna och uppfattades som privat område. En del av
denna känsla lever kvar än i dag, även om många av stadens barn och ungdomar ibland tar sig
en lite äventyrlig runda i den undanskymda trädgården, klättrar på den stenbesatta
strandskoningen eller ägnar sig åt stillsamt fiske från ständerna på ön, kringströmmad av
Tidans vatten.
I övrigt sker mariestadsbornas besök på ön mest i samband med besök på museet,
musikarrangemang på sommaren eller kanske som inbjuden gäst hos landshövdingen eller
deltagare i konferenser i residenset.

4.4 Statens fastighetsverk; aktiv ägare och förvaltare
4.4.1 Fastighetsverkets utredningar

I Statens fastighetsverks uppdrag som ägare och förvaltare av statliga byggnadsminnen ingår
att tillvarata de olika anläggningarnas kulturvärden genom att verka för att det finns lämpliga,
levande och tillgängliga verksamheter som samtidigt ger möjlighet till hyresintäkter som
täcker kostnaderna för drift och underhåll. Den framtida, långsiktiga användningen av
Marieholm ses därför som viktig att diskutera. De senaste åren har byggnadsminnet
22

Residenset Marieholm. Marieholm 1:5, Mariestad. Tillgänglighetsrapport: redovisning av befintliga
begränsningar samt åtgärdsförslag gällande huvudbyggnaden, kansliflyglarna och angöringen till området,
Statens fasighetsverk. All Access Scandinavia 2008-09-08
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Marieholm omfattats av flera utredningar som Statens fastighetsverk låtit ta fram; det har
gjorts ett vårdprogram, en särskild utredning om tillgängligheten och Marieholm ingår också i
Kulturfastighetsutredningen.
Statens fastighetsverk har dessutom parallellt aktivt deltagit i en diskussion med Institutionen
för kulturvård om en ny trädgårdsanläggning på Marieholms gårdsplan.
4.4.2 Kulturfastighetsutredningen

I utredningen, gjord på uppdrag av Finansdepartementet och Kulturdepartementet (2009), går
Statens fastighetsverk igenom och utvärderar hela sitt fastighetsbestånd. Verket svarar på
frågan om vilka fastigheter som ur ett kulturhistoriskt perspektiv långsiktigt bör förvaltas av
staten samt ger förslag till en modell för förvaltningen av dessa.
Utvärderingen har gjorts utifrån sex olika berättelser om Sveriges historia, i vilka hela Statens
fastighetsverks framtida kulturhistoriska fastighetsbestånd ska speglas. Berättelsen och
upplevelsen av residenset Marieholm visar på framväxten av statlig administration på regional
nivå och residenset Marieholm ingår i utredningen som ett exempel i berättelsen ”Att styra,
beskatta och döma - om rikets enande och den moderna statens framväxt”. Residenset
Marieholm föreslås i utredningen fortsatt vara kvar i statlig ägo.
4.4.3 Vårdprogram för Marieholm

Ett vårdprogram är ett långsiktigt styrdokument. I vårdprogrammet beskrivs Marieholm,
bebyggelsen och trädgårdarna och dessas olika kulturvärden liksom målsättningarna för den
framtida förvaltningen i stora drag. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som är tillståndsmyndighet
för både byggnader och mark har fastställt vårdprogrammet för Marieholm 2008. De målsättningar som tas upp för förvaltningen av anläggningen som helhet är:
– Marieholm skall bevaras i sin helhet och anläggningens historiska dignitet och
representativitet skall lyftas fram och förhöjas, karaktären av ”residens” skall finnas
kvar.
– Bebyggelsen fick den nuvarande utformningen vid mitten av 1800-talet. Det är en
målsättning att förstärka karaktären från andra halvan av 1800-talet i både
anläggningens byggnader och dess trädgårdar. Indelningen i en öppen och livlig
entrésida (gårdsplanen) norr om huvudbyggnaden och en mer sluten trädgårdssida
söder om, ska bevaras.
Entréplatsen
I vårdprogrammet analyseras och kommenteras särskilt entrén till byggnadsminnet. Man
kommer till Marieholm via broar över Tidan i holmens norra ände. De äldsta broarna var av
trä, timmer, och mellan broarna på holmen fanns en trekantig stensatt platsbildning. När den
nuvarande bron av betong uppfördes på 1910-talet förändrades platsen. I stället upplever man
nu en asfalterad väg tvärs över holmen. Rytmen när man färdas; bro- plats- bro, är borta. Den
nuvarande bron ligger också förhöjd i förhållande till holmens och anläggningens marknivå.
För att göra byggnadsminnet rättvisa behöver man återta några av entréplatsens tidigare
kvalitet. Från entréplatsen skall man i ett lugnare tempo kunna träda in till Marieholm, från
upplevelsen av ett stort himmelsljus med utblick över Vänerns horisont, via passagen mellan
kansliflyglarna in till det fyrkantiga, slutna och lummiga gårdsrummet.
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De målsättningar som tas upp i vårdprogrammet för entréplatsen innebär att SFV behöver
samarbeta med Mariestads kommun:
– Platsen mellan broarna behöver tydliggöras. Det innebär till exempel att ändra
markytor och nivåer så att området blir lättare tillgängligt och samspelar bättre med
byggnadsminnets karaktär.
– Det är angeläget att underlätta för gående besökare och att skapa en mer trafiksäker
väg till Marieholm. Det innebär till exempel att minska trafiken, införa lägre hastighet
och att göra broarna mer promenadvänliga.
– Inga nya anläggningar på eller invid bron bör komma till stånd som stör upplevelsen
av byggnadsminnet.
– Parkeringsförhållandena för besökare till Marieholm bör utredas. Parkering på gården
bör i framtiden undvikas.
– Det är positivt om ytterligare en naturlig angöringspunkt till anläggningen etableras
genom att den mindre gångbro över Tidan som tidigare fanns mot väster intill
köksflygeln återskapas.
Marieholms trädgårdar
Även Marieholms trädgårdsanläggningar kommenteras särskilt i vårdprogrammet. Kulturhistoriska byggnader har tidigare ofta omgetts av påkostade park- eller trädgårdsanläggningar
som har haft avgörande betydelse för upplevelsen av kulturmiljön. Marieholm är inget
undantag, här har funnits avancerade trädgårdsanläggningar både på gårdsplanen och söder
om huvudbyggnaden. Gårdsrummet fick den nuvarande inramningen under mitten 1800-talet
och den första trädgården på gårdsplanen anlades sannolikt på 1840-talet. Trädgården söder
om huvudbyggnaden, som är omgiven av vatten på två sidor, har troligen kontinuerligt varit
trädgård sedan slutet av 1500-talet. Under nästan 200 år, från 1680-talet till andra hälften av
1800-talet, vet vi att denna trädgård hade en strikt formell geometrisk utformning med många
fruktträd. Sedan 1930-talet har båda dessa anläggningar successivt lagts igen och de består nu
nästan enbart av gräsmattor.
I vårdprogrammets målbeskrivning står om trädgårdarna sammanfattningsvis att:
– Den nuvarande utformningen av trädgården på gårdsplanen överensstämmer inte med
byggnadernas stilhistoriska karaktär och avspeglar inte Marieholms långa historia som
privatbostad och kungsgård. Det är därför önskvärt att återskapa gårdsplanens 1800talskaraktär så att en mer helgjuten historisk anläggning kan åstadkommas.
Det är värdefullt att anläggningen på gårdsplanen upplevs som levande och
föränderlig. Därför kan trädgårdsinstallationer enligt vår tids trädgårdsideal utföras
inom ramen för 1800-talsanläggningen.
– Lilla trädgården söder om huvudbyggnaden hade en formell, geometrisk utformning
under nästan 200 år, från 1680-talet till andra halvan av 1800-talet. Det kan ligga ett
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trädgårdshistoriskt intresse i att återskapa eller på annat sätt visualisera den ordnade
fruktträdgården. Minnesstenen från 1685 som berättar om den regulariserade
trädgården är ett starkt motiv för detta.
Liksom för gårdsplanen kan det vara möjligt att ge Lilla trädgården ett mer tillfälligt,
modernt innehåll inom ramen för en historisk grundform. Lilla trädgårdens avskildhet
och privata karaktär skall bevaras.
4.4.4 Tillgänglighetsrapport

I SFV:s verksamhetsidé ingår att på flera sätt utöka tillgängligheten i sina fastigheter för
byggnader, markytor och trädgårdar. Idag är anläggningen på residensön, både byggnader och
trädgårdar, svårtillgängliga för funktionshindrade och miljön är inte särskilt inbjudande för
besökare. Öppna och levande verksamheter skall prioriteras och den fysiska tillgängligheten
för funktionshindrade måste förbättras.
År 2008 kom en rapport om möjligheterna att öka tillgängligheten för personer med nedsatt
rörelseförmåga på Marieholm. Syftet med rapporten var att ge en tydligare bild av
begränsningarna i miljön. I rapporten ges några illustrerade förslag till åtgärder för
huvudbyggnaden, kansliflyglarna och angöringen till området. Förslagen visar att det är
möjligt att lösa tillgängligheten på Marieholm. De föreslagna lösningar är emellertid
kostsamma och medför så stora förändringar av miljön att de kulturvärden som motiverar
Marieholm som statligt byggnadsminne enligt Kulturfastighetsutredningen riskeras .23 24
Slutsatsen är att hela frågan om tillgängligheten på residensön måste utredas vidare och
fördjupas.

23

Kulturfastighetsutredningen http://www.sfv.se/cms/aktuellt/statens_fastighetsbestand_utredning.html
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Residenset Marieholm. Marieholm 1:5, Mariestad. Tillgänglighetsrapport: redovisning av befintliga
begränsningar samt åtgärdsförslag gällande huvudbyggnaden, kansliflyglarna och angöringen till området,
Statens fasighetsverk. All Access Scandinavia 2008-09-08
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5 Kulturmiljöns hantverk
5.1 Materiellt och immateriellt kulturarv
En viktig anledning till att kulturmiljöns hantverk är ett fokusområde i denna utredning är de
unika hantverksutbildningar som Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet driver
i Mariestad i ämnena landskapsvårdens hantverk, trädgårdens hantverk och design samt
traditionellt bygghantverk. De utbildningar som institutionen ger i Göteborg,
konservatorsprogrammet och det bebyggelseantikvariska programmet, är också betydelsefulla
när det gäller de diskussioner som förs om ett närmande mellan institutionen och en
utveckling av Mariestads kulturvård. All forskning och utbildning vid institutionen har
betydelse för kulturmiljöns hantverk. Dessutom håller ett nationellt hantverkslaboratorium på
att etablera sig i Mariestad som också det har en inriktning mot kulturmiljöns hantverk.
I princip går det att påstå att så gott som alla traditionella hantverkstekniker kan innefattas i
begreppet kulturmiljöns hantverk eftersom de på något sätt bidragit till att skapa vår
kulturmiljö. Det blir därmed ett väldigt vitt och konturlöst begrepp. Ett annat alternativ är att
göra en strikt avgränsning och enbart inbegripa de hantverk som innefattas i
kulturmiljövården utifrån de utbildningar universitetet driver, men här kan det vara svårt att
dra några knivskarpa gränser. I den här utredningen använder vi kulturmiljöns hantverk som
ett sammanfattande begrepp för de hantverkstekniker och färdigheter som berör det
kultiverade och brukade landskapet, trädgårdar, byggnader (exteriörer och interiörer) samt
framtagandet av de verktyg och redskap som har använts. Exempel på detta är traditionellt
husbygge med alla dess skiftande tekniker, trädgårds- och anläggningsarbete och gestaltning,
landskapsvård samt olika slöjder som redskapstillverkning och tillverkning av mindre detaljer
och interiöra miljöer.
Medan produkterna av kulturmiljöns hantverk är materiella är själva utövandet av hantverket
något immateriellt. När produkten är färdig; huset är färdigbyggt, åkern är slagen, trädet är
hamlat etc, tar handlingen som uppbär hantverkskunskapen slut. Om den inte återupprepas i
en ny produkt, ett nytt hus, eller vid nästa slåtter försvinner kunskapen. Kvar finns
kulturmiljön, det vill säga kulturhistoriska byggnader och föremål, vilka museer och
institutioner varit duktiga på att samla in och bevara. För att det immateriella kulturarvet,
själva hantverksutövandet, inte ska försvinna måste det emellertid hela tiden utövas och
förmedlas vidare. Just detta är utgångspunkten för forskning och utbildning vid Institutionen
för kulturvård i Mariestad.
UNESCO antog 2003 en konvention som gäller säkerställandet och bevarandet av det
immateriella kulturarvet. Man tar upp fem prioriterade områden varav traditionell
hantverkskunskap är ett.25 Konventionen är en tydlig signal att bevarandet och säkerställandet
av det immateriella kulturarvet, i det här fallet den traditionella hantverkskunskapen, är viktigt
för sin egen skull och inte enbart för att underhålla de miljöer, byggnader och monument som
utgör vårt materiella kulturarv. Sverige har än så länge inte antagit konventionen, men en
arbetsgrupp är tillsatt av kulturdepartementet för att utreda frågan närmare..26

25
26

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00057
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En förutsättning för att bevara och underhålla det materiella kulturarvet är att det immateriella
kulturarvet hålls levande. Samtidigt hålls det immateriella kulturarvet levande genom att det
materiella kulturarvet rekonstrueras och underhålls med autentiska metoder.

5.2 Hantverkstraditioner i Norra Skaraborg
Mariestad med omnejd har som jordbruksbygd inga utpräglade hantverkstraditioner mer än
inom vissa begränsade områden. Samtidigt är det viktigt att minnas att alla redskap och
verktyg i jordbrukssamhället producerades med hantverksmässiga metoder vilket innebär att
det i alla bygder funnits lokala hantverkare.
Exempel på hantverk utanför jordbruksnäringen är stenbrytningen i Lugnås. Enligt traditionen
var det cisterciensermunkar som påbörjade brytningen av sten på 1100-talet. Med tiden växte
stenbrytningen i omfattning och nådde under 1800-talet sin kulmen för att sedan upphöra i
början av 1900-talet.27 Också på Kinnekulle har det funnits en omfattande
stenhuggartradition.
En annan resurs som tagits tillvara är lera för tegeltillverkning. Det finns ingen regelrätt
tegeltillverkning kvar i dag men det finns lämningar efter tegelbrytning och tegelbruk, bland
annat vid Ekudden i Mariestad. Vid Horns tegelbruk som ligger strax söder om vårt egentliga
område produceras fortfarande tegel med relativt traditionella metoder. Här har verksamheten,
förutom en period under slutet av 1900-talet, varit obruten sedan starten.
I Vadsbo härad har det funnits en för regionen relativt omfattande linodling och linberedning.
Även damastvävningen har varit mer omfattande i häradet än i övriga Skaraborg. Andra
exempel på lokala slöjd- och hantverkstraditioner finns från de norra delarna av Vadsbo. I
skogstrakterna där har man bland annat som delförsörjning tillverkat ostkorgar och siktar i
svepteknik med tagelduk.28
I Sjötorp finns ett varv från 1800-talets början. Här kan skärningspunkter mellan traditionella
hantverk och en tidig industri på ett intressant sätt åskådliggöras. En annan verksamhet som
även den förtjänar mer uppmärksamhet är de hantverk som är förknippade med de maritima
näringarna kring Göta kanal, Tidan och Vänern när det gäller allt från båtbygge och transport
till tillverkning av fiskeredskap och förvaring av fisk.

5.3 Besöksmål med koppling till kulturmiljöns hantverk
De flesta stadsmuseer har i första hand, av naturliga skäl, haft den egna stadens historia i
fokus. Det som visas och berättas har fått sin inriktning genom viktiga hädelser i det
förgångna som utspelats lokalt eller genom de näringar och försörjningsmöjligheter som
skapat stadens karaktär. Det kommer troligen även att vara fallet i kommunens framtida
museiverksamhet men genom att fokusera på kulturmiljöns hantverk skulle denna också
kunna knytas till den utbildning och forskning som Institutionen för kulturvård bedriver. Den
skulle då kunna få en intressant spännvidd mellan dåtid och nutid.
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http://qvarnstensgruvan.se/php/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=31
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Universitetet och det blivande Hantverkslaboratoriet fokuserar, när det gäller att lära ut olika
hantverkstraditioner, inte enbart på det lokala. Istället berörs traditioner från olika delar i
landet och i vissa fall även utanför de nationella gränserna. Internationella kontakter och
utbyten upprätthålls kontinuerligt. Att samtidigt, genom museiverksamheten på Marieholm
och övriga delar av staden och i Norra Skaraborg, lyfta fram lokala hantverkstraditioner kan
också ge en intressant spännvidd mellan det lokala och det globala. Här kan många
pedagogiska exempel tas fram när det gäller att visa på både likheter och olikheter. I
förlängningen kan dessa exempel även utvecklas till att skapa frågor och resonemang kring
mer existentiella frågor om det goda livet och våra skiftande behov.
Få museer i Sverige har kulturmiljöns hantverk som fokusområde. Det innebär att Vadsbo
museum och den omkringliggande verksamheten kan bli unik genom en sådan profil. Genom
att lyfta fram hantverket i utställnings- och programverksamhet går det att skapa ett intresse
som sträcker sig långt utanför de närmaste omgivningarna. En tydligare inriktning på och
exponering av kulturmiljöns hantverk i museet skulle kunna dra till sig hantverks- och
trädgårdsintresserade från hela landet. Något som skulle öka besöksantalet och gynna de
kommunala näringarna i stort.
Inom stadskärnan i Mariestad finns många intressanta platser som kan knyta an till
kulturmiljöns hantverk. Bland annat ”Gamla stan” med sin reveterade trähusbebyggelse, där
den kännedom om byggnaderna som finns kan kompletteras med mer hantverksmässigt
inriktade kunskaper utifrån verksamheten vid Institutionen för kulturvård. De anläggningar
som Göteborgs universitet håller på att anlägga i Humleparken och Gärdesparken kommer
också att bli intressanta besöksmål för den hantverksintresserade, både anläggningarna i sig
och de verksamheter som kommer att finnas där. Vissa av dem skulle också mycket väl kunna
användas för andra kulturella ändamål under perioder då undervisning inte bedrivs, till
exempel skulpturutställningar sommartid och programverksamhet av varierande slag.
Flera av de områden som nämnts ovan i samband med traktens lokala hantverkstraditioner bör
självklart bli delar av ett museinätverk och en museiverksamhet som omfattar Mariestad med
omland. Här kan bland annat nämnas Lugnås kvarnstensgruva och Kanalmuseet i Sjötorp.
Vidare finns inom kommunen Hamnmagasinet i Lyrestad och Karleby med hembygdsgården
som drivs av Ullervad- Leksbergs Hembygdsförening. Rekonstruktionsarbetet av
medeltidskyrkan i Södra Råda är av riksintresse och ett annat exempel som definitivt bör
lyftas fram. En annan historiskt intressant plats är Hova med sina riddar- och tornerspel där
mycket går att koppla till kulturmiljöns hantverk och som kan vara ett sätt att nå den stora
grupp ”lajvare” och medeltidsintresserade som finns över hela landet.
Det finns också andra intressanta platser och besöksmål i vardande som skulle kunna
införlivas, exempelvis det materialreservat i Lillängsskogen som förstudien föreslår som ett
framtida besöksmål liksom en fokusering på hamnområdet, Bäckatorpen och museets redan
befintliga byggnader i Alhagen.

5.4 Museets samlingar
Vadsbo museum har ca 10 000 föremålsnummer. I praktiken tror personalen att det kan vara
upp till 30 000 föremål. Många av dessa kan härledas till kulturmiljöns hantverk både inom
landskapsvård, bygge och slöjd. De flesta föremål kommer från en agrar miljö men det finns
också många föremål från stadsmiljö. Det mesta av samlingarna är katalogiserat och
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digitaliserat i ett filemakerprogram. Som samlingarna förvaras nu är vissa delar inte speciellt
tillgängliga. Den lokal där föremålen är mest åtkomliga och som är mest anpassad till
samlingarnas behov är vinden i den västra kansliflygeln, en lokal som emellertid är
svårarbetad för personalen och svårtillgänglig för forskare, studenter och allmänhet. Ett
alternativ skulle därför kunna vara att hitta ändamålsenliga lokaler för samlingarna utanför
Marieholm där föremålen skulle kunna förvaras och exponeras på ett åskådligt sätt och
därmed göras mer tillgängliga.
Det finns olika åsikter om samlingars betydelse för ett museum. Medan vissa anser att de är
ett museums största tillgång finns det även den motsatta uppfattningen att de är en black om
foten för museiverksamheten genom de resurser som tas i anspråk. För de som ägnar sig åt
kulturmiljöns hantverk har äldre föremål och redskap som speglar det aktuella hantverket ofta
stor betydelse när det gäller att öka kunskap och förståelse inom området. Vidare kan
samlingarna vara en intressant utgångspunkt för studier av problematiken runt vård och
konservering av föremål och väcka frågor om vad som är värt att bevara och vem som
bestämmer det.
Ett sätt att göra föremålen mer intressanta och begripliga för museibesökare är en tydligare
tematisering och utveckling av det pedagogiska innehållet i utställningarna. Det kan till
exempel göras genom att visa hur föremålen har använts och i vilka sammanhang, och hur de
är tillverkade - med vilka tekniker, av vilka material, med vilka verktyg osv. Det går också att
åskådliggöra hantverket genom att redovisa statistik om föremålen och deras användning.
I många fall när det gäller traditionella hantverk finns endast fragmentariska kunskaper kvar
vilket gör att olika källor måste undersökas för att återskapa de färdigheter som en gång varit
självklara. Då kan föremål och äldre byggnader vara till stor nytta eftersom det här går att
undersöka verktygsspår, materialval och tekniska lösningar. Det innebär att många föremål
som inte har någon känd proveniens, vilket ofta gett dem en sämre status i
museisammanhang, kan vara betydelsefulla för dem som forskar i kulturmiljöns hantverk. För
att förstå samlingarna och vår historia är det viktigt att hantverkskunskapen hålls levande
genom utövande eftersom föremålen, byggnaderna och platserna annars blir till ”död”
materia. Även de samlingar som berättar om hur man bott, levt och verkat är viktiga i
sammanhanget.
Genom föremålen och hantverket går det även att komma in på frågor som är aktuella idag.
En av de viktigaste är hur vi kan skapa ett samhälle som inte tär på jordens ändliga resurser.
Här kan traditionell kunskap om material och teknik vara viktig för att bygga ett hållbart
samhälle i framtiden. Det kan gälla allt från ekologiskt byggande till närproducerade varor
tillverkade av lokala material som är förnyelsebara. Något som aktualiseras inom både
utbildning och arbetet med Biosfärsområdet.
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6 Stad och omland
6.1 Kulturarv, bebyggelse, befolkning och försörjning
Den lilla staden och delregionen skulle kunna utgöra relevanta fokusområden för museets
verksamhet och den framtida kulturvården i Mariestad.
Mariestad har en speciell – om än inte unik – historia. Efter en tillvaro som småstad och i
huvudsak som tjänstesamhälle, från stadsgrundandet 1583 till senare delen av 1800-talet,
växer staden i omgångar i takt med de lokala fabrikerna (först pappersbruket och senare
metallvarutillverkningarna) till en industristad. Till fundamenten i den lokala identiteten hör
såväl residensstadens uttryck, framförallt i form av landshövdingebostaden och en
förhållandevis hög andel offentliga tjänstemän bland befolkningen, som brukssamhällets
kännetecken, företagssubventionerade egnahemsområden och flerfamiljshus med mera.
Bebyggelsen tillkommen inom en struktur formad av kungsgårdens ägor som skapar ett
spänningsförhållande mellan köpstaden och den tidiga historien. Till den lokala identiteten
bidrar självklart de bevarade delar som undkom stadsbranden 1895. De väl inrutade kvarteren,
med dominans av 1700- och 1800-talsbebyggelse som tillkom efter branden 1693, präglar
fortfarande starkt den inre stadens plan. De kvarter som byggdes upp i sten efter senaste
branden 1895, i en annan skala, gör att innerstaden är tydligt läsbar. Till identiteten hör också
närheten till vatten.
På olika håll i Mariestad finns också goda möjligheter att både visa upp och berätta om
rekordårens bostadsmiljöer. En viktig del av vårt kulturarv, men en del som kanske inte
uppfattas som en självklar publikdragarmagnet. Ur ett kulturarvsperspektiv, särskilt om
industrisamhällets kulturarv står i centrum, är det svenska efterkrigstida bostadsbyggandet en
av de viktigaste ingredienserna i det välfärdssamhälle som är så bundet till industrisamhället
att det egentligen är omöjligt att tänka bort. Sätter vi in miljonprogrammets bostäder i
Mariestad i sådant större sammanhang kan det hela vara av intresse för en bred publik. Ett
projekt med ambitionen att rekonstruera historien om rekordårens bostadsbyggande är
värdefullt för den bebyggelseantikvariska utbildningen och för studier i modern stadshistoria.

6.2 Norra Skaraborg
6.2.1 Vadsbo – delregion i Norra Västergötland?

Det är viktigt att försöka sätta in staden Mariestad i ett större sammanhang. Det är närmast en
självklarhet att regionala gränser varierar beroende på grunderna för en tänkt indelning.
Kulturella, funktionella, förvaltningsmässiga, ekonomiska och/eller naturbundna
indelningsgrunder svarar vanligtvis mot skilda gränser. Som begrepp kan måhända Vadsbo
museum fungera på samma sätt som Vadsboskolan, Vadsbo Idrottshistoriska sällskap eller
företagsnamnen Vadsbolås och Vadsbofrakt. Det är emellertid inte givet att Vadsbo, i
betydelsen Vadsbos gamla häradsgränser, är en fruktbar avgränsning för museets verksamhet.
Redan när Vadsbo härads gränser en gång drogs upp upplevdes de – från rättsskipande och
administrativa utgångspunkter – som ohanterliga. Häradet klövs på 1860-talet i ett Norra
Vadsbo och ett Södra Vadsbo med två domsagor. Om vi bortser från administrativa skäl och
istället försöker att hitta lämpliga avgränsningar utifrån handelsvägar, arbetsmarknad,
flyttningsmönster och liknande blir Vadsbos häradsgränser än mer problematiska. Vadsbo
härad är ett till ytan vidsträckt område som inrymmer platser som aldrig har haft så mycket
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mer än häradsgränsen gemensamt. Samtidigt är häradsgränsen sådan att platser som sedan
lång tid tillbaka varit knutna till Mariestad som ett naturligt centrum, hamnar utanför. Lugnås
är ett tydligt exempel på det senare.
Vadsbo härad motsvaras idag av Töreboda kommun, merparten av Mariestads, Gullspångs
och Karlsborgs kommuner samt delar av Skövde, Tibro och Laxå kommuner.
Kartbilder över Norra respektive Södra Vadsbo härad, ger dock anledning att fundera över
vilken relevans en avgränsning efter de gamla häradsgränserna har idag? Svaret beror förstås
på vilka våra viktigaste kriterier för en avgränsning är. Om vi utgår från marknader för det
lokala varuutbytet och transporter torde Vadsbos gränser egentligen aldrig ha varit gångbara.
Det förhåller sig på liknande sätt om vi sätter sökarljuset på befolkningsomflyttningar och
pendlingsmönster. Hur är det med mer svårfångade företeelser som människors upplevelse av
hembygd? Sådant samvarierar rimligtvis med övrigt mera handfast i livet. Det är förmodligen
ett fåtal som i våra dagar spontant beskriver sig som Vassbölingar.
Inte ens den av Fabian de Geer 1917 instiftade Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening
har i sin verksamhet haft fokus på Vadsbo härad. I föreningens tidskrift Vadsbobygden, som
kom ut med sitt första nummer 1918, har fram till och med 2009 publicerats närmare 160
artiklar. En kontroll ger vid handen att den övervägande delen av dessa artiklar behandlar
ämnen som anknyter till Mariestad och stadens närmaste omgivningar. Endast ett trettiotal
artiklar kan – om man är generös – beskrivas som häradsrelaterade.
Lokala remissinstansers reaktioner på statliga framställningar om kommunreformer på 1940talet, det vill säga föregångare till det som senare blev 1952 års kommunreform, är intressanta
som ledtrådar i sökandet efter relevant geografisk avgränsning. I mitten av 1940-talet
formulerade häradsskrivaren i Mariestads fögderi, Åke Häggström, ett eget
kommunindelningsförslag, som inte alls tog hänsyn till häradsgränser.29
Kungliga arbetsmarknadsstyrelsens lokaliseringsutredning för Skaraborgs län från 1958, är ett
dokument som ligger i det närmaste mitt i den period som torde vara dominant för 2000-talets
Mariestadsbors uppfattning om vad som är hemtrakt. Det är rimligtvis tiden från 1800-talets
senare del fram till nu som av flera olika skäl präglar hur vi väljer att dra gränsen mellan borta
och hemma. Berättelser från äldre generationer och egna upplevelser lägger grunden.
Den regionala lokaliseringsplaneringen syftade när det begavs sig till att klargöra
–
–

var olika produktions- och serviceföretag från sociala och ekonomiska synpunkter
bör förläggas
vilka åtgärder, som erfordras för att den eftersträvade förläggningen skulle komma
till stånd.

Den frågeställning som utredarna försökte besvara var följande: Vilka orter ligger med hänsyn
till kommunikationer och avstånd bäst till för att kunna fylla funktionen som servicecentra i
områden med minst omkring 30 000 invånare?30
Bland de orter i Skaraborg som fyllde de uppställda kraven var Mariestad, som i sitt så kallade
regioncentrum, det vill säga i hela kommunen, hade 10 100 invånare 1955.
29

Se TfSL, den 21 januari 1944.
Lokaliseringsutredning för Skaraborgs län, Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen, lokaliserings- och
utredningsbyrån, 1958, s.7.
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Mariestadsregionen, som det avgränsade området kom att kallas, bestod av Mariestad,
Amnehärad, Lyrestad, Hasslerör, Ullervad, Lugnås, Hova, Tiveden, Töreboda, Moholm, del
av Undenäs (c:a 2 400 invånare) samt Forshems socken av Kinnekulle kommun. Den
regionen hade 43 236 invånare och en landareal om 2 076 kvadratkilometer.
En rimlig och hanterlig avgränsning för den här utredningens syfte är kanske snarare Norra
Skaraborg, det vill säga i princip kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Den
ligger i linje med de överväganden som utgjort grunder för det kommunsamarbete som
numera är etablerat. I en rad avseenden har ett stort antal verksamheter som berört de tre
kommunerna också i äldre tid varit centrerade till Mariestad. Det har handlat om så vitt skilda
saker som detaljhandel och skolväsende.
6.2.2 Delregionens karaktärsdrag

Till en delregionens särdrag hör förstås bygdens olika landskap. Norra Skaraborg präglas i
väster av vänerlandskapet, med kulturmiljöer som påverkats av kustens näringar och med ett
fritidsliv knutet till vatten. I söder av slättlandets jordbruk och en kulturmiljö bestående av
delvis bevarade äldre byar och i norr och öster med områden införlivade i ett skogslandskap.
Dessa landskap förbinds sedan början av 1800-talet av Göta kanal, mellan Sjötorp och
Forsvik, som också bidrar till delregionens särdrag.
Norra Skaraborg är också ett vedertaget begrepp inom närings- och föreningsliv, men också
bland stora delar av berörd befolkning. Under olika tidsepoker har Mariestad i flera olika
avseenden haft rollen som centralort och knutpunkt. Där fanns, när arbetstillfällena i jord- och
skogsbruket krympte, en större arbetsmarknad, där fanns ett varierat detaljhandelsutbud och
där fanns också sjukvård och högre utbildning. I modern tid, låt oss säga de senaste 10 – 15
åren, är förmodligen också det faktum att de tre kommunerna ligger i periferin av det som
kom att bli ett av de första storlänen i Sverige, Västra Götalands län, något som bidragit till att
binda samman Mariestad, Töreboda och Gullspång. Det formaliserade kommunsamarbetet,
med sammanslagna förvaltningar på flera områden, skall nog tolkas som ett försök att med
gemensamma krafter bli en stark enhet i storlänet.
Om vi utgår från nuet, eller i vart fall från det just förflutna, kan flera gemensamma särdrag
noteras i de tre kommunerna Mariestad, Gullspång och Töreboda, som i flera fall skiljer ut
den norra länsdelen från ett statistiskt riksgenomsnitt. Särdrag som hänger samman med
kommunerna och länsdelens historia, och därmed måste betraktas som en del av kulturarvet.
Befolkningsutvecklingen under den senaste tioårsperioden ger oss bilden av avfolkningsbygd.
I samtliga tre kommuner har befolkningen minskat under åren 1998 till 2008. Den kraftigaste
åderlåtningen i relativa termer uppvisar den minsta, Gullspång, men också i Mariestad och
Töreboda bodde färre människor 2008 än 1998.31 Alla tre hade 2007 en negativ nettopendling.
Näringslivsstruktur, uttryckt i termer av befolkningens förvärvsarbetare, säger mycket om
orters eller landsändars historia. Det som i detta avseende gör att Norra Skaraborg
sticker ut från riksmedeltalen är, föga förvånande med tanke på kunskaper om den sena
industrialiseringen av Västra Götalands landsbygd, andelen förvärvsarbetande i
tillverkningsindustrin. I Mariestad var år 2007 en fjärdedel av de förvärvsarbetande

31

SCB 2009, Kommunfakta avseende Mariestad, Gullspång och Töreboda. www.scb.se/kommunfakta.
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verksamma inom tillverkningsindustrin, i Gullspång 30 procent och i Töreboda 27 procent.
Motsvarande siffror för länet och riket var 19 respektive 17 procent.
Denna genomgång av förhållandena i Mariestad och Norra Skaraborg antyder att det finns
många spännande historier att berätta. I en särskild projektidékatalog i slutet av utredningen
finns några förslag på kulturarvsprojekt som omfattar hela länsdelen.
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7 ”Mötesplats Marieholm” och samverkan kring Vadsbo
museum – en vision
7.1 Lokala förutsättningar och möjligheter
Mariestad har flera unika förutsättningar för att utveckla sin kulturmiljö och framtida
kulturvård. Genom att ta tillvara dessa förutsättningar kan samverkan kring ett lokalt museum
bidra till mariestadsbornas trivsel och självkänsla samt öka Mariestad attraktionskraft som
bostadsort. Det kan ge det lokala näringslivet en plattform och det kan bidra till att stärka
besöksnäringen i Mariestad och Norra Skaraborg.
En viktig utgångspunkt är att Mariestad har en förhållandevis väl bevarad äldre stadskärna
och en spännande modern historia.
Betydelsen av byggnadsminnet Marieholm för en kommunal kulturarvssatsning kan inte
överskattas. Platsen för det nuvarande kommunala museet Marieholm, en kungsgård och ett
landshövdingeresidens med en historia och verksamheter som i sig, under olika skeden och i
vitt skilda avseenden, varit av avgörande betydelse för Mariestad och Mariestads omland, är
en i många avseenden outnyttjad resurs.
Vid sidan av Vadsbo museum med de båda annexen Mariestads Industrimuseum och
Leksbergs Skolmuseum finns också några specialmuseer som drivs av föreningar. Det är
Kanalmuseet i Sjötorp, Qvarnstensgruvan i Lugnås och Mariestads Musikarkiv, Cantus
Durus. På föreningsgrund drivs också flera anläggningar, som särskilt under sommartid har
många besökare. Ullervad-Leksbergs Karleby och Lyrestads Hembygdsförenings
hamnmagasin i Lyrestad är två exempel.
Genom att Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet har förlagt en betydande del
av sin utbildning till staden har Mariestad också fått en unik möjlighet att i ett samarbete kring
kulturvårdsfrågor utveckla flera betydelsefulla verksamheter.
Det finns goda möjligheter till samarbete mellan olika befintliga verksamheter, universitetets
och kommunens såväl som föreningsbaserade. Genom att bygga vidare på den redan
påbörjade samverkan mellan Mariestads kommun, Göteborgs universitet/Institutionen för
kulturvård, och Statens fastighetsverk kan platsen för ett lokalt museum utvecklas till en plats
för ett levande och attraktivt kulturliv i Mariestad.
Utgångspunkterna för samverkan är byggnads- och bebyggelsehistorien, med Mariestad och
Marieholm som ett centrum i Norra Skaraborg; de berättelser om stad och land, om rikets
enande och den moderna statens framväxt som kan berättas med utgångspunkt från
bebyggelse och landskap. Utgångspunkt är också ”kulturmiljöns hantverk” där utbildning och
forskning vid Institutionen för kulturvård både kan dra nytta av och bidra till museets
samlingar och verksamheter. I denna samverkan kan Vadsbo museum få en ny samlande roll
och bli en drivkraft.
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7.2 Aktörerna
Ett av de nyckelord som presenteras i de flesta rapporter och utredningar som rör
kulturarvsverksamhet är samverkan. Nya vägar måste sökas för att öka resurserna. Samverkan
i nätverk och i allianser har blivit viktigt, både av ekonomiska skäl och för att bredda
delaktigheten i kulturlivet. De möjligheter som finns att skapa en bred samverkan på
Marieholm tack vare de många viktiga aktörerna är viktigt att lyfta fram. Den situationen har
få kommuner och det finns väldigt goda förutsättningar att utvecklas som besökskommun om
man har Marieholm som utgångspunkt för sin kulturarvsturism. Nedan följer en kortfattad
beskrivning av de aktörer som är presumtiva samarbetspartners.
Institutionen för Kulturvård

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet bedriver utbildning, forskning och
forskarutbildning som tar sin utgångspunkt i kulturarv och vården av kulturarv. Tre av
utbildningsprogrammen på grundnivå är lokaliserade till Mariestad, två finns i Göteborg. Vid
institutionen ges också ett gemensamt tvåårigt masterprogram i kulturvård som ger
möjligheter till specialisering och fördjupning. Alla utbildningarna har nationell (och delvis
även internationell rekrytering). Utbildningsplatser och antal sökande är växande. Det finns en
ömsesidighet i att utveckla ett nära samarbete mellan det kommunala museet och
universitetet. Alla programmen kan vara aktuella i direkta samarbeten. Samverkan kan också
ge incitament till fristående kurser med olika inriktningar och forskning som kan bidra till
institutionens verksamhet och bli en tillgång för regionens invånare.
De tre utbildningsprogrammen i Mariestad har inriktning mot kulturmiljöns hantverk vilket
rätt nyttjat kan också kan vara en viktig drivkraft för de kreativa näringarna i hela Västra
Götalandsregionen.
Under 2009 startade Hantverkslaboratorium för att vårda och utveckla
hantverkskunskaper och för att vara ett redskap i kulturmiljövårdens praktik. En av
Hantverkslaboratoriets uppgifter är även att vara en brygga mellan den praktiska
tillämpningen och universitetets forskning och utbildning. Marieholm är en viktig del i
kommunens satsning på ”Besöksmål Mariestad” och till anläggningarna som är planerade i
Gärdesparken, parken som är förlängning av Marieholms gamla ägor. Anläggningarna kan
betraktas som permanenta laboratoriemiljöer. Lokaliseringen i stadens centrum och utmed
Tidans utlopp i Vänern och länsresidenset gör laboratoriemiljöerna till upplevelsemiljöer som
samverkar med Vadsbo museums besöksverksamhet.
Staten

Staten är en given samarbetspartner för Vadsbo museum. De direkta kopplingarna på platsen i
form av ägaren Statens fastighetsverk och hyresgästen Länsstyrelsen i Västra Götaland kan
nyttjas i samverkan om utställningar, gemensamma konferenser, mindre uppdrag och stöd av
sakkunskap. Statens fastighetsverk har en stark kulturarvssektor med bred kompetens.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har som främsta uppgift att bevaka att kulturvårdslagar
efterlevs och att bidrag betalas ut till kulturmiljöutredningar, inventeringar, dokumentationer
och byggnadsvård men besitter också viktig sakkunskap vad gäller kulturmiljön i allmänhet,
arkeologi, kyrkohistoria och byggnadshistoria.
Kommunen

Arbetet med att samordna kulturarbetet inom kommunen är viktigt för att effektivisera
verksamheten. Det är också i en innehållslig aspekt viktigt att ta tillvara kulturens positiva
effekter i andra kommunala förvaltningar. Kommunen bedriver idag ett bibliotek med ca
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125 000 besökare. I stadsbiblioteket finns ett stort bildarkiv och en stor samling av
västgötalitteratur. Ett samarbete mellan museets arkiv och biblioteket kan anses given.
Kulturarvsturismens ekonomiska roll har uppmärksammats i samband med ”arnturismen”. En
satsning på Vadsbo museum som ett besöksmål kan stärka kommunens turismverksamhet och
genom samverkan med andra kommuner, besöksmål och evenemang öka regionens
attraktionskraft. Samspelet med andra kulturområden i kommunen som dans, musik, konst
och teater kan stärkas.
Biosfärområdet Vänerskärgården men Kinnekulle

Efter fem års förberedelser förväntas Vänerskärgården med Kinnekulle senast våren 2010
utses till biosfärområde enligt FN-organet Unescos regelverk. En utnämning innebär att
Vänerskärgården med Kinnekulle upptas på Unescos världslista över biosfärområden. Det ger
status, konkurrens- och marknadsföringsfördelar samt en unik möjlighet att uppnå en hållbar
samhällsutveckling i de tre kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad. Biosfärområden
beskrivs ibland som ”levande laboratorier för hållbar utveckling”. Den största utmaningen för
hållbar utveckling är att förena bevarande av landskapets natur- och kulturmiljöer och
människors behov för överlevnad. Ökad kunskap om traditionella brukarmetoder är en
förutsättning för att lyckas med uppgiften men inom ett Biosfärområde prövas också moderna
metoder för en hållbar utveckling inom t ex energi-, fiskförädling och jordbruk.
Biosfärområdet skapar i sig inga nya restriktioner för användningen av mark och vatten.
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kommer att vara en viktig samarbetspartner
för ett brett utbud av organisationer, föreningar och för samhälleliga instanser som alla kan
dra nytta av biosfärområdet.
Visionen är att Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kommer att vara
internationellt, nationell och lokalt känt och respekterat för sitt vackra landskap, sin mångfald
och för människornas insatser och positiva bidrag till en mer hållbar värld. Biosfärområdet
framkallar stolthet, trygghet och omsorg för kommande generationer, uppburet av en stark
lokalbaserad ekonomi.
Föreningslivet

Människor är intresserade av historia. Formerna för detta tar sig olika uttryck. Det kan vara
allt från ungdomars medeltida rollspel till studiecirkeln om kvinnoarbete eller att tillhöra en
hembygdsförening. Många föreningar har ett specialintresse och dess medlemmar har en
kompetens som är svår att nå utanför föreningen. Oftast är kunnandet hämtat från en rik
erfarenhet som svårligen kan hämtas från litteraturen. Därför är föreningslivet en källa till
kunskap som är viktig att förmedla. Att med professionella insatser stödja och främja
föreningslivet kan alltså även vara inspirerande för den offentliga kulturarvsorganisationen.
Museerna har sällan haft etablerade kontakter med föreningslivet, förutom med de
traditionella fornminnesföreningarna och de etablerade hembygdsföreningarna. Övriga
föreningar har inte setts som naturliga samarbetspartners. I samband med denna förstudie
inbjöds föreningar till två möten. Sammanlagt 45 personer deltog från ett 30-tal föreningar
vilket dock visar att ett intresse finns. Kontakten mellan föreningslivet och Vadsbo museum
kan både utvecklas och fördjupas. Det kan vara i lösa nätverk, gemensamma evenemang eller
i direkt dialog med en speciell förening inför en intressant utställning. Detta samarbete ska
även ses utifrån en tillgänglighetsaspekt.
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Näringslivet

En synnerligen viktig del i en kommun är näringsliv och entreprenörskap. Att lägga
kulturarvsaspekter på näringslivet är därför lika intressant som för andra sektorer i samhället.
Näringslivet deltog under byggandet av industriutställningen som idag finns i en av
residensets flyglar vilket visar ett redan etablerat intresse. Många företag har i sin
marknadsföring något som pekar på en tradition, att kunden ska se stabilitet och kunnande
under en lång period. Kända exempel på större företag med stark koppling i marknadsföring
till sin egen historia i närheten är Rörstrands i Lidköping (Iittala), Volvo museum i Skövde
och Saabs museum i Trollhättan.
Västarvet

Västarvet är Västra Götalandsregionens natur- och kulturförvaltning, bildad ur en
sammanslagning mellan Bohusläns museum, Forsviks Industriminnen,
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseet
i Västra Götaland(Älvsborgs länsmuseum), Studio västsvensk konservering, Vitlycke
museum och Västergötlands museum(Skaraborgs länsmuseum). Västarvet är i dag en av
Sveriges största natur- och kulturarvsorganisationer. Sedan 2007 har en viktig inriktning varit
att verka i och för de 49 kommuner som finns i Västra Götaland. Här kan de kommunala
museerna söka stöd, råd och hjälp i en rad frågor som rör kulturarvsverksamhet. Västarvet kan
upprätta en rad avtal som kan avlasta mindre kommuners egna verksamheter exempelvis vad
gäller att vårda samlingarna. Västarvet utför också konsultativ verksamhet inom de flesta
områden, något som flera lokalmuseer och föreningar redan idag nyttjar.
Skolorna

Skolorna bedriver i dag en etablerad verksamhet i samarbete med Vadsbo museum.
Möjligheterna för att utveckla detta är självfallet beroende av resurser. Här finns många idéer
att utveckla, allt från att vara en kontakt ut mot föreningar och andra kunskapskällor som
skulle kunna medverka i skolarbetet till att bedriva uppsökande verksamhet och fortbildning
för lärare. Här som i de flesta fall av samverkan med andra aktörer behövs en kartläggning av
vilka behov som finns och hur man på ett realistiskt sätt kan uppfylla dessa.
Övriga kommunala museer

Många kommunala museer har i dag problem med att legitimera sin verksamhet och hotas av
nedläggning. Museerna måste formulera sina nya uppgifter när globalisering, kulturell
mångfald och långsiktig hållbarhet är nya utmaningar. Detta kräver ett medvetet
utvecklingsarbete och i denna process är samverkan och erfarenhetsutbyte nödvändigt.
Genom utbyte med andra museer, med Västarvet och med universitetet kan den museala
kompetensen höjas. Samarbete krävs också för att möta stigande kostnader inom IT-området
och annan teknikutveckling. Västarvet har därför tagit initiativ till att finna former för
kunskapsutveckling hos de kommunala museerna och öppnat för möjligheterna till samarbete
för att på sikt hitta nya kreativa former för ett medvetet arbete med att bevara och utveckla
kulturarvet.
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7.3 ”Mötesplats Marieholm” – samverkan med Statens
fastighetsverk i fokus
7.3.1 Marieholm som en plats för samverkan

Det nuvarande Vadsbo museum finns sedan lång tid inhyst på residensön Marieholm och
anläggningen lämpar sig på många sätt för att hysa just en publik museifunktion.
Anläggningen är i sig ett självklart och intressant besöksmål som har potential att förbättras
och ges ytterligare lyskraft.
En framträdande kvalitet hos Marieholm är den nuvarande funktionen som residens, en viktig
plats för länsstyrelsens möten i en lugn och vacker omgivning långt från storstadens larm.
Detta är en avgörande funktion som ger karaktär åt byggnadsminnet och värderas av såväl
länsstyrelsen som mariestadsborna och mer långväga besökare.
Statens fastighetsverk strävar i sin verksamhet efter att uppfylla kraven på öppenhet och
tillgänglighet och finansiering av vård och underhåll med rimliga intäkter. En utveckling av
verksamheterna på Marieholm är sannolikt nödvändig om byggnadsminnet skall kunna
bevaras och fortsatt vara kvar i statlig ägo. Det är en spännande utmaning att åstadkomma
denna utveckling på ett sådant sätt att den nuvarande miljön förstärks och att de befintliga
kvalitéerna inte går förlorade. Genom samverkan mellan forskning och utbildning vid
Göteborgs universitet och en nyskapande och kreativ museiverksamhet i Mariestad finns
emellertid förutsättningar för en sådan utveckling som kan vara till fördel för alla parter.
Om samverkan och samutnyttjande av anläggningarna kan genomföras, inom de ramar som
historien, förvaltaren, de nuvarande brukarna och de framtida behoven ger, på ett sådant sätt
att de integrerar bruket av trädgårdsanläggningar och byggnader med kommunens
besöksnäringar, kan området utvecklas och flera fördelar kan uppnås:
o Byggnadsminnet utvecklas till en aktiv, öppen, tillgänglig och levande miljö
o Residensets representativa utstrålning kan stärkas
o Forskning och utbildning knyts till en upplevelsemässigt stark kulturmiljö
o Kostnaderna för nya anläggningar kan hållas nere
o De kreativa näringarna och besöksnäringen i Västra Götaland skulle få ett eget fokus i
Mariestad.
o Vadsbo museum kan få en ny roll och bli drivkraft i en levande verksamhet kring
kulturarvets vård och utveckling som kan framhäva kulturarvets betydelse för
människor och bli en plattform för mötet mellan kulturpolitik och andra kommunala
verksamheter.
7.3.2 Anläggningens förutsättningar och några tankar om möjligheter till utveckling

Anläggningen som helhet har så stora kulturhistoriska värden att den skulle kunna vara
museum över sig självt. De olika byggnaderna har emellertid, i ett publikt perspektiv, ganska
olika förutsättningar. Genom att utgå från de olika byggnadernas förutsättningar kan man
bättre diskutera byggnadernas möjliga framtida användning i ett levande och tillgängligt
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byggnadsminne och besöksmål. Genom att diskutera exempel på olika möjligheter vill vi här
belysa några idéer som kan ligga till grund för fortsatta studier.
Huvudbyggnaden behåller sin nuvarande funktion
Huvudbyggnaden kan sannolikt göras tillgänglig utan alltför stora ingrepp. Den passar också
mycket bra för sin nuvarande funktion som residens med tillfällig övernattning och
konferensverksamhet. Varsam utveckling av trädgårdsanläggningarna kan ytterligare förbättra
kvaliteterna i denna verksamhet.
Besökscentrum i Köksflygeln?
Köksflygeln kan relativt lätt göras tillgänglig för publik verksamhet. Om ett besökscentrum
förläggs till Marieholm kan de samverkande parterna få en tydlig mötesplats samtidigt som
besöksmålet Mariestad får en självklar och tydlig entré. Köksflygeln kulle kunna bli den
byggnad dit besökare först vänder sig, där det finns information om allt som ingår i besöksmålet Mariestad, Institutionen för kulturvårds aktiviteter och Biosfärområdet, museets
verksamhet och särskilda utbud, visningar, konstutställningar, biljetter osv. Residensöns
centrala läge i Mariestad skulle knyta samman olika utvecklingsprojekt, som de nya
anläggningarna i Gärdesparken, Sjöstaden, Mariestads gamla stadskärna, Ekudden och senare
kanske det gamla fängelset med ny funktion.
Ett sådant besökscentrum med turistinformation skulle kunna ligga i Köksflygeln, där det
också kan finnas tillfälliga utställningar, ett trevligt (köks) kafé med uteservering på baksidan
(mot väster med kvällssol) samt en butik. I kaféet och butiken kan LSS vara verksamt, sälja
snittblommor, plantor, lokalt producerade och förädlade trädgårdsprodukter, fröer eller slöjd.
Verksamheter i mindre format kan verka här, som Visans vänner. Vissa förändringar behöver
kanske göras invändigt, men Köksflygeln är sedan 1970-talet kraftigt ombyggd och har redan
installationer och inredning som sannolikt kan återbrukas i den nya funktionen.
Levande museum i Bodlängan, Stallet och Kavaljersflygeln?
Kavaljersflygeln, Stallet och Bodlängan är alla lämpliga för publika verksamheter och de är
sannolikt lätta att anpassa och göra tillgängliga. Genom att göra hantverket och staden
Mariestad med dess omland till tydliga sammanhållande teman för museets verksamhet kan
museet samverka med Institutionen för kulturvård kring dessa teman. Som förslag kan till
exempel aktivt ”hantverkande” eller utställningar ske i Bodlängan och Stallet som är särskilt
lämpliga och kan bli utmärkta, enkla verkstäder eller ateljéer. På så sätt skulle dessa båda
byggnaders ursprungliga karaktär på sikt kunna restaureras och återföras till sina tidigare
gedigna utseenden. Byggnaderna kan både bli museum över sig själva och rum/ram för nya
hantverkliga verksamheter eller utställningar.
Till den nya tillgängliga museiverksamheten skulle man med fördel också kunna föra
Kavaljersflygeln. Byggnaden är en pendang till Köksflygeln och den öppna musei- och
besöksverksamheten på Marieholm skulle då kunna få en rumsligt tydlig hemvist i de fyra
flyglar som symetriskt inramar gårdsplanen. Kavaljersflygeln användes tidigare som
personalbostad. Byggnaden är förhållandevis välbevarad och har kvar delar av sin karaktäristiska planlösning från 1700-talet. I en rekonstruerad interiör skulle besökaren till exempel
kunna få en upplevelse av en ”residensmiljö” för 150 år sedan. I Kavaljersflygeln skulle man
kunna ha fotoutställningar i samarbete med Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen; om
länets administration, om residenset Marieholm, om landshövdingar och om statens och
regionens nuvarande verksamhet.
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Boende och/ eller kontor i Kansliflyglarna?
Östra och västra kansliflyglarna bör utredas för publika ändamål eftersom de är svåra att göra
tillgängliga för fysiskt funktionshindrade utan att de kulturhistoriska värdena hotas. Ett
förslag som kan undersökas är om de kan användas till kontorsverksamhet och/eller för
boende, både tillfällig övernattning och fast boende.
Kansliflyglarna var från början avsedda att fungera som kontor och byggnaderna är
välbevarade. Det inreddes tidigt en vaktmästarbostad på den östra kansliflygelns vind. Båda
byggnadernas bottenvåningar ligger ovanligt högt över marken över välvda källare och de är
svåra att göra tillgängliga för funktionshindrade utan att omfattande ombyggnader och
insatser görs.
Det skulle däremot vara bra för hela anläggningen om någon hade permanent bostad här. Det
är nästan alltid positivt om ett byggnadsminne är bebott. En eller två bostäder skulle kanske
kunna inredas på kansliflyglarnas vindar eller i två plan. Länsstyrelsen skulle kunna ha
tillfälligt boende både här och i huvudbyggnaden; i huvudbyggnaden kan övernattning
anpassad för funktionshindrade erbjudas. Det skulle ge möjligheter till utveckling av boendet
och fler bäddar. Kansliflyglarna kan fortsatt också vara kontor. Museets administration samt
forskarplatser skulle kunna inredas i en kontorsdel. Alternativa kontorsplatser som är
anpassade för funktionshindrade, skulle kunna erbjudas till exempel i Kavaljersflygeln eller i
Trädgårdens skola.
Nya visningsträdgårdar på Marieholm?
Inom ramen för ett sedan tidigare påbörjat samarbete mellan Statens fastighetsverk,
Mariestads kommun och Institutionen för kulturvård och parallellt med att vårdprogrammet
arbetats fram har idén om en ny trädgård på Marieholms gårdsplan diskuterats. Om någon av
de trädgårdsanläggningar som planeras i Gärdesparken och Humleparken, för Kulturvårds
behov, förläggs till och integreras i en ny visningsträdgård på residensön, skulle kommunens
investeringar för Institutionen för kulturvårds anläggningar och trycket på de
omkringliggande parkerna minska. Ekonomiska vinster skulle kunna göras genom lägre
hyreskostnader och delat skötselansvar. En utgångspunkt i diskussionen har varit att alla tre
parter ser fördelar med en gemensam visningsträdgård utöver att det kan vara ekonomiskt
gynnsamt.
Statens fastighetsverk, som äger och förvaltar ett stort antal värdefulla kulturmiljöer, står i dag
inför uppgiften att förnya parker, trädgårdar och trädgårdsmotiv så att de blir intressantare i
kulturmiljön, odlas med långsiktigt hållbara metoder och utformas så att även människor som
har svårt att förstå, se, höra eller röra sig kan uppleva dem. En ny trädgård på Marieholm
skulle kunna bli en experimentträdgård, en kunskapsbas i Statens fastighetsverks arbete med
att utveckla park och trädgård i kulturmiljöer. En levande och händelserik anläggning mitt i
staden, tillgänglig för alla, skulle också bli ett attraktivt besöksmål i regionen. En visningsträdgård öppnar byggnadsminnet för allmänheten, både mariestadsbor och besökare, på ett
naturligt sätt.
De delar av kulturvårds utbildnings- och forskningsanläggningar inom trädgård och park, som
har nytta av att befinna sig mitt i en kulturhistoriskt intressant och rumsligt stark miljö, skulle
ha stor nytta av att ha tillgång till en trädgård på Marieholm. Genom att anlägga och driva
olika projekt och experiment i en visningsträdgård på gårdsplanen kan nya trädgårdar utgöra
både visningsträdgård och långsiktiga utbildnings- och utvecklingsprojekt. Institutionen för
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kulturvård har i sin trädgårdsutbildning flera intresseområden som skulle kunna ges gestalt
och intressant innehåll i nya trädgårdar på residensön och därmed nå ut till allmänheten.
Samarbetet skulle även kunna omfatta ”Lilla trädgården” det vill säga trädgården på baksidan
av huvudbyggnaden. Kulturvårds trädgårdsutbildning kommer till exempel i framtiden få ökat
fokus i pomologin och behöver för detta en fruktträdgård. Institutionen för kulturvårds
trädgårdsmästeri och plantskola har ambitionen att med hjälp av POM-projektet (Programmet
för odlad mångfald, en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter) bli
en förökningsplats för ett intressant och odlingsvärt historiskt växtmaterial som skall vara
tillgänglig för intresserade avnämare. Institutionen har också påbörjat insamling och
uppförökning av äpplesorter från Västergötland sedan 2002 som skall ingå i ett lokalt arkiv
för gamla växtsorter som kan återplanteras i historiskt intressanta kulturmiljöer. Ytterligare ett
exempel är arbetet med att utforska och utveckla beskärnings- och klippmetoder för att
kunna skulptera buskar och träd i ett historiskt perspektiv. En inriktning mot
trädgårdsarkeologisk- och trädgårdshistorisk forskning skulle kunna bli ett viktigt inslag i
samarbetet med fastighetsverket som skulle kunna tillföra den representativa miljön på
residenset spännande kvaliteter, om det genomförs med hänsynstagande till länsstyrelsens
behov.
Ett första steg till samarbete mellan Kulturvård och Statens fastighetsverk finns redovisat i en
rapport om skötsel i sex andra visningsträdgårdar i Sverige (2008). Några idéer kring den nya
experiment/ trädgården har formulerats tillsammans med Statens fastighetsverk:
-

Ekologiska odlingsmetoder ska tillämpas. Ekologisk anläggning, odling och skötsel av
en visningsträdgård har avgörande betydelse för driftkostnaderna, optimal anläggning
och skötsel minskar dessa. I den nya trädgården ska odlingsmetoder, olika växtmaterial
och olika detaljeringsgrader, kunna prövas mot olika grad av skötselintensitet och
driftskostnader.

-

Den nya trädgårdens gestaltning ska tillåta föränderlighet; olika växtmaterial i olika
former ska kunna prövas mot olika grad av skötselintensitet och trädgårdsstudenterna
ska kunna experimentera i full skala.

-

Trädgården ska ge utrymme för studier kring ökad tillgänglighet.

7.4 Kulturmiljöns hantverk – samverkan med Institutionen för
kulturvård i fokus
7.4.1 Samverkan med utbildning och forskning

Alla utbildningarna vid Institutionen för kulturvård kan dra nytta av direkt samverkan med
Vadsbo museum. Museets samlingar kan bli utgångspunkt för undervisningen i till exempel
föremålsvård och föremålskunskap för konservatorer. Tillgång till en stark kulturhistorisk
miljö kan ge förankring till gestaltningsuppgifter och trädgårdsutställningar för
trädgårdsprogrammet. Vård och underhåll av byggnader är verkliga uppgifter för
byggprogrammet som också kan göra studier av olika byggnadsdelar etc. En viktig tillgång är
de äldre redskap och verktyg som finns i museets samlingar som kan studeras och användas
som förlagor för rekonstruktioner. Något som kan bli intressant för kulturvårds samtliga
hantverksutbildningar liksom för Hantverkslaboratoriet. För närvarande utreds också om en
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högre hemslöjdsutbildning skall knytas till Institutionen för kulturvård och även för en sådan
utbildning kan samverkan med kommunens museum bli intressant.
Delar av utbildningen kan förläggas till museets lokaler. Dessa kan då bli en del av
utställningsverksamheten och bli en tillgång för museet. Samtidigt kan då också kunskapen
om utbildningarna och arbetet med kulturarvet bli mer tillgängligt för allmänheten.
Kommunen och museet förfogar också över parkområden och några intressanta byggnader
som ligger på den före detta kungsgårdens mark, till exempel Alhagen och Bäckatorpen. I
bägge fallen kan en samverkan mellan museet och Institutionen för kulturvård ge
synergieffekter. I anslutning till dessa finns till exempel goda möjligheter för utbildningen
Landskapsvårdens hantverk att tillämpa olika utbildningsmoment (se vidare i kap 8 under
framtida projektförslag).
Institutionen för kulturvårds möjlighet att tillgängliggöra delar av sina verksamheter för
besökare har ökat i och med att man, från att ha varit belägna i Johannesbergsområdet,
successivt flyttar sina anläggningar till mer centrala delar av Mariestad. Det gäller för såväl
trädgårds-, bygg- och landskapsvårdsutbildningarna. Här finns stora samverkansmöjligheter
där universitetets anläggningar kan bli en del av besöksmålet och på ett naturligt sätt
samverka med museiverksamheten. I den mån det är möjligt kommer anläggningarna och
studenternas arbete att vara tillgängligt för besökare och förbipasserande Mariestadsbor vilket
kan bli ett gott komplement till museets utställningar och samlingar.32
Det planerade hantverkslaboratoriet kommer att på sikt locka långväga besökare genom sitt
nationella uppdrag och sin unika ställning både inom och utom landet. Här kan seminarier och
workshops på hög internationell nivå genomföras vilket kommer att medföra nya besökare.
Presentationer av forskningsresultat och genomförda projekt i utställningslokalerna på
Marieholm kan bidra till att öka museets attraktion.
Genom samverkan med utbildning och forskning vid Institutionen för kulturvård kan Vadsbo
museum:
o Få en unik profil för ett kommunalt museum.
o Bli attraktivt för besökare med specialintressen inom kulturmiljöns hantverk.
o Ges förankring i forskning och utvecklingsarbete vilket kan ge ett vidgat perspektiv
och skapa nationellt intresse.
o Genom utställningar och program aktivt bidra till en mer levande verksamhet på
Marieholm.
o Stärka de befintliga verksamheter som bedrivs i samverkan med Västarvet och
Hemslöjd Västra Götaland på museet i dag, som exempelvis slöjdnätverk,
slöjdklubbar och slöjdutställningar.

32

Muntligt med Nils-Eric Andersson, Ansvarig för anläggningarna från Universitetets sida
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7.4.2 Samverkan kring program, arkiv och samlingar

Gemensamma dagar med föreläsningar, demonstrationer och seminarier på temat
kulturmiljöns hantverk är ett givet sätt att samverka. Exempelvis genomförde Institutionen för
kulturvård och Hantverkslaboratoriet en byggnadsvårdsdag i maj 2009. Genom att samverka
kring den typen av verksamheter, så att de planeras och genomförs gemensamt, kan ömsesidig
nytta uppnås. Det kan vara både besparingar och bättre spridning av information. Det är också
möjligt, och ligger nära till hands, att samutnyttja universitetets gästlärare och erbjuda
föredrag samt kurs- och programverksamhet för stadens föreningar och allmänhet.
På museet kan mycket av de forskningsrön och projekt som genomförs vid Institutionen för
kulturvård och i Hantverkslaboratoriet visas genom mindre och större utställningar. På det
viset skulle utbildningarna kunna få ett skyltfönster utåt som marknadsför och skapar intresse
för dem. Det blir dels ett sätt för Mariestadsborna att öka sin kännedom om institutionens
verksamhet, dels ett sätt att informera presumtiva studenter och andra hantverksintresserade.
En annan samverkansvinst kan vara att utnyttja de befintliga resurser som finns inom
kommunen för arkivering och katalogisering av dokument, bilder och föremål. Dels kan
utbildningen dra nytta av att arkiv och samlingar blir tillgängliga i undervisningen dels kan de
befintliga systemen komma hantverkslaboratoriets verksamhet till nytta. Kanske kan också
visst samutnyttjande med forskningen på institutionen vara möjlig. Samordningsvinster
mellan forskningen, Hantverkslaboratoriet och Vadsbo museum bör utredas. Här kan även
kommunens övriga kulturarvsinrättningar såsom kommunarkivet, biblioteket och bildarkivet
delta i samarbetet.
Ett sätt att tillgängliggöra både hantverket och kulturvården i Mariestads kommun är att satsa
på information på Internet. Till exempel kan korta filmsnuttar med hantverksmoment som i
dag finns i institutionens samlingar läggas ut liksom smakprov på utställningar och aktiviteter.
Med tiden är det önskvärt ur tillgänglighetssynpunkt att även göra samlingarna sökbara och
eventuellt koppla upp dem mot museernas samsöksfunktion.
7.4.3 Museets betydelse för den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn vars huvudområden är Turism/Rekreation/Sport, Media/ Konst/Design
och Kulturarv är en sektor som spås få en allt större ekonomisk betydelse för regional tillväxt
och utveckling i framtiden. Redan idag står de sammanlagda verksamheterna som inbegrips i
den kreativa sektorn för ca 8 procent av BNP. 33 I en föränderlig värld där vi går från ett
industrisamhälle mot ett kunskapssamhälle beräknas kreativiteten och de kreativa näringarna
vara av stor betydelse för dessa förändringsprocesser. Mycket av verksamheterna inom
sektorn är upplevelsebaserade något som blir allt mer viktigt för dagens människor. Bland
annat utsågs årets julklapp 2008 till att vara en upplevelse.
De mesta, om inte allt, inom den föreslagna museiverksamheten i dess vida bemärkelse kan
på något sätt härledas till den kreativa sektorn. Genom att skapa nätverk mellan offentliga
aktörer, ideella sektorn och privata entreprenörer och satsa på gemensam marknadsföring av
upplevelser, program och lokalproducerade varor skulle tillväxten och arbetstillfällena i
kommunen på sikt kunna öka. Eftersom många av de privata aktörerna är enskilda företagare
som ofta valt sin verksamhet utifrån ett brinnande intresse och inte av affärsmässiga skäl kan
det behövas olika utbildningssatsningar inom entreprenörskap och affärsutveckling för att
optimera effekterna. En samverkan med kommunens näringslivsenhet och andra aktörer som
33

Helen Bäckström, 2009, Rapport, KRUT Kreativ utveckling – kreativ utveckling i sex län
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utvecklar regional tillväxt skulle därför vara önskvärt i en framtida satsning på nya näringar i
området.
Ett exempel på ett museum som lyckats attrahera många olika kategorier av besökare från
Norden och Europa, med ett allmänt historiskt och hantverkligt intresse är t ex
Vikingaskeppsmuseet i Roskilde, där man runt de båtar som visas har byggt upp en
rekonstruktions- och pedagogisk verksamhet, som väckt mycket uppmärksamhet. I Norra
Skaraborg finns inga vikingaskepp men inom området håller man på med rekonstruktion av
Södra Råda träkyrka. Här finns det mycket av intresse för hantverksintresserade samt för
många inom den stora grupp medeltidsintresserade vi har i Sverige. Södra Råda-projektet är
också ett av de projekt som Hantverkslaboratoriet samarbetar med. En gemensam satsning på
att marknadsföra platsen Södra Råda i kombination med en informativ utställning om
rekonstruktionsarbetet på Marieholm skulle kunna bidra till ett ökat intresse och besöksantal
både vid Södra Råda och på Marieholm.
7.4.4 Samverkan med Göteborgs universitet i ett vidare perspektiv

Utbildning och forskning vid Institutionen för kulturvård kan uppenbarligen både bidra till
och dra nytta av en utveckling av verksamheten vid Vadsbo museum. Om museets blir en
levande verksamhet i en ”Mötesplats Marieholm” kan ytterliga synergieffekter komma till
som också kan omfatta andra delar av Göteborgs universitet.
En levande verksamhet på residensön Marieholm, med ett museum som samarbetar med
utbildning och forskning, och ett residens som erbjuder en fin konferensmiljö med möjlighet
till övernattning i en behaglig omgivning, skulle på olika sätt kunna vara en tillgång för
universitetet. Det skulle bland annat kunna attrahera såväl vetenskapliga konferenser inom
kulturvårdens område som sammankomster för universitets egen personal. Under de år som
kommunen och universitetet samarbetat kring utbildningarna i Mariestad har redan ett flertal
sådana tillfällen funnits i form av olika avdelningars årliga personalresor, ledningsgruppers
arbetsdagar, konferenser med anknytning till kulturvård mm.
Med utgångspunkt från Marieholm och Mariestad, och den utveckling av Vadsbo museums
verksamhet som vi skisserat här, skulle ett framsynt kulturpolitiskt arbete i Mariestad kunna
bli intressant för forskning och undervisning inom flera olika ämnen vid Göteborgs
universitet. Vid olika institutioner bedrivs forskning och utbildning om kommunal utveckling
och förvaltning, om kulturarvet och dess tillvaratagande och om museiverksamhet.
Institutionen för kulturvård samverkar i dag med flera andra institutioner på olika fakulteter
med syfte att utveckla kulturarvsfrågorna som ett profilområde vid Göteborgs universitet –
både inom undervisning och forskning.
Denna forskning är i dag ett angeläget område bland annat mot bakgrund av att kommunerna
lyfter fram kulturen som en tillväxtfaktor med betydelse för en hållbar samhällsutveckling
såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Det talas i de politiska dokumenten om
”livslångt lärande”, ”socio-kulturella mötesplatser”, ”kreativa näringar”, ”estetiska
lärprocesser” och betydelsen av att stödja tillgängligheten till kultur för barn och unga mm.
I det kommunala och regionala perspektivet är kultur ett oreglerat område som måste lyftas
fram och stärkas genom regionala utvecklingsprogram och kommunala satsningar på projekt
och infrastruktur. I ett ”Positionspapper” 2008, Kultur i det hållbara samhället, skriver t ex
Sveriges kommuner och Landsting: ”…det är viktigt att slå vakt om kommunernas och
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landstingens/regionernas frihet, att inom ramen för nationella kulturpolitiska mål, föra en
självständig kulturpolitik som utgår från lokala och regionala förutsättningar och behov;”
Kulturfrågorna är alltid tvärvetenskapliga och det är alltid flera olika yrkesgrupper
involverade i de olika kulturprojekten. SKL skriver vidare: ”Den kulturella dimensionen i
samhällsplaneringen behöver stärkas och det tvärsektoriella arbetet utvecklas….”, ”Det krävs
en ökad samverkan kring forskning och utbildning inom kulturområdet samt fler mötesplatser
för forskare och praktiker”….. och ”Staten bör utveckla och stärka en tvärvetenskaplig,
kulturpolitisk forskning med tvärvetenskapliga centra för att skapa ökad kunskap om
kulturens betydelse inom andra samhällsområden.”
SKL ansluter sig i sin skrift till tankegångar och definitioner i en EU-studie ”The economy of
culture in Europe”. Kultursektorn definieras där som bestående av dels konst och kulturella
uttryck i betydelsen skapande verksamhet dels av kulturindustri eller kulturella näringar som
framställer produkter med kulturellt innehåll för masskommunikation (exempelvis film,
böcker, video, musik). Med kulturarv avses sådan kultur – såväl materiell som immateriell –
som vi bär med oss från tidigare generationer. Till kulturarvsinstitutionerna hör förutom
museer även arkiv och bibliotek. Begreppet kulturmiljö får en vid definition och står för hela
den av människor skapade miljön – kulturmiljön till skillnad från naturmiljön. Inom denna
vida ram kan några pekas ut som särskilt värdefulla och andra som kulturhistoriskt
intressanta.
Under senare år finns en stark tendens att betona samspelet mellan olika kulturområden som
dans, musik, konst och teater. Det har också blivit allt vanligare att samspelet mellan kulturen
och andra kommunala uppgifter som folkhälsoarbete, stadsplanering, föreningsstöd mm
betonas, kanske som ett sätt att legitimera kulturen i den kommunala ekonomin. Då skulle den
mycket skiftande omfattningen av kommunernas satsningar på kultur (se bilaga 3) kunna
tolkas som att kulturpolitiker i olika kommuner har lyckats mer eller mindre väl med att
förankra kulturens betydelse för kommuninnevånarna i ett vidare perspektiv än det som
traditionell betraktas som kultur.
Mot denna bakgrund kan man förutse ökat intresse för forskning kring kulturarvet och hur
kommunerna hanterar dessa. Mariestad kan här vara ett exempel där just universitetets
närvaro är en speciell faktor som bör vara av intresse.
7.4.5 Kulturarvsprojekt i praktiken

Inom kulturarvssektorn identifieras ständigt nya projekt som involverar en rad olika
yrkesgrupper. I varje kulurarvsprojekt möts olika yrkesgrupper med sina olika yrkeskulturer.
En del av dessa yrkesgrupper har funnits länge och har en stark ställning som profession i
samhället (arkitekter, forskare som historiker och arkeologer, bibliotekarier, konservatorer),
andra har funnits länge men har av olika skäl inte etablerat sig lika starkt som yrkesgrupp
(konstnärer) medan ytterligare andra har funnits relativt kort tid (antikvarier).
Mötet mellan de olika aktörerna i alla typer av kulturarvsprojekten är inte oproblematiskt.
Göteborgs universitet har under 2009 gjort en satsning på att främja samverkan mellan
institutioner som studerar och undervisar om kulturarv. Inom ramen för denna satsning har det
kommit fram flera olika förslag, dels till fakultetsövergripande forskningssamverkan och
samverkan inom grundutbildningen. Institutionerna för Kulturvård, Historiska studier och
Museion har diskuterat ett treårigt kandidatprogram och en gemensam katalog med kurser på
avancerad nivå.
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Inom samarbetet har också en idé till en kurs med arbetsnamnet ”Kulturarvsprojekt i
praktiken” uppkommit. Denna kurs syftar till att belysa några av de frågor som ofta
aktualiseras i olika satsningar på kulturarv. Frågor som också är tydliga i Mariestads
kommuns arbete med att förnya Vadsbo museum. Det kan därför vara intressant att ta
utgångspunkt i detta arbete och lyfta de problem och hinder som ibland medför att intressanta
projekt kan ha svårt att hitta sina former och att politiska satsningar som skall främja
samverkan inte ger det förväntade utfallet.
Kursen är tänkt att ges på avancerad nivå och omfatta15 högskolepoäng. Den vänder sig till
studenter på olika masterprogram (bland annat Masterprogrammet i Kulturvård) men också
till yrkesverksamma inom kulturarvssektorn med olika professionell bakgrund. Det kan vara t
ex: antikvarier, konservatorer, hantverkare, historiker, arkeologer, museiintendenter,
etnologer, konstnärer, hemslöjdskonsulenter, arkitekter, kulturgeografer m fl.
Inom de olika yrkesområdena finns en mångfald av kunskaper av olika slag men för dem som
skall arbeta med kulturarvsprojekt finns ett gemensamt intresse av att utveckla kunskaper om
hur man identifierar, värderar, prioriterar och agerar i relation till kulturarvsfrågorna. Detta
gemensamma behov och intresse är kursens utgångspunkt. Genom att lyfta fram och belysa
några grundläggande faktorer som påverkar olika yrkesgruppers samverkan kring kulturarvet
kan i bästa fall några av de hinder som ligger i vägen för lyckade kulturarvsprojekt
undanröjas.
Kursen genomförs i tre moment:


Den första delen av kursen ägnas åt att skapa en gemensam plattform kring teorier om
professionalisering och projekt som arbetsform. I denna del av kursen (kursmoment I)
är målet att de studerande skall kunna:
– identifiera och reflektera kring hur olika yrkesgrupper etablerat sig i samhället i
teoretiska modeller som beskriver professionaliseringsprocesser
– beskriva och reflektera kring den egna yrkesgruppens historiska framväxt
– identifiera, förklara och beskriva den egna yrkesgruppens traditioner,
arbetsmetoder och processer med avseende på arbetsprocesser och samverkan
med olika aktörer
– redogöra för och kritiskt diskutera olika teorier om projektarbete som arbetsform



I moment II presenteras ett ”objekt” som kursdeltagarna skall samarbeta om och de
ingående förutsättningarna för detta projektet. Här föreslås Vadsbo museum i
Mariestad som ”objekt”. Syftet är att utreda och föreslå form och innehåll för
utveckling av detta kommunala museum med lokalhistorisk profil till ett nationellt
besöksmål.



Kursmomentl III genomförs som samarbetsprojekt kring objektet. Dessa
projektarbeten bör kunna ge goda tillskott till diskussionen om Mariestads framtida
kulturvård.
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7.5 Vadsbo museum – Maristads kulturvård i fokus
7.5.1 Besöksmål Marieholm

En utgångspunkt för arbetet har varit att förutsättningarna för en framgångsrik kulturvård är
goda i Mariestad. Staden har en tydlig struktur som avspeglar utvecklingen från 1500-talet
och framåt och dess samspel med den omgivande landsbygden i Norra Skaraborg är avläsbar
för den som känner till den. Med kungsgården och landshövdingeresidenset Marieholm på en
ö mitt i stadskärnan, omgiven av äldre stadsbebyggelse, finns ett naturligt nav. Här möts
också flera aktörer med sammanfallande intressen. Inte minst genom anläggningarna som
projekteras för universitetets undervisnings- och forskningsbehov i stadskärnan. Genom
samverkan kring utvecklingen av kulturarvet i Mariestad kan såväl Statens fastighetsverk,
länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommunen och Göteborgs universitet få stöd för
fullgörandet av sina respektive uppdrag. I en sådan utveckling kan museet få en viktig
uppgift.
Vadsbo museum har, som de flesta kommunala museer, en bakgrund med rötter i
hembygdsrörelsen. Efterhand har verksamheten kompletterats med utställningar om den
lokala industrin. Mer omfattande och målinriktade satsningar i form av programverksamhet
har inte genomförts. Det mest framträdande när det gäller museiverksamheten är de
återkommande svårigheterna kring vården av föremålssamlingen.
Den vedertagna uppfattningen om betydelsen av ”samlingar” blir emellertid lätt ett hinder för
en kommun när det gäller att utveckla sin verksamhet. Samlingarna kan vara en viktig
utgångspunkt, även för en mer tidsanpassad museiverksamhet, men de är inte den enda
utgångspunkten. Verksamheten måste betraktas utifrån ett vidare perspektiv.
Genom en medveten satsning på samverkan, med kommunala såväl som andra verksamheter,
kan museet ingå i en gemensam satsning som kan lyfta fram de resurser som finns i
Mariestad. Med en gemensam inriktning på stadshistoria och kulturarv samt kulturmiljöns
hantverk som samlande fokus skulle de berörda parterna kunna samverka till ömsesidig nytta:
o Med sina tydliga avtryck i bebyggelse och landskap kan en lokal profil lyftas fram:
Mariestad som en stad med traditioner och en lång och spännande historia.
Berättelserna om en kungsgård, ett länsresidens och administrativt centrum, en
industristad med karaktär av brukssamhälle, och senare rekordårens bostadsbyggande.
o Museets verksamhet kan bli en gemensam plattform för det livaktiga lokala
föreningslivet (i staden och Norra Skaraborg) som kan inspirera.
o Mariestad och Norra Skaraborg kan bli en intressant plats för forskning och utbildning
för kulturvård och samhällsplanering genom sina tydliga uttryck för sambanden
mellan en stads utveckling och den omgivande landsbygden, från 1500-talet till i dag.
o Den forskning och undervisning om kulturmiljöns hantverk som utvecklats i
Mariestad sedan ett decennium kan ta stöd i befintliga resurser och samutnyttja
utställningslokaler för museet, kulturhistoriskt intressanta anläggningar för trädgård
och park, äldre bebyggelse i staden, samlingar och arkiv.
o Biosfärområdet kan få en plats för samlad information.
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o Byggnadsminnet Marieholm kan få ökad tillgänglighet, levande verksamheter och
betalande hyresgäster och tydligare lyftas fram som en symbol för Mariestad, och som
en del i berättelsen ”Att styra, beskatta och döma - om rikets enande och den moderna
statens framväxt”.
o För Mariestad och mariestadsborna kan detta bidra till:
– Att stärka den lokala identiteten. I takt med att världen blir allt mer gränslös
och vidöppen kan just den lokala förankringen skapa självförståelse och
trygghet, inte minst för barn och unga, och bidra till trivsel och självkänsla och
öka Mariestads attraktionskraft som bostadsort.
–

Att göra Mariestad till ett besöksmål och bidra till besöksnäringen i Norra
Skaraborg.

–

Att bidra till det lokala näringslivets varumärken.

–

Att dra nytta av den utbildning och forskning som bedrivs vid Institutionen för
kulturvård för kommunens stadsplanering.

7.5.2 Vadsbo museum på Marieholm

Museet hör ihop med Marieholm sedan 1918 och har i olika skeden engagerat
hembygdsföreningar, landshövdingar, Byggnadsstyrelsen och kommunen. Det finns i dag
potential att med utgångspunkt i denna historia utveckla museet till en del av ”Mötesplats
Marieholm” så att det blir en samlingspunkt, en symbol för Mariestad och ett fokus för
kommunens samverkan med Institutionen för kulturvård, Biosfärsområdet Vänerskärgården
med Kinnekulle m fl utvecklingsprojekt.
Ett nytänkande, kreativt museum skulle aktivt kunna bidra till att synliggöra, betona och
förtydliga den historiska dimensionen i det nuvarande stadslandskapet, Tidans stora betydelse
och närheten till Vänern. Kungsgårdens gamla ägor och de lämningar som är bevarade
därifrån, residensön Marieholm och förhållandet till köpstaden Mariestad präglar fortfarande
stadsbilden men behöver lyftas fram så att upplevelsen av ”närvarande historia” blir tydlig.
Det alltjämt fungerande residenset på Marieholm förstärker denna bild och museet kan i
samverkan med andra aktörer aktivt bidra till att bevara och utveckla den potential som finns i
denna.
I SFV:s verksamhetsidé ingår att på flera sätt utöka tillgängligheten i sina fastigheter för
byggnader, markytor och trädgårdar. Idag är anläggningen på residensön, både byggnader och
trädgårdar, svårtillgängliga för funktionshindrade och miljön är inte särskilt inbjudande för
besökare. SFV vill prioritera öppna och levande verksamheter och den fysiska
tillgängligheten för funktionshindrade måste förbättras. Framförallt två av flygelbyggnaderna,
Kansliflyglarna, är svåra att tillgängliggöra för besökare med funktionshinder av olika slag
utan stora konsekvenser för den befintliga miljön. Tillgänglighet handlar emellertid inte
enbart om fysiska hinder.
Museer har genom historien gett människor en känsla av att vara tillslutna. Även om de varit
öppna för besökare har förbudsskyltar, utställningsmontrar och avskärmande rep ofta skapat
ett utanförskap till verkligheten. I dag krävs att också museerna bedriver en mer öppen
49

Vadsbo museum
2009-11-08

verksamhet. Arbetet med att skydda och vårda insamlade föremål kommer aldrig att få
acceptans om vi inte kan visa samlingar, donationer och fasta fysiska installationer för en bred
publik. Hur ska kulturarvet speglas för att fler ska bli delaktiga? Hur inkluderar vi? I arbetet
med att utveckla det nya Vadsbo Museum som en del av ”Mötesplats Marieholm” måste
dessa frågor ställas.
Vikten av att belysa, debattera, vårda och bevara kulturarv måste vinna gehör bland breda
lager av människor. Initiativ till att samverka med föreningar, fackliga organisationer, företag,
studieförbund, utbildningsenheter och övriga kommunala förvaltningar är inte bara en
framgångsfaktor utan en överlevnadsstrategi.
7.5.3 Från lokalt museum till nationellt besöksmål – en kulturpolitisk satsning

De flesta stadsmuseer har i första hand av naturliga skäl den egna stadens historia i fokus. Det
som visas och berättas har fått sin inriktning genom viktiga hädelser i det förgångna som
utspelats lokalt eller genom de näringar och försörjningsmöjligheter som skapat stadens
karaktär. Det är naturligt att detta även i framtiden är fokus i kommunens museiverksamhet
men genom att därutöver också fokusera på kulturmiljöns hantverk kommer den också att
vara väl förankrad i den forskning och utbildning som Institutionen för kulturvård bedriver
idag, vilket kan ge en intressant spännvidd mellan dåtid och nutid.
Universitetet och det blivande Hantverkslaboratoriet fokuserar inte enbart på det lokala.
Såväl utbildning, som forskning och utvecklingsarbete, studerar traditioner, tekniker och
utvecklingen i olika delar av landet och i vissa fall även utanför de nationella gränserna. Man
har en hel del internationella kontakter och utbyten. Att samtidigt genom museiverksamheten
på Marieholm samt i den övriga delen av staden och i Norra Skaraborg, lyfta fram lokala
hantverkstraditioner ger en intressant spännvidd mellan det lokala, det nationella och det
globala. Här kan många pedagogiska exempel tas fram när det gäller att visa på både likheter
och olikheter. I förlängningen kan dessa exempel även utvecklas till att skapa frågor och
resonemang kring mer existentiella frågor. Exempelvis den om vad vi behöver för att leva ett
gott liv och ur olika perspektiv belysa om våra grundläggande behov skiftat över tid och rum.
Få museer i Sverige har kulturmiljöns hantverk som fokusområde. Det innebär att Vadsbo
museum och den omkringliggande verksamheten blir unik genom att profilera sig mot detta.
Genom att lyfta fram hantverket i utställnings- och programverksamhet går det att skapa ett
intresse som sträcker sig långt utanför de närmaste omgivningarna. En större fokusering och
exponering av kulturmiljöns hantverk i museet skulle kunna dra till sig hantverks- och
trädgårdsintresserade från hela landet vilket därmed skulle öka besöksantalet och gynna de
kommunala näringarna i stort.
Museet skulle också genom samverkan med Institutionen för kulturvård inom andra områden,
såväl utbildning och forskning kring kulturhistorisk konservering som bebyggelseantikvariska
frågeställningar, kunna bidra till att kulturvården i Mariestads kommun bedrivs på ett
föredömligt sätt som kan väcka intresse utanför de egna gränserna. Genom att samverka med
Institutionen för kulturvård skulle Mariestad och museet kunna förverkliga beslutet från 1985
om att Vadsbo museum skulle ha en bebyggelseantikvarisk inriktning.34

34

Protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Mariestad, den 17 december 1985, § 187.
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8 Samarbete i nya former och projekt
8.1 Samarbete i nya former
En utveckling av Vadsbo museum, residensön Marieholm och Mariestads kulturvård kräver
nya och delvis otraditionella arbetssätt. Detta avsnitt belyser viktiga aktörer och hur de kan
mötas för att förverkliga den gemensamma visionen om en utvecklad museiverksamhet.
Ett förverkligande av visionen ”Mötesplats Marieholm” och en ny roll för Vadsbo museum
kräver en tydligare samverkan mellan de berörda parterna. Idag är verksamheterna på
residensön uppsplittrade på flera olika huvudmän. En första uppgift kan vara att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp och en koordinator, finansierad av parterna gemensamt, som får i
uppdrag att göra en plan för hur utvecklingsarbetet skall drivas med etappindelning och mål
på kortare och längre sikt.
Kanske kan ”Mötesplats Marieholm” drivas i en gemensam organisationsform, till exempel
som en ideell förening där dagens huvudmän är medlemmar (jfr organisationen för
biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle). Kommunförbundet har i sin granskning
av de kommunala museerna visat att det inte alls är en självklarhet att kommunerna står som
huvudansvariga för kommunala museer. I själva verket säger Kommunförbundets
museiutredare att definitionen av ett museum är stadd i förändring och att gränserna mellan
kommunala och andra museer är på väg att suddas ut och att museer kan gärna drivas i andra
organisationsformer.
I det fortsatta arbetet med Mariestads kulturvård är också en noggrann utredning av
möjligheterna till utökat samarbete mellan olika kommunala kulturvårdsenheter såsom
kommunarkiv, bibliotek/bildarkiv och museum, med ökad tillgänglighet för ögonen, en
angelägen uppgift.
Förutsättningarna för ett utvecklat samarbete med, men också mellan, det föreningsliv som
idag står för en betydande del av kulturarvsvården i Mariestad och i omlandet bör – utifrån ett
liknande perspektiv – ges en genomlysning.
Vid sidan av ett fortsatt övergripande utredningsarbete kan några av de konkreta projekt som
kommit fram som idéer under arbetet prövas. Nedan följer en katalog som ger exempel på
projekt som skulle kunna ingå i en utveckling av museiverksamheten.

8.2 Mariestad – en kulturarvskommun?
Under utredningsarbetets gång har tankarna om hur museiverksamheten i Mariestad kan
utvecklas vidgats till en diskussion om den lokala kulturvården. Vi tror att Mariestad skulle
kunna utvecklas till vad vi, inspirerade av ett projekt initierat av den danska
Kulturarvsstyrelsen, valt att kalla en ”kulturarvskommun”.35 Alltså en kommun som låter
35

Det var 2005 som den danska Kulturarvsstyrelsen tog initiativ till ett nytt grepp och inledde ett projekt kring
vad som kallades kulturarvskommuner. I september inbjod Kulturarvsstyrelsen och Realdania de danska
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kulturarvet genomsyra alla verksamheter och som ser kulturarvsfrågor som väsentliga inslag i
en långsiktig strategi för överlevnad. På så vis kan kulturarvet inte bara bli något att uppleva
och/eller leva sig in i utan därtill något att leva av. Det handlar, annorlunda uttryckt, om att
göra arbetet med kulturarvet lönsamt i ordets vidaste mening.

8.3 Projektkatalog
Kulturarvskarta

Som en direkt följd av de båda föreningsträffar vi anordnade tisdagen den 28 och onsdagen
den 29 april 2009 föddes, med inspiration från vårt studiebesök i Köpenhamn, tanken på att
tillsammans med föreningarna i Mariestad/Norra Skaraborg, och eventuellt också andra
institutioner och enskilda, skapa av en kulturarvskarta för Mariestad och Mariestads omland.
Grundtanken är att de tillfrågade skall välja ut något i sin nära omgivning som de tycker borde
finnas med på en sådan kulturarvskarta. När förslagen är insamlade tar en redaktionskommitté
hand om det praktiska arbetet och ser till så att presentationerna blir någorlunda enhetliga. En
första trevare talar för att det skulle vara möjligt att få bidrag ur diverse fonder för
framställning av kartan.
En stadsvandring i den lokala maktens spår

Denna idé hänger samman med arbetet kring Besöksmål Marieholm. Vi har med
utgångspunkt i detta fört lite diskussioner om makten i en stad som Mariestad under olika
tidsepoker och kommit fram till att det är fullt möjligt att hitta en vandringsled på 2000-talet
som blir en upptäcktsfärd på det temat. När industrin på allvar fick fotfäste i Mariestad
närmade sig sekelskiftet 1900. I en annan maktens boning, nämligen Fredriksberg,
disponentbostaden vid Katrinefors pappersbruk huserade Gustaf Grevilli, i början av 1900talet stadens utan konkurrens mäktigaste man. Det skulle vara möjligt att åstadkomma en
promenad från Marieholm längs Tidan, via Drottninggatan, förbi Kvarnen och upp till
Fredriksberg. Det förutsätter ett samarbete med nuvarande ägare av Katrinefors, Metsä
Tissue.
Med lite fantasi och med förankring i den lokala historien skulle vandringen sedan kunna
fortsätta till det numera utflyttade Stadshuset, där Mariestads kommunledning, stadens första
kommunalråd bland annat, hade sitt säte under den period då kommunerna och
kommunpolitikerna i kraft av rekordårens goda samhällsekonomi och utrymme för reformer i
en omfattning om aldrig förr kunde påverka stadens utveckling och stadsbornas livsvillkor.
Hamnstaden Mariestad

Sjöstaden Mariestad har under senare år blivit ett etablerat begrepp i olika sammanhang och
är nu en del av stadens varumärke. Hamnstaden Mariestad har vi, märkligt nog, hört betydligt
mindre om. Nyss var Mariestad nämligen en hamnstad i ordets ursprungliga mening.
Omfattningen var sådan att åtminstone en av stadens största industrier, pappersbruket, höll sig
med egna hamnarbetare.
Hamnverksamhet passerar knappast obemärkt. Den som söker kommer förstås att finna olika
avtryck. Men hamnstaden Mariestad är ännu inte dokumenterad. Det bör vi se till att göra.
Källäget är bra. I kommunarkivet finns hamnstyrelsens protokoll och handlingar från 1852 till
1970. I Mariestads Bildarkiv förvaras åtskilliga fotografier som illustrerar hamnverksamhet
kommunerna att anmäla sig som möjliga kulturarvskommuner, det vill säga låta kulturarvet ingå som strategiskt
element i nya kommunplaner. Se vidare: http://www.kulturarv.dk.
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under olika tidsepoker. Mariestads Stuveriaktiebolag har ett välordnat företagsarkiv. Här går
det att skapa konkreta samarbeten mellan Institutionen för kulturvård, museet och
stadsbiblioteket i form av till exempel examensuppsatser, utställningar på temat hamnstaden
Mariestad och mycket mer.
Vänershofshallen

Den 10 december 1939 invigdes, efter flera års förberedelser, idrottshallen vid Vänershof i
Mariestad. Det innebär att det den 10 december i år är exakt 70 år sedan denna, för staden och
för idrottsrörelsen i en ganska vid geografisk omgivning, märkesdag inföll. Ett
sjuttioårsjubileum kan vara anledning nog för uppmärksamhet. I det här fallet skulle ett
evenemang kring idrottshallen kunna fungera som ytterligare ett konkret exempel på
samarbete mellan universitetet och museet med flera. Det faktum att ett lokalt företag
(Töreboda Limträ AB) som är intressant ur en rad olika aspekter, stod för konstruktionen talar
för att detta är ett projekt som klippt och skuret för den sortens samarbete vi eftersträvar. Den
lokala idrottsrörelsen skulle här få en naturlig ingång till engagemang i ett gemensamt projekt.
Mariestad har en lång och stolt tradition som handbollsstad, delvis tack vare en tidig modern
hall, från 1950- och 1960-talen. Vadsbo Idrottshistoriska sällskap har redan uttryckt en vilja
att delta i detta projekt.
Kampen mot Stadsparkleden 30 år

En fotoutställning om den i riksmåttstock unika utställning som en stark stadsmiljöopinion
genomförde i Mariestad 1979. Upprinnelsen var ett förslag om att bygga en trafikled genom
stadsparken. Ett förslag kring vilket det rådde bred politisk enighet över blockgränserna i
fullmäktige. Den lokala opinionen växte och protesterna kulminerade med en utställning av
stadsparksleden i naturlig storlek, som gav eko över hela landet. Tre år efter utställningen
hade en majoritet av stadens fullmäktigeförsamling ändrat uppfattning och i juni 1982 kom
beslutet om att skrinlägga planerna på en trafikled genom stadsparken.
Materialreservat

Hemslöjdskonsulenterna har de senaste 10 åren anlagt flera materialstigar runt om i landet
som syftar till att sprida kunskap om äldre tiders material- och virkeshantering. De har på
många sätt varit upplysande men har aldrig haft anknytning till någon egentlig forskning
vilket kan ses som en brist när det gäller att utveckla kunskapen om traditionell
virkeshantering.
Genom de utbildningar som Institutionen för kulturvård bedriver i landskapsvård och
bygghantverk finns det nu en möjlighet att skapa ett materialreservat i forsknings- och
pedagogiskt syfte, för experiment och laborationer som kan visa hur materialförsörjningen för
kulturmiljöns hantverk inom trä och bygg har sett ut och kan se ut.36 Mariestad har flera
skogsområden för rekreation och markreserver och en lämplig plats kan ses ut tillsammans
med den kommunala förvaltningen. Det skulle till exempel kunna vara Lillängsskogen som
ligger lättillgänglig i anslutning till Johannesbergsparken. Reservatet blir en plats där
experiment med hur virke kan bearbetas på rot kan genomföras och följas upp vetenskapligt
av landskapsvårds- och byggutbildningen. Vidare går det att åskådliggöra exempel på hur
olika växtsätt, träslag och virkeskvaliteter kan användas och traditionellt har använts i
kulturmiljöns hantverk. Genom informativa skyltar eller infohäften eller guidning via
mobiltelefon blir reservatet en ständigt öppen utställning i naturen.
36

Förslaget har tagits fram i samråd med Joakim Lilja lärare på Landskapsvårdsutbildningen
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I anslutning till reservatet kan skolor erbjudas möjlighet att bedriva undervisning i slöjd,
naturkunskap och historia etc. För att öka den pedagogiska anknytningen till skolorna kan
fortbildningsprogram för lärare anordnas. Till det pedagogiska programmet för skolor kan
lådor med klassuppsättningar av verktyg och redskap samt rekvisitaföremål, både äldre från
museet samt nytillverkade, ingå som skolorna kan låna/hyra i samband med undervisning i
reservatet. På så sätt kan kulturmiljöns hantverk från ax till limpa åskådliggöras.
Samarbetsparter kan vara kommunen, universitetet, museet, hembygdsföreningar,
länshemslöjdsföreningen, byggnadsvårdsföreningar, naturskyddsföreningen,
länshemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, skogsstyrelsen, skogsutbildningar m fl.
Reservatet och resultaten av forskningen är definitivt av riksintresse för slöjd och hantverksintresserade inom träområdet. Resultat och förtydliganden kan visas på museet i form av
tillfälliga utställningar eller vandringsutställningar. Här kan föremål från museet med fördel
användas för att visa på den historiska och lokala kopplingen. Som ett komplement till
reservatet går det att hänvisa till hemsidan ” Slöjden i skogen” där man också kan lägga ut
aktuella forskningsresultat samt bilder och eventuellt kortare filmsekvenser. 37
Universitetskurser i utomhuspedagogik på temat kulturmiljöns hantverk som
kunskapsbärare

Utomhuspedagogik, det vill säga att bedriva undervisning utanför klassrummet är en
pedagogik som växer sig allt starkare i Sverige. Ledande i landet är Linköpings universitet
som driver ett nationellt centrum för utomhuspedagogik. 38
Genom samverkan inom de tre fokusområdena i förstudien mellan universitetet, kommunen,
museet och någon pedagogisk institution skulle en distansutbildning om 7,5 poäng skapas för
pedagoger med inriktning mot kulturmiljöns hantverk. Här kan stadsvandringar, besök på
olika kulturhistoriskt intressanta miljöer utanför stadslandskapet, besök i museets magasin
samt besök och workshops i materialreservatet ligga till grund för hur man som pedagog kan
använda uterummet i skolundervisningen. Vidare kan Institutionen för kulturvårds
anläggningar användas för praktiska övningar. Utbildningen bör vara öppen för pedagoger
från förskoleklasser och upp till gymnasienivå.
Bäckatorpen som en pedagogisk miljö för skolor samt en utbildningsmiljö för
universitetets utbildningar

Förutom fängelset är Bäckatorpen de enda byggnaderna som finns kvar från kungsgården
utanför Marieholm. I nuläget står de oanvända men skulle om de blir varsamt restaurerade
kunna fungera i museal och pedagogisk verksamhet. Bland annat skulle de som kontrast till
residenset på ett åskådligt sätt kunna visa spännvidden mellan hur privilegierade människor
levde i kontrast till enklare människor.
Restaureringsarbetet skulle kunna vara ett utbildningsprojekt för kulturvård där samtliga
utbildningar skulle kunna delta; Bebyggelseantikvarierna med uppmätningar och
byggnadsundersökningar, bygghantverkarna med byggnadsundersökningar och praktiskt
restaureringsarbete, landskapsvård- och trädgårdsutbildningarna med anläggning och vård av
den yttre miljön och konservatorerna med byggnadernas interiörer. Kanske skulle även
gymnasieskolans byggprogram kunna delta i vissa av restaureringarna.

37
38

Se www.slojdeniskogen.se
Se http://www.liu.se/ikk/ncu

54

Vadsbo museum
2009-11-08

Färdigrestaurerade kan torpen sedan användas för pedagogiska ändamål, bland annat för
skolklasser som kan förlägga temadagar hit och arbeta praktiskt med trädgård, landskapsvård
och någon slöjd- eller hantverksteknik. Att skapa en natur/kulturskola inom kommunen som
har sin verksamhet både vid torpen och i anslutning till reservatet i Lillängsskogen, vid mseet
samt även vid Vänern skulle kunna vara en möjlighet och en framtida resurs för kommunens
skolor.
I Bäckatorpen skulle det även kunna anordnas temavisningar samt programverksamhet och
kurser under sommarhalvåret.
Införliva andra samhällsnyttiga aspekter i verksamheten

- Miljöaspekten för byggande med traditionella metoder
- Hälsoaspekten för sjuka och dementa vid anläggandet av hälsoinriktande trädgårdar samt
hälsoaspekter för långtidssjukskrivna vid arbete med trädgård hantverk och slöjd.
- Näringsaspekter för lokala entreprenörer inom hantverk trädgård slöjd etc vad gäller
upplevelsebaserad verksamhet, kunskapsförmedling och produktion
Bondens marknad

Tillsammans med odlare och uppfödare i Norra Skaraborg m fl på Fisktorget.
Byggnadsvårdsdag, Trädgårdsvårddag, Landskapsvårdsdag

Tillsammans med länsstyrelsen, hantverksutbildningarna, lokala företag m fl.
Södra Råda

Tillsammans med Gullspångs kommun, Södra Rådaprojektet, Hantverkslaboratoriet,
bygghantverksutbildningen visa upp olika faser i rekonstruktionsarbetet och belysa hur det
fortskrider på ett intresseväckande sätt som lockar besökare till Södra Råda
Historiska uttryck i stadsplaneringen

Den historiska staden lyfts fram och får synliga uttryck i dagens Mariestad. Till exempel
skulle man kunna låta alla de delar som tidigare utgjorde kungsgårdens marker 1883 få
planteringar som succesivt anläggs i samarbete mellan stadsträdgårdsmästaren, utbildningen
och stadsbyggnadskontoret i den ”Gröna kungsgårdsstaden”.
1700- eller 1800- talet som tema

På olika sätt kan 1700-tals karaktären lyftas fram genom t ex:
– Trädgårdsarkeologisk undersökning i ”Lilla trädgården”, öppen för guidade visningar
– Möjlighet till vigsel i ett återuppfört lusthus i trädgården på Marieholm
– Arbetshästar i stall vid Bäckatorpen (arbetshästar för kommunens behov och för
landskapsvårdsutbildningen, kanske en möjlighet till samarbete med Rödjan och
kriminalvården)
– Jane Austenkvällar i Huvudbyggnaden
– Kammarspel (musik och teater) på gårdsplanen /Huvudbyggnaden
Det maritima kulturarvet

Dokumentation och utställningar i samverkan med föreningar i Lyrestad och Sjötorp.
”När byn skiftades”

Temautställningar tillsammans med Ullervad - Leksbergs med flera hembygdsföreningar.
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”Se på sten”

Samarbete med Råbäcks stenhuggeri och föreningarna i Lugnås.
Kortkurser

Listan med idéer till olika kortkurser med anknytning till Marieholm, 1700-talstemat eller
hantverksutbildningarna kan bli mycket lång. Tillsammans med universitetet, studieförbund,
föreningar:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kajsa Warg i köksflygeln
Mjölksyrning av grönsaker
Vin på residensets äpplen
Nötodling
Ympning av fruktträd
Beskärning av träd och buskar
Byggnadsvård
Binda vackra buketter
Planera vackra rabatter
Anlägga trädgårdskompost
Traditionella slöjd- och hantverkstekniker

Projekt i samarbete med Göteborgs universitet

Också här finns många möjligheter och idéer. Några exempel:
– Inrättande av ett stipendium för en student med inriktning på skulptur vid konstnärliga
fakulteten som kan arbeta i murhus/snickeri mm och ställa ut under sommaren i
Gärdesparken/Marieholm
– Byggprojekt - t ex repliker på Tullstugan och Lusthuset, stall och andra uthus vid
Bäckatorpen, hönshus i Gärdesparken (kanske fanns ett sådant 1850?)
– Projekt för bevarande av gamla perenner i samarbete med POM
– Utställning av ”årets examensarbete” i museet / trädgården
– Forskningsprojekt kring Marieholm ( t ex processen vid bygget av kansliflyglarna,
vem jobbade där, hur såg vardagen ut för olika yrkeskategorier osv)
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9. Författarna
Lars Bergström
FK, bebyggelseantikvarie
Museichef på Forsviks Industriminnen sedan 1993. Forsviks Industriminnen ingår i Västarvet
(Västra Götalandsregionens natur-och kulturförvaltning) som en regional
kulturarvorganisation. Arbetat med ledningsfrågor i Västarvet sedan 2004. Deltagit i flera
kommunala museiutredningar från 2006. Är idag tjänstledig från Forsvik för att arbeta med
regionala projekt i Västarvet. Är anställd på halvtid från 2008 på Institutionen för kulturvård,
Göteborgs universitet.

Kina Linscott
Arkitekt SAR, universitetslektor
Studierektor vid Institutionen för kulturvård från september 2009. Lärare vid institutionen och
Dacapo hantverksskola från 2003. Undervisar i arkitektur- och byggnadshistoria och
dokumentation av kulturhistoriska miljöer. Arbetat med projektverksamheten och bl a, på
uppdrag av Statens fastighetsverk, varit medförfattare till Vårdprogram Marieholm. Tidigare egen
arkitektverksamhet med omfattande uppdrag inom byggnadsvård och restaurering.

Björn Tropp
FD i ekonomisk historia
Har initierat och deltagit i forskningsprojekt som rör industrihistoria, kommunal ekonomi och
kommunpolitik i Borås, Trollhättan, Munkfors och Mariestad. Boken Unica, historien om ett material
och dess konsekvenser som kom 1998 väckte stor uppmärksamhet och bidrog till ökade kunskaper
om pappersindustrins historia. Har genom åren författad en rad lokalhistoriska böcker och
artiklar.

Helena Åberg
FM i kulturvård, länshemslöjdskonsulent
Hemslöjdskonsulent i Södermanland med inriktning på hård slöjd. Har gjort studier och
fördjupningsprojekt med inriktning mot hur den handlingsburna kunskapen och det immateriella
kulturarvet inom hantverk kan upprätthållas, dokumenteras och bevaras. Har deltagit i olika
utvecklingsprojekt och bland annat varit projektledare för Sverige täljer 96, webbplatsen Slöjden i
skogen samt produktutvecklings- och entreprenörskapsprojektet Sörmländska gåvor.

Anna Östnäs
FD i arkitekturens teori och historia, universitetslektor
Studierektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 2005 – 2009. Vikarierande
rektor/rektor för Dacapo hantverksskola 2002 – 2005. Tidigare arbetat som lärare och forskare
vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för arkitektur, och som lärare och ansvarig för
Konstlinjen vid Nordvästra Skånes folkhögskola. Undervisat i konst-, arkitektur- och
bebyggelsehistoria och forskat om bostadsplanering samt planeringsprocesser och professioner,
speciellt arkitektprofessionen.
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Bilaga 1
Föreningar m fl representerade vid informationsmöten den 28:e och 29:e april i
Trädgårdens skola
Byalaget Gamla stan
Emanuella Carbeck och Johannesbergs vänner
Föreningen slupen Oskar II
IOGT-NTO
Kultur och fritidsförvaltningen
Lyrestads sockens samhällsförening
LRF-kommungrupp
LRF-Torsö
Tidavads IF
Sjötorps samhällsförening
Sjötorps motorsamling
Mariestads dragspelsklubb
Mariestads finska förening
Mariestads husmordersförening för hem och samhälle
Mariestads naturskyddsförening
Mariestads musikarkiv Cantus Durus
Mariestadspartiet
MHF
PRO
SKPF avd 54
STF Vadsbokretsen
Teaterns vänner i Mariestad
Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
Vadsbo idrotthistoriska sällskap
Vadsbo museum
Visans vänner
Panncentralen
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Bilaga 2
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Bilaga 3
Diagram över några kommuners satsningar på kultur

Nettokos tnader (kr./invånare) för kultur i valda väs ts vens ka kommuner
och riket 1998 - 2007
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SCB 2009, Kommunfakta avseende Mariestad, Gullspång och Töreboda.
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