Kultur som en
rättighet för alla
Strategi för arbetet med kulturarvet
i Gävleborgs län 2012–2016

Förord

Vårt län är rikt på många sätt.
Här finns naturen, människorna,
kulturen och kulturarvet.
Under ytan av dagens moderna Gävleborg ligger
lager på lager av historia. Ibland är kulturarvet
synligt och påtagligt som i hälsingegårdarna eller i
de välbevarade bruksmiljöerna Gysinge och Högbo.
Men ibland är det mer subtilt och svårfångat och
ger sig snarare till känna som en känsla.
Kulturarvet är spännande och har många bottnar.
Kulturarvet hjälper människor att skapa perspek
tiv på samhället och på den egna tillvaron. Det
berikar människors upplevelse av platser, bidrar
till regionens attraktivitet och är en grund för
entreprenörer att bygga vidare på.
Kulturarvet är universellt och Gävleborgs län
har aldrig varit någon isolerad ö i världen. Olika
kulturella influenser har alltid vandrat in i och ut
ur länet. Tillgången till olika kulturuttryck öppnar
möjligheterna till fler perspektiv på kulturarvet
och tillåter människor att växa. Kulturarvet ska
vara öppet för alla och alla har en självklar rätt att
få ta del av det!
Med den här strategin samlar vi de krafter i länet
som arbetar med kulturarvet för att nå visionen
om att tillgången till kulturarvet är en rättighet
för alla.

Barbro Holmberg
Landshövding
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Du håller
vår vision
i din hand
Det här är Gävleborgs läns strategi för
arbetet med kulturarvet. Den ska gälla i fem år
(2012–2016) och vara ett samlande styrdokument
för arbetet med kulturarvet i länet. Möjligheterna
för att kulturarvsfrågorna ska få ett större genom
slag ökar med en gemensam viljeyttring och en
tydlig fokusering av resurserna.
Strategin ska vara stödjande för alla som är intres
serade av kulturarvets roll i samhället. Den ska
också vara vägledande för innovatörer och företag,
kommuner, myndigheter och för allmänheten.
Kulturarvet är en tillgång för folkhälsan. Det är en
resurs för att uppnå det socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbara samhället. En förutsättning
för det är att kulturarvsinstitutionerna, andra
offentliga aktörer (exempelvis kommunerna),
EU:s fonder och program, företag och allmänheten
samarbetar med varandra. Genom att samordna
resurserna stärks kulturarvets betydelse för regio
nal utveckling.
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Vår vision:

tillgången till kulturarvet
är en rättighet för alla
Kulturarvet är en värdefull tillgång i våra liv. Det är väsentligt för välbefinnandet,
livskvaliteten och utvecklingen. Genom kulturarvet får vi människor perspektiv
på samhället och på vår egen tillvaro. Att både få uppleva och vara en del av
kulturarvet ger oss möjlighet till ett livslångt lärande.
Ett bevarat, brukat och utvecklat kulturarv blir aktuellt och närvarande i våra
liv. Ett tillgängligt, hållbart och levande kulturarv öppnar nya möjligheter till
regional tillväxt. Därigenom är kulturarvet en viktig byggsten i utvecklingen
mot det hållbara samhället.
Gävleborgs läns vision i arbetet med kulturarvet

Kulturarvsbegrepp
Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner
och värden som vi medvetet eller omedvetet
övertar från tidigare generationer. Det är
både materiellt och immateriellt. Dess
innehåll är öppet och dynamiskt och påverkas
ständigt av tidsmässigt och socialt skiftande
värderingar. Det inbegriper sådant som enskilda
kulturminnen, kulturmiljöer, konstnärliga
verk, myter och bruk - faktorer som vittnar
om människans villkor i olika tider och
civilisationer. Kulturmiljön kan beskrivas
som det samlade uttrycket för människans
materiella och immateriella påverkan på den
omgivande miljön. Kulturmiljöer är områden

där det finns historiskt och geografiskt samband
betingat av den mänskliga påverkan och prägling
som utformat eller bidragit till att utforma
platsen eller på annat sätt ge den en mening.
Kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet
är den verksamhet som bedrivs för att främja
kulturmiljöns värden. Det innefattar således
såväl vård och levandegörande som nyttjande,
d.v.s. sådana aktiviteter som syftar till att
kulturmiljövärdena tas till vara och integreras
i samhällsutvecklingen.
Regeringens proposition 1998/99:114
Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål
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Fem

temaområden
2012–2016
Vår vision har legat till grund för fem temaområden:
människan, mångfald, hållbarhet, fokus och
kommunikation samt vattenanknutet kulturarv.
De här områdena bör prioriteras i kulturarvsarbetet
under strategiperioden.

YYYYY
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v temaområdena ska de första tre –
människan, mångfald och hållbarhet –
genomsyra allt arbete med kulturarvet.
Området fokus och kommunikation
betonar vikten av dialog medan vatten
anknutet kulturarv är det fysiska tema som ska
betonas särskilt.
Temaområdena har tagits fram av Länsstyrelsen
Gävleborg tillsammans med Hälsinglands mus
eum, Länsmuseet Gävleborg och Ljusdals
bygdens museum.

Människan
Kulturarvet har sin grund i människors liv och
arbete. Oavsett vem man är finns det mer i livet
som förenar oss än som skiljer oss från varandra.
Därför är utgångspunkten för vårt arbete män
niskan. Vårt arbete med kulturmiljöer handlar om
vad miljöerna har betytt för människan historiskt
och vilken betydelse de har i dag. På så sätt är
människan i centrum oavsett om vi arbetar med
berättelser eller med miljöer.
Att ta del av kulturarvet ger en möjlighet att få per
spektiv på den egna tillvaron och skapa sig en egen
identitet. Det är därför viktigt att alla ges möjlighet
att själva upptäcka och uppleva kulturarvet. His
torien och synen på kulturarvet behöver ständigt
omtolkas och ifrågasättas. Lärandet är viktigt livet
igenom och intresset för kulturarvet är stort. Det
måste vi möta och tillgodose på ett bra sätt.

Temaområdets relation till andra program
och styrmedel
I det regionala utvecklingsprogrammet poängteras
kulturens roll som en tillgång och en möjlighet att
stärka människors identitet och välmående. Här
framhålls vikten av ett kvalitativt utbud av lärande
miljöer. Både traditionell och nyskapande kultur är
viktig för barns och vuxnas utveckling och lärande
samt bidrar till reflektion och identitet.
I underlaget till den regionala utvecklingsstra
tegin framhålls det positiva sambandet mellan
högutbildad arbetskraft, andelen stora företag och
ett diversifierat näringsliv. Därför är kompetens
försörjningen viktig för länets utveckling. Här be
tonas även vikten av innovativ kompetens och att
innovationer kommer ur kunskap och skapas av
människor som vågar, vill, kan och får tänka nytt.
Det regionala utvecklingsarbetet bör ses ur ett
strukturellt sammanhang med individers förmågor
i fokus.
I landstingets underlag till den regionala kultur
planen står: ”Utgångspunkten för den regionala
kulturpolitiken är att ett rikt och levande kultur
liv är nödvändigt och självklart för ett samhälles
utveckling. Kulturverksamhet ger människor
redskap att förstå sig själva och sitt samhälle,
men även redskap att delta i och påverka sam
hällets utveckling. Kulturverksamhet möjliggör
också kommunikation mellan olika individer och
grupper, skapar förutsättningar för kulturupple
velser och bildning samt ger människor möjlig
het att fritt utveckla sina skapande förmågor.”
I landsbygdsprogrammet betonas att ”kvinnor
och män ska stimuleras till att ta ansvar för länets
landsbygd med dess natur och kulturarv så att det
brukas, bevaras och bebos.”
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Mångfald
Kulturarvet är en angelägenhet för alla människor.
Därför ska vi vara beredda att pröva nya vägar
och arbeta på sätt vi inte gjort förut. Alla ska vara
inbjudna oavsett kön, religion, sexuell läggning,
etnicitet, fysiska och psykiska förutsättningar eller
ålder. Genom att barn och unga själva kan upp
täcka och uppleva kulturarvet får de redskap som
hjälper dem att tolka den egna tillvaron.
Vi vill vidga synen på det regionala kulturarvsarbe
tet. Gävleborgs län är i dag ett mångkulturellt sam
hälle med ökande internationella kontakter. Vi ska
spegla alla delar av vår varierade historia och visa
upp den historiska mångfald som ligger till grund
för vårt samhälle i dag. Vi ska också ta tillvara
dagens mångfald i alla dess dimensioner. Tillgången
till olika kulturuttryck öppnar möjligheterna till
fler perspektiv på kulturarvet. Det är viktigt att til�
låta människor att tänka nytt i samspel med starka
traditioner. Vi kan bara uppnå förnyelse om vi låter
nytänkande, kreativitet och entreprenörskap växa.
Arbetet ska ske på ett jämställdhetsintegrerat sätt.
Vi bör synliggöra förhållanden och villkor för både
kvinnor och män samt analysera konsekvenserna
av hur ett arbete eller ett projekt kan tänkas ut
falla för kvinnor respektive män.

Temaområdets relation till andra program
och styrmedel:
I det regionala utvecklingsprogrammet framhålls
att både traditionell och nyskapande kultur är
viktig för barns och vuxnas utveckling och lärande
samt bidrar till reflektion och identitet. Kulturen
ger också en öppen och tillåtande attityd till
mångfald. Ett attraktivt län är öppet och tolerant
inför mångfald och jämställdhet.
I underlaget till den regionala utvecklingsstrategin
betonas vikten av en tillåtande attityd gentemot
alla människor oberoende av kön, ålder, sexuell
läggning, funktionshinder, religion eller etnisk bak
grund. Särskilt framhålls vikten av att höja kompe
tensen inom områdena jämställdhet samt barn och
ungdom. Genom interkulturella möten får vi nya
insikter och utvecklas som människor och därige
nom förändras de strukturer vi befinner oss i.
I landstingets underlag till den regionala kultur
planen står: ”Samhället måste lyckas med att ta
tillvara dagens mångfald i alla dess dimensioner

för att inte riskera att länets utveckling hämmas.
Ett rikt samhälle har många olika uttryckssätt.
Genom ett interkulturellt förhållningssätt berikas
och utvecklas kulturlivet i länet.”

Hållbarhet
För att nå ett ekonomiskt, socialt och miljömäs
sigt hållbart samhälle måste vår livsstil förändras.
Återbruk, närproducerat och ekologiskt är ord som
präglar vårt samhälle i dag. Att lära av historien
ligger i tiden, och kulturarvets långa perspektiv
kan bidra till det hållbara samhället.
En attraktiv kulturmiljö bidrar till en god livsmiljö.
Den lockar både boende och besökare och utgör en
potential för länets sociala och ekonomiska utveck
ling. Därför ska vi arbeta för att kulturmiljöerna ska
bevaras, brukas och utvecklas på ett hållbart sätt.
Kulturarvet utgör en god grund för näringsverksam
het som kan skapa tillväxt. Entreprenörskap med
bas i kulturarvet ska uppmuntras.

Temaområdets relation till andra program
och styrmedel:
I det regionala utvecklingsprogrammet ses kultu
ren som en tillgång och möjlighet för Gävleborgs
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läns framtid, såväl för besöksnäringen som för den
personliga identiteten och välmåendet.
Kulturarvet ses som en potential för den regionala
tillväxten. En väl tillvaratagen och utvecklad
kulturmiljö är attraktiv och lockar till permanent
boende. Om de boende upplever att området är
attraktivt så blir det attraktivt även för besökare,
företag och organisationer. Kulturarvet utgör
en potential för utvecklandet av nya produkter
och upplevelser och är en bas för entreprenörer
och företagare.
I underlaget till den regionala utvecklingsstrate
gin betonas att ökad kompetens ger förutsättning
ar för en hållbar utveckling. Miljö, jämställdhet
och mångfald ökar regionens konkurrenskraft och
effektivisering hos arbetslivets aktörer.
Det finns 16 miljökvalitetsmål i Sverige. Sju av dem
berör kulturmiljö på ett närmare sätt: levande sko
gar, hav i balans samt levande kust och skärgård,
levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker,
ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö samt ett
rikt växt- och djurliv.
Kulturarvet har en viktig roll för att nå miljö
kvalitetsmålen. Förutsättningarna för att lösa

miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en gene
ration och miljöpolitiken ska inriktas mot att den
biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön
bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Detta kallas
för generationsmålet och ska vara vägledande för
miljömålsarbetet på alla nivåer i samhället.
I den europeiska landskapskonventionen fram
hålls att landskapet är en gemensam tillgång
och ett gemensamt ansvar. Konventionens mål
är en rikare livsmiljö, där samarbetet kring
landskapsfrågor inom Europa ska främjas och
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i
arbetet ska stärkas. För att landskapets mångfald
ska hanteras på ett hållbart sätt krävs samarbete
mellan myndigheter, organisationer, företag och
enskilda. I Gävleborgs län arbetar till exempel
Trafikverket och Skogsstyrelsen enligt landskaps
konventionen.
I landsbygdsprogrammet konstateras att Gävle
borgs län är rikt på kulturmiljövärden. Särskilt
hälsingegårdarna lyfts fram som potential för
turismen och för att bevara en levande landsbygd
med rikt nyanserade verksamheter. I programmet
framhålls kulturmiljöns betydelse för ett fung
erande samhälle. Kulturmiljön ses också som en
bas för utvecklandet av nya företag.

Fortsättning >
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I landstingets underlag till den regionala kultur
planen är det övergripande målet att bidra till
ett kulturliv som ger livskraft. Utgångspunkten
för den regionala kulturpolitiken är att ett
rikt och levande kulturliv är nödvändigt och
självklart för ett samhälles utveckling. Här står
också: ”För att vara drivande och deltagande i
samhällsutvecklingen måste de regionala kultur
verksamheterna själva arbeta med att undersöka
samhällets förändring och hur den påverkar
invånarna. Genom kulturverksamheterna finns
möjlighet att betrakta, analysera och bearbeta
komplexa problemområden.”
Under 2011 togs en regional skötselstrategi fram
för naturvårdsarbetet i skyddade naturområden.
Den kallas Värna Vårda Visa: Ett program för
att bättre förvalta och använda naturskyddade
områden 2012-2016. I det regionala Värna
Vårda Visa under rubriken Skötsel av natur
typer och arter belyses att det ibland finns
värdefulla kulturmiljöer i skyddade natur
områden. I förvaltningen av de naturområdena
ska man ta hänsyn till deras kulturvärden så att
besökaren ska få möjlighet att förstå och upp
leva områdenas historia.

Fokus och kommunikation
Ett tillgängligt kulturarv där medborgarna är enga
gerade och delaktiga bidrar till ett hållbart demo
kratiskt samhälle genomsyrat av en humanistisk
syn på människan.
Vi ska arbeta mer medvetet med information och
pedagogik. Vi ska söka nya vägar för att kommuni
cera, till exempel genom att se över de möjligheter
som den nya tekniken ger. Vi ska också reflektera
över vilka kanaler vi använder och hur vi kan få
ett större genomslag. Vi ska arbeta mer medvetet
med någon eller några frågor i taget för att sätta
mer fokus på just det aktuella området.

samarbeten inom kultursektorn för att bättre
kunna använda de sammantagna resurserna.

Vattenanknutet kulturarv
I Gävleborgs län finns flera stora sjöar och vatten
drag som har och har haft en avgörande betydelse
för jordbruk, fiske, transport, kraftförsörjning och
skogsbruk. Här finns också en lång kust och en
rik kustkultur med bas i fiske, jakt, jordbruk och
transporter under hela historien.
Vatten lockar i dag till såväl permanent boende
som till sommarboende, företagande och turism.
Vi ska stötta utvecklingen av det vattenanknutna
kulturarvet så att det bevaras, brukas och utveck
las på ett hållbart sätt.
Kustkulturen i länderna runt Bottenhavet och
Östersjön har en gemensam historia med många
beröringspunkter. Det öppnar för nya samarbets
möjligheter över vattnen. Vatten har också stor
aktualitet i och med det intensifierade arbetet
med miljökvalitetsnormerna.

Temaområdets relation till andra program
och styrmedel:
Tre av miljömålen berör detta område direkt: hav
i balans samt levande kust och skärgård, levande
sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker.
Här betonas hur brukandet av miljön i exempel
vis fisket samt i samband med nybyggande och
exploateringar ska ske med stor hänsyn till kultur
arvet. De kulturhistoriska värdena ska beaktas i
samhällsplaneringen. Målet är att kulturarvet ska
vara känt, värnat, bevarat och utvecklat.
I det regionala utvecklingsprogrammet och
landsbygdsprogrammet tas kusten upp som en
del av de kulturmiljöer i Gävleborgs län som har
potential att utvecklas, och därmed bidra till en
levande landsbygd och till länets tillväxt.

Vi ska bli effektivare genom samverkan och genom
att arbeta mer planerat och fokuserat. De som är
engagerade i kulturarvet ska vara föregångare i
samhällsdebatten.

Temaområdets relation till andra program
och styrmedel:
Vikten av samarbete betonas i underlaget till den
regionala utvecklingsstrategin och även i underla
get till den regionala kulturplanen som vill främja

Fotnot: I texten till temaområdena under stycket ”Temaområdets relation till andra program och styrmedel” återkommer
Region Gävleborgs underlag till regional utvecklingsstrategi och
Landstingets underlag till regional kulturplan. Dessa är tjänstemannadokument som kommer att bearbetas under 2012 och kan
komma att förändras. De beräknas vara färdiga 2013.
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temaområden:
• människan
• mångfald
• hållbarhet
• fokus och kommunikation
• vattenanknutet kulturarv
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Gävleborgs läns
kulturmiljöprofil
Med kulturmiljöprofil menas de kulturhistoriska
särdrag som är mest karaktäristiska för ett län.
Varje län har sin egen kulturmiljöprofil samtidigt
som delar av profilen är gemensamma med delarna
i närliggande läns kulturmiljöprofiler. Hit hör
exempelvis fiskekulturen längs Norrlandskusten
eller brukskulturen i Bergslagen.
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ävleborgs län har en rik och mång
facetterad kulturhistoria med en
mängd olika uttryck. Ur mång
falden har kulturmiljövården sedan
1970-talet valt att lyfta fram följande
profilområden: kusten, skogen, bruken och
det öppna landskapet. Men nya tider skapar nya
historier, och dagens livsstil kommer att lämna
nya avtryck som i framtiden kan komma att
påverka kulturmiljöprofilen.

Kusten
Gävleborg har en lång kust som har präglats
av jakt, fiske, jordbruk och sjöfart. Fiskelägena
ligger som ett pärlband längs kusten och det finns
elva kustkapell bevarade. Många fiskelägen har en
historia som går tillbaka till medeltiden. Det var
också vid kusten som städerna Gävle, Söderhamn
och Hudiksvall växte fram – liksom flera bruk
och industrier. Århundraden av intensiv sjöfart
i kombination med en öppen och svårnavigerad
kust har gjort Gävleborgskusten, och framförallt
Gävlebukten, till ett av Sveriges förlisnings- och
vraktätaste områden.

Skogen
Den största delen av Gävleborgs yta består av
skog. Skogen har i alla tider varit mycket bety
delsefull för försörjningen, framför allt för jord
bruket där skogsbruket fortfarande utgör grunden
i ekonomin. I slutet av 1500-talet inleddes den
finska invandringen till skogarna. En del av de
finska bosättningarna är bevarade medan andra
har övergivits. I skogarna finns också spåren efter
samernas säsongsmässiga bosättningar. Kolning,
flottning och tjärframställning stod för många
människors försörjning i skogslandet. Även
industrin behövde skogen, för utan träkol stan
nade ångmaskiner och masugnar. Sågverken och

senare massaindustrin har också varit viktiga för
länet. I skogen fanns även fäbodarna. De utgjorde
en viktig del i jordbrukets systematiska nyttjande
av resurserna. I skogen finns 75 procent av länets
kända forn- och kulturlämningar.

Bruksmiljöerna
Järnet har varit mycket viktigt i vårt läns
historia. Redan för ca tvåtusen år sedan var
framställningen av järn en av grunderna för
vår ekonomi. På 1600- och 1700-talet präglades
regionen av de många järnbruken. Hela sam
hällen byggdes upp kring bruken och många
familjer fick sin försörjning där i flera genera
tioner. Bruksperioden lever kvar som minnen,
sociala strukturer, bruksmiljöer, masugnar,
slagghögar, bergsmansgårdar och mycket mera.
Bruksmiljöerna är framför allt koncentrerade
till Gästrikland, men det finns också flera in
tressanta bruksmiljöer i Hälsingland som har
bevarats. Brukstraditionen har fortsatt i orter
som Sandviken och Hofors som i dag domineras
av modern stålindustri.

Det öppna odlingslandskapet
I länets södra slättlandskap, i älvdalarna och
längs sjöstränderna finns de bördigaste jordar
na. Redan på järnåldern började dagens öppna
odlingslandskap att skapas. Boskapsskötseln
har varit en väsentlig del av jordbruket i både
Gästrikland och Hälsingland vilket har satt sin
prägel på landskapet.
I Hälsingland finns de stora hälsingegårdarna vars
traditioner går tillbaka till åtminstone medeltiden.
De är resultatet av en lång bondetradition i ett
landskap utan adel. De stora hälsingegårdarna
bär på ett rikt kulturarv med sin enastående
träbyggnadstradition och stilsäkra arkitektur.
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Kusten, skogen, bruksmiljöerna och det öppna
odlingslandskapet har traditionellt lyfts fram
som länets kulturmiljöprofil. Men det finns mer!

Städerna
Gävle har medeltida ursprung. Hudiksvall
fick stadsprivilegier år 1582 och Söderhamn
år 1620. Alla tre är kuststäder och viktiga
handelsplatser som har överlevt – trots flera
stadsbränder under de tidigare århundradena
och ovarsamma rivningar under efterkrigstid.
Gamla kvarter finns kvar och det är en utma
ning att bevara stadsbilden samtidigt som funk
tioner ändras och utvecklas.

Kyrkorna
Länets äldsta bevarade byggnader är kyrkor. De
representerar en obruten tradition av andlighet.
Kyrkorna i sig är byggnadshistoriska dokument
som visar hur man byggde under olika tidsepo
ker. De medeltida kyrkorna är särskilt betydelse
fulla som ”källmaterial”. Genomgående är att
kyrkobyggandet har präglats av hög kvalitet i
hantverk och konstnärlig utsmyckning. Kyrkor
nas framtoning, storlek och placering har också
mycket att berätta om traditioner, makt och tro
under tidigare århundraden.

Exempel på intressanta kyrkor är de medeltida
sockenkyrkorna som Enångers gamla kyrka med
en ovanlig färgprakt och Ovansjö kyrka med en
praktfull romansk portal i sten. Högs kyrka är vår
tidigaste kända daterade, takkonstruktionen är
byggd 1192-93. I Enånger hade den berömde med
eltida träskulptören Haaken Gullesen sin verkstad
och i flera av länets kyrkor återfinns hans innerli
ga och mänskliga skulpturer. I elva av länets gamla
fiskelägen finns också små välbevarade kustkapell.

Berättelser och minnen
Det immateriella kulturarvet med berättelserna,
minnena, kunskapen, dialekterna, dansen och
musiken är viktiga för människors liv. I Gävleborgs
län finns starka traditioner med ett stort kunnan
de inom exempelvis folkmusik och textilhantverk.
Idrotten har varit en viktig del av länets kulturarv
sedan sekelskiftet 1900. Bandy, ishockey och
fotboll är några av de sporter där länet tidigt har
varit framgångsrikt. Att sporta var länge förbe
hållet den manliga delen av befolkningen. Kvin
norna har sedan mitten av 1900-talet också tagit
plats och accepterats i de enskilda sporterna men
inte förrän på senare år har de blivit synliggjorda
i lagsporterna.
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1800-talet och det moderna
samhällets kulturarv
Folkrörelserna är en betydelsefull del av vår
historia. Redan under 1830-talet startade bild
ningsrörelsen, välgörenhetsrörelsen och den tidiga
nykterhetsrörelsen tätt följda av 1840-talets skarp
skytterörelse samt den under 1850-talet växande
frikyrkorörelsen. Under 1900-talets första halva
var folkrörelserna mycket aktiva och lockade
stora skaror av människor som byggde sina egna,
speciellt utformade, samlingslokaler. Många av de
här mötesplatserna finns kvar än i dag och några
har kvar sin ursprungliga funktion medan andra
fungerar i helt andra sammanhang.

Under 1900-talets första halva utvecklades folk
hemmet med bekvämlighet och kvalitet i bostads
byggandet. Senare under århundradet lades fokus
allt mer på antalet bostäder och markutnyttjande,
vilket kulminerade i rekordårens byggen.
Under 1800-talet, som var den tidiga industrins
och järnvägens århundrade, skapades nya central
orter och järnvägsknutar som Bollnäs och Storvik.
Under 1900-talet ökade antalet små industrier
och näringsidkare, både på landet och i staden.
Några bruk utvecklades till att bli riktigt stora och
dominerande industrier, exempelvis Sandvik och
Ovako Steel.
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N
Så har

strategin
tagits fram
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S

trategin har utarbetats av Länsstyrel
sen Gävleborg i nära samarbete med
Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands
museum samt Ljusdalsbygdens museum.
Vi har också samverkat med Region
Gävleborg och Landstinget. Arbetet har även
inkluderat möten och seminarier med företrä
dare för arkiv, för allmänheten, för miljömål och
landsbygdsutveckling samt med representanter för
övriga myndigheter med kulturmiljöanknytning
i länet. En av utgångspunkterna för arbetet har
varit erfarenheterna från länets första kulturmiljö
program (2006-2010) och utvärderingen av detta.
Det finns många områden som förtjänar att lyftas
fram i ett strategiskt arbete. För att strategin ska

bli hanterbar och funktionell måste ett urval ändå
göras. Urvalet har resulterat i de fem temaområ
den som finns i det här dokumentet.

Kompletterande handlingsplaner
och uppföljning
Det här är en generell och övergripande stra
tegi och den ska därför kompletteras med
handlingsplaner. De ska ha sin utgångspunkt
i strategin, men de ska utformas av muse
erna och länsstyrelsen helt utifrån sina egna
förutsättningar. Handlingsplanerna ska vara
realistiska, konkreta och möjliga att följa upp.
I slutet av perioden kommer det att göras en
uppföljning av hur strategin och handlings
planerna har fungerat.
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(

Vad säger

lagen

)

om kulturmiljön?
Gävleborgs läns arbete med kulturarvet
utgår från lagar, förordningar och mål
som har fastlagts av regering och riksdag.
Så här ser de viktigaste ut i korthet:

S
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Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
I den första paragrafen slås fast att det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö samt
att ansvaret för detta delas av alla. I kulturminneslagen
hanteras bland annat fornminnen, byggnadsminnen
och kyrkliga kulturminnen.

Nationella kulturpolitiska mål
(prop. 2009/10:3)
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreati
vitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling. För att uppnå målen ska
kulturpolitiken
•

•
•
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan inom kulturområdet, särskilt
uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kulturmiljömålen, de övergripande
målen för verksamheten inom kultur
miljöområdet (prop. 1998/99:114):
•
•

•
•

Ett försvarat och bevarat kulturarv.
Ett hållbart samhälle med goda
och stimulerande miljöer och med
kulturmiljöarbetet som en drivande kraft
i omställningen.
Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande
för den egna kulturmiljön.
Nationell och internationell solidaritet och
respekt inför olika gruppers kulturarv.

Det finns även andra lagar och styrmedel som
påverkar verksamheten. Hit hör:
•
•
•
•

Förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.
Nationella miljömålen med ett generationsmål
och sexton miljökvalitetsmål.
Plan- och bygglag (2010:900)
Skogsvårdslag (1979:429)
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Slutord
I Gävleborgs län är över 50 000 människor engage
rade i hembygdsrörelsen och andra ideella fören
ingar som har anknytning till kulturarvet. Allt fler
företag har sin bas i kulturarvet och arbetar med
allt från yxor till kulturturism. Det är många som
bor och arbetar i attraktiva kulturmiljöer, besöker
kulturmiljöer på fritiden, tar del av berättelser om
vad som har hänt på olika platser under historiens
lopp och gläds åt att ha kulturarvet omkring sig.
Men det finns plats för många fler…
Kulturarvet är en tillgång! Det är en tillgång för
folkhälsan, för näringslivet och för det hållbara
samhället. Tillsammans kan vi lyfta det till en
självklar resurs i våra liv!
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Sammanfattning:
D

en här strategin är framtagen av Läns
styrelsen Gävleborg i nära samarbete
med Länsmuseet Gävleborg, Hälsing
lands museum och Ljusdalsbygdens
museum. Vi har också samverkat med
Region Gävleborg, Landstinget och andra
organisationer som arbetar med kulturarvet. En
utgångspunkt för arbetet har varit länets första
kulturmiljöprogram (2006–2010) och utvärde
ringen av detta.
Kulturarvet är en värdefull tillgång i människors
liv som skapar perspektiv på samhället och på den
egna tillvaron. Det är också en viktig resurs på

vägen mot det hållbara samhället. Visionen för kul
turarvsarbetet under 2012–2016 är att tillgången till
kulturarvet är en självklar rättighet för alla.
Fem temaområden har tagits fram till strategin.
Områdena har alla sin utgångspunkt i visionen och
är människan, mångfald, hållbarhet, fokus och
kommunikation samt vattenanknutet kulturarv.
Strategin ska kompletteras med handlingsplaner
som utformas individuellt av de fyra kulturarvsin
stitutionerna. I de handlingsplanerna ska temaom
rådena omvandlas till konkreta och uppföljnings
bara åtgärder.
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