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Dialog om kulturmiljö
Kulturmiljöarbetet ska med i den nya översiktsplanen
Markaryd Det blev 
en intensiv onsdags-
förmiddag på Grädd-
hyllan Lantcafé i Ryd, 
utanför Markaryd. Po-
litiker, kommunala 
tjänstemän och andra 
hade samlats för att 
diskutera kulturmiljö-
arbete med Länssty-
relsen.
– Vi har satt kulturarvet 
på agendan. Specifikt kul-
turmiljöfrågorna. För det 
är väldigt viktigt att också 
jobba med kulturmiljöfrå-
gorna i en kommun, säger 
länsantikvarie Heidi Vassi.

Under förmiddagen för-
des det samtal om hur 
man ska kunna arbeta 
med dessa frågor under 
de närmaste åren i Marka-
ryds kommun. 

Vad finns det då för in-
tressanta miljöer?
– Här finns många intres-
santa miljöer. Vi gör ju en 
hel del arbete men vi har 
inget samlat kulturpoli-
tiskt program eller kultur-
miljöprogram i nuläget, 
säger kommunalrådet 
Bengt Germundsson (KD).

Germundsson anser 
att det vore bra att detta 
nu utvecklas. En ny över-
siktsplan är på gång och i 
denna plan är kulturmiljö-
arbetet en del.

– Jag tror att vi har en 
bra möjlighet att, i det 
arbetet, kunna fånga upp 
mycket av de tankarna 
som kommit upp här. Och 
dialogisera detta med våra 
kommuninvånare sedan.

Särskilt program
Förutom att det ska arbe-
tas in i översiktsplanen, 
så kan kommunen också 
upprätta ett särskilt kul-
turmiljöprogram.

– Vi har ju ett historiskt 
arv att förvalta här nere, 
som är otroligt intressant, 
säger Bengt Germundsson. 

Det handlar då till exem-
pel om det strategiska läge 
som Markaryd hade under 
de elva krig som Danmark 
och Sverige har fört mot 
varandra. 

– Som vi kan koppla ihop 
med kalla kriget på 50-ta-

let. Samuel Palmblads 
inventering, som väldigt 
få känner till. Dolda rum. 
Hur strategiskt Markaryds 
kommun var då. Det kan-
ske vi inte är idag men det 
är en del av vårt kulturella 
arv.

Väg och vatten
Vattenvägar och kom-
munikationer kan också 
lyftas fram. Detta från 
stenåldern och de första 
bosättningarna i Småland. 

– 9 000 år före Kristus 
uppe i Exhultsbacken. Där 
man kom och befolkade 
den här delen av Sverige 
en gång i tiden, berättar 
Bengt Germundsson.

Vidare finns Kungsvä-
gen och Riksväg 1. Dess-
utom historien med järn-
vägen genom Markaryds 
kommun. 

– Där vi idag kanske har 
en av de bäst bevarade 

järnvägsmiljöerna från 
mitten på 1900-talet i 
Strömsnäsbruk. 

Det är ett kulturarv som 
idag förvaltas helt ideellt. 
Och ovanpå det så finns 
det en lång industrihisto-
ria i trakten.

Måste prioritera
Man kan då fundera över 
är hur detta kan göras till 
ett levande kulturarv och 
hur det sedan bör föras vi-
dare till kommande gene-
rationer och till nyanlän-
da. Och klarar Markaryds 
kommun av det själv?

– Nej, det gör vi inte. Det 
kommer vi inte att göra. Vi 
har inte resurser för detta. 
Vi måste prioritera vad 
vi tycker är viktigt, säger 
Bengt Germundsson.

Och när den priorite-
ringen är gjord, då gäller 
det att ta reda på vilket 
stöd Markaryds kommun 

kan få. Då handlar det bå-
de om att kunna utnyttja 
kompetens på länsstyrel-
sen och om att söka eko-
nomiska bidrag.

Ett regeringsuppdrag
Heidi Vassi förklarar att 
Länsstyrelsen har ett re-
geringsuppdrag, som går 
ut på att den ska stötta 
kommunerna i kulturmil-
jöarbetet.

– Det är då inom ramen 
för det, som vi nu inom 
flera års tid har jobbat med 
att ta fram en plan för hur 
det här ska gå till. Det har 
vi inte snickrat ihop själva 
på vår kammare, utan det 
har vi gjort tillsammans 
med kommunerna, säger 
Heidi Vassi.

Ett led i det arbetet är 
att Länsstyrelsen åker ut 
till kommunerna och för 
en dialog, för att ta reda 
på hur de ser på sitt kul-

turmiljöarbete och vad de 
behöver för stöd.

– Vad är kommunens roll 
och vad är länsstyrelsens 
roll? Och vad är andras roll 
i det hela.

Av den anledningen har 
Länsstyrelsen i Krono-
berg åkt runt i länets olika 
kommuner och har nu 
Tingsryd kvar. 

– Vi har gjort en jätte-
satsning. Handlingspla-
nen sträcker sig till 2020. 

Få inspiration
Länsstyrelsen har anställt 
antikvarie Catarina Nils-
son som projektledare. 
Hon ska hålla i kontakter-
na med kommunerna. 

– Huvuduppgiften har 
varit att organisera sådana 
här dialogmöten med res-
pektive kommun, berättar 
Catarina Nilsson och till-
lägger att mötena har tre 
delar. 

De tre är information, 
inspiration, och samtal 
i mindre grupper. Under 
dialogmötet i Markaryd så 
pratade man om exempel-
vis besöksnäring och hur 
man hanterar kulturmil-
jöer i planeringen.

– Sedan har vi haft 
Landskrona stads stadsan-
tikvarie, Lena Hector, här. 
För att se hur de arbetar. 
Just för att ge lite inspira-
tion till kommunen.

När länsstyrelsen har 
besökt alla  kommuner i 
länet, så kommer en serie 
seminarier att anordnas. 
Meningen är att kommu-
nerna genom seminarier-
na lättare ska kunna stötta 
varandra i kulturmiljöar-
betet.
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Bengt Germundsson, Heidi Vassi och Catarina Nilsson 
diskuterar kulturmiljöarbetet i Markaryds kommun. 

Fokus låg på Markaryds kulturmiljöarbete och det blev en 
del grupparbeten. 

Länsstyrelsen håller dialogmöte med Markaryds kom-
mun, på Gräddhyllan Lantcafé. 

det finns stora möjligheter till framtida kulturmiljöarbete i Markaryds kommun. Det är Bengt Germundsson, Heidi Vassi och Catarina Nilsson överens 
om. Foto: LeiF Lundström


