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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Då man under tidigt 2000-tal beslutade sig för att bygga ett nytt konstmuseum i Kalmars 

stadspark, blev reaktionerna många och blandade. Mycket av detta kunde ses i bland annat 

lokalpressen. Jag blev intresserad av att försöka fördjupa mig i vad och vilka värden som 

fanns till grund för de beslut som togs. 

Konstmuseet, som stod klart för invigning i maj 2008, har blivit ett mycket omtalat och prisat 

projekt. Det nya konstmuseets tillkomst och restaurang Byttans vidareutveckling är ett spän-

nande exempel där värderingar från två olika tider prövas mot varandra. Prövningen sker för 

att lyfta fram hur en förändring har skett. Det blir även en spännande prövning av värdeteori-

er, då jag som Föremålsantikvarie som ger mig in i något som används av yrkesverksamma 

inom byggnadsvård och kulturvård. Värdeteorierna kan förena båda. Är det så att man som 

betraktare tillskriver ett föremål eller byggnad sina värden, eller vad är det egentligen som 

sker. 

 

 

2. SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kulturhistoriska värden som lyftes fram, respekti-

ve tonades ned, i samband med beslut av byggandet av det nya konstmuseet.  

Syftet är även att ta reda på om samma kulturhistoriska värden kom fram i samband med den 

restaurang som byggdes på samma plats på 1930-talet. Det som den här uppsatsen kan bidra 

med rent kunskapsmässigt är förståelse för hur beslutsprocessen i samband med byggande på 

en särskild plats, har utvecklat sig från 1930-talet till idag. Värden kommer att förstås tydliga-

re i ett konkret exempel som denna uppsats är. Det är två exempel från samma plats och olika 

tidpunkter. De värdeteorier som ingår i undersökningen är kulturhistoriska värden utifrån 

Axel Unnerbäck. Unnerbäcks värdeteorier är kopplade främst till byggnadsvård och bebyg-

gelse. De värden som tas upp i källmaterialet består av arkeologiska värden, byggnadshisto-

riska värden kopplat till kulturhistoriska värden.  En avgränsning som görs är att Designarki-

vet inte tas med i undersökningen. Även om det är en del av Kalmar konstmuseum, så är det 

platsen som är kopplad till Byttan och konstmuseet som är av intresse för fördjupningen.  
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2.1 Frågeställning 

 

För att kunna undersöka vilka kulturhistoriska värden som trädde fram under byggandet av 

Byttan 1939 samt Kalmar konstmuseum 2008, ställs följande frågeställning; 

 

- Vilket kulturhistoriskt värde var dominerande i samband med byggandet i Kalmar stadspark, 

år 1935-1939 och 2005-2008?  

- Säger det i så fall något om urval, och vilket delvärde som vägt tyngst? 

- Har den omkringliggande miljön haft ett stort värde, eller har det varit byggnaden i sig som 

värderats högst? 

- Och hur har det yttrat sig? Upplevelsevärde eller dokumentvärde?  

- Skiljer sig synen på hur man ser på slottet och stadsparken, mellan de olika tidsperioderna? 

 

 

3. SLOTTET OCH STADSPARKENS BAKGRUND 

 

Kalmar är en stad med anor från tidig medeltid. Redan under början av 1200-talet hade staden 

en befästning i form av en kastal, vilket är en slags försvarsanläggning. Det dröjde några 

hundra år innan ”Kalmar hus”, blev kallat för slott. Referenser till en tänkebok beskriver att 

man i början av 1400-talet benämnde anläggningen för ”slothet”.
1
 Flera regenter har huserat 

på slottet. Drottning Margareta grundade Kalmarunionen 1397. Gustav Vasa och hans söner 

lade grunden till det slott som vi kan se idag.
2
 Det har sedan 1500-talet genomgått flertalet 

restaureringar, den senast stora under 1860-talet då Scholander påbörjade restaureringar. I 

anslutning till slottet låg fram till 1600-talets mitt, den gamla staden där det idag är stadspark. 

Efter Kalmarkriget mot danskarna 1611-13
3
, brann större delen av den gamla staden. Man 

flyttade, efter beslut från kunglig instans, staden till Kvarnholmen där det idag finns flertalet 

hus kvar från mitten av 1600-talet. Idag räknas stadsdelen som Kalmars centrala stadskärna.  

 

  

                                                           
1
 H. Åkerlund - Kalmar i medeltid och vasatid, 1977, s 92 

2
 Kalmar Slott, http://www.ne.se/kalmar-slott, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-14. 

3
 Kalmarkriget. http://www.ne.se/kalmarkriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-14. 
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3.1 Kulturminnesvårdens och kulturmiljövårdens bakgrund 

 

För att få en förståelse och överblick för hur det man idag, benämner som kulturmiljövård, såg 

ut när restaurangen Byttan byggdes, ges en introduktion och bakgrund till begreppets resa. 

Resan går från fornminnesvård till kulturmiljövård. 

Ett begrepp som kom att likna fornminnesvård stiftades, eller i alla fall började användas, så 

tidigt som under 1600-talet. Fokus för den angelägna vården kretsade då kring enskilda mo-

nument såsom runstenar. Den troligtvis äldsta fornminneslagen stiftades år 1666. Det dröjde 

desto längre innan lagskyddet även kom att omfatta fornlämningar under jord. Först i slutet på 

1800-talet kom ett omfattande skydd för lämningarna under jord, detta 1866. Kungörelsen 

gällande fornlämningar under jord gjorde så att tanken började växa, att även de lämningar 

som finns under jord hade ett vetenskapligt värde och då främst som källmaterial.  

Det finns presenterat i Statens offentliga utredningar från 1922, att lämningar utan synligt 

märke ovan jord skall beaktas inom forskning för att kunna förstå en större helhet.
4
 Kultur-

minnesvården gick från att ha radat upp föremål i museimontrar i ostrukturerad ordning, till 

att omfatta en kulturmiljövård där omgivande miljön och kontext lyste klart. Ansvarig för hur 

fornminnen och fornminnesvården sköttes var under 1800-talet, Vitterhetsakademin. Synen på 

fornminnen kom även i slutet av 1800-talet att kretsa kring den uppvaknande synen på histo-

ria. Ett stort intresse för historia började då att sprida sig.
5
 

Efter en reform grundades 1938 det vi idag känner till som Riksantikvarieämbetet.
6
 Begreppet 

kulturminnesvård blev kulturmiljövård först på 1980-talet.
7
 Från att ha sett till enskilda kul-

turminnen började man se till att inkludera den omgivande miljön som en del av kulturarvet 

att förvalta. Definitionen om vad som är kulturarv har ändrats från tid till tid, vad det är som 

ska samlas in och för vem. Kulturarvets förvaltning är kopplad till den tidiga kulturminnes-

vården samt kulturmiljövården.
8
  

 

 

  

                                                           
4
  A. Carlie & E. Kretz - sätt att se på fornlämningar, 1998, s 14 

5
 J. Grundberg – Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, 2000, s 65 

6
  R. Pettersson - fädernesland och framtidsland, 2001, s 161 

7
 A. Carlie & E.Kretz - sätt att se på fornlämningar, 1998, s 19 

8
 R. Pettersson - fädernesland och framtidsland, 2001, s 258 
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4. FORSKNINGSLÄGE 

 

Som bakgrund till uppsatsen beskrivs bland annat hur fornminnesvården och kulturminnes-

vården har utvecklats.  

Jonas Grundberg har i avhandlingen Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, beskrivit hur 

utvecklingen har sett ut för kulturarvsförvaltningens institutioner. I hans avhandling går det att 

följa utvecklingen från 1600-talet fram tills idag, från fornminnesvårdens institutioner till ut-

vecklandet mot en kulturminnes- och kulturmiljövård. Det som är intressant för uppsatsen är 

hur han beskriver det uppdrag som de olika institutionerna och förvaltningarna har haft. 

Richard Pettersson har i sin avhandling om Sigurd Curman. I Fädernesland och framtidsland, 

beskrivit hur Curman var delaktig i omstruktureringen av fornminnesvården, till att bli kul-

turminnesvård. Relevant för uppsatsen är här även de delar som behandlar förvaltningens ut-

veckling under 1920- och 30-talet.  

Vidare historik kring fornlämningsbegreppet och kulturmiljövårdens framväxt beskrivs i ett 

bredare perspektiv, i Ola W Jensens bok om Fornlämningsbegreppets historia – En exposé 

över 400 år. Relevant för uppsatsen är att det ger en bakgrund för hur fornminnesvården vuxit 

fram från 1600-talet, och utvecklas för att bli kulturmiljö på 1980-talet. Det täcker därmed 

tidigt 1900-tal samt tar upp väsentliga delar för hur kulturmiljövården ser ut idag.  

Det som skiljer sig mellan Ola W. Jensens bok och Richard Petterssons är att Pettersson för-

djupar sig i den betydelse som Sigurd Curman hade för kulturarvsförvaltningens utveckling. 

Jensen beskriver utvecklingen från 1600-talet till idag. Jonas Grundberg kompletterar de två 

tidigare ovan nämnda författarna genom att beskriva kulturarvsförvaltningens utveckling och 

uppdrag samt att kritisera den något. 

Det ger på så sätt en bra blick över kulturarvsförvaltningens utveckling, och relevant bak-

grund för uppsatsen då den behandlar 30-talet och idag. 

 

En annan bakgrund som beskrivs i uppsatsen är Kalmars och stadens stadsparks.  

Harald Åkerlund var arkeolog och ledde flertalet utgrävningar i staden. En av de böcker han 

har skrivit är Kalmar i medeltid och vasatid, där bland annat Kalmar framväxt under medeltid 

beskrivs, men även de utgrävningar som skett i stadsparken i början av 1900-talet. Det Åker-

lund beskriver om stadsparken samt de utgrävningar som skett kopplas till uppsatsen i bak-

grund samt till de utgrävningar som skett på 1930-talet.  
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Tidigare forskning som är kopplad till de teorier som läggs fram, beskrivs av Axel Unner-

bäck. Han har med boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse försökt reda ut de olika 

värdebegrepp som används inom kulturmiljövården och då för bedömning av kulturhistoriska 

byggnader. Han delar upp det kulturhistoriska värdet i kategorier och undersöker dess struktu-

rer. Boken tillhör den del av litteraturen som har en stor övergripande bild, och försöker för-

klara brett vad som associeras med det kulturhistoriska värdet. 

Han försöker bygga upp en struktur och förklara vilka värden som ingår i dokumentvärde och 

upplevelsevärde. Det är för uppsatsen en betydande del eftersom att teorierna appliceras på 

det empiriska materialet.  

För att få en ytterligare bredd i den tidigare forskningen är det Anne Carlie och Eva Kretz, 

som  beskriver kulturhistoriskt värde kopplat till fornlämningar, i Sätt att se på fornlämningar 

– en teoretisk och metodisk grund för värdebedömning inom kulturmiljövården. 

De kopplar där sättet att se på fornlämningar genom tolkning, till hur synen på kulturhistoris-

ka värden ter sig.  

 

Den tidigare forskningen ställs i uppsatsen i samband med en fallstudie där värden analyserar 

på en utvald plats. De tidigare presenterade teorierna appliceras där på en specifik plats, för att 

se ett urval av värden. Det går där även att få en blick över hur kulturarvsförvaltning fungera-

de då och nu, om det är monumentet som har en referenspunkt eller byggnaden själv.  

 

Förutom den tidigare forskning som är relevant för uppsatsen finns det även intressant forsk-

ning som Krister Olsson behandlat i sin avhandling Från bevarande av värde till skapande av 

värde. Där undersöker han hur kulturmiljövården interagerar med omgivningen i fråga om 

bebyggelsefrågor. 

Tidigare forskning gällande Kalmar konstmuseum har gjorts av Malin Finlöf, hon har under-

sökt museet i relation till begreppet ”City branding”. 
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4.1 Material och metod 

 

I uppsatsen studeras källmaterial närmare, såsom anteckningar av arkeologen och ansvarige 

vid utgrävningarna på 1930-talet, Harald Åkerlund. Undersökning och rapport från utgrävning 

aktuell vid konstmuseets byggande, 2005 har även varit aktuellt. 

För att få ytterligare bredd i materialet innefattar det även beslutsdokument såsom delbeslut 

från Länsstyrelsen i Kronoberg, detaljplan från Kalmar kommun gällande Stadsparken 1 där 

konstmuseet byggdes, beslut från Kalmar kommun samt remisser från Kalmar kommun och 

Kalmar läns museum behandlats. För att kunna ta del av dessa dokument har kommunarkivet i 

Kalmar besökts, även Kalmar läns museums arkiv har besökts för att ta del av dokument från 

de arkeologiska undersökningarna. För att kunna studera liknande dokument från den tid då 

restaurangen Byttan byggdes, har beslut och remisser studerats på Kalmar kommunarkiv. Det 

gäller även förslag som har med stadsparkens grundande att göra åren 1877-1880. 

 

Förslag har studerats för att undersöka en process. Kommunen har varit exploatör i fallet med 

konstmuseet, och även i det fall som handlar om Byttans tillkomst på 1930-talet. Den roll som 

länsmuseet har haft vid konstmuseets tillkomst är som fornlämningsexpert och remissinstans. 

Kommunens dokument handlar därmed om deras roll som exploatör. Länsmuseets dokument 

handlar om deras roll som expertis i fråga om fornlämningar och utgrävningar i samband med 

arbete som exploatören beslutat.  

Under studerandet av materialet finns det en medvetenhet om att materialet som samlas in 

från 2000-talet gällande Kalmar konstmuseum, är av större kvantitet än det som finns att tillgå 

från 1930-talet då restaurangen Byttan byggdes. Processen gällande hantering av arkivmateri-

al skiljer sig mellan de två tidsperioderna. Dock finns det tillräckligt material för att kunna få 

den överblick som behövdes för att genomföra undersökningen. 

De styrkor som finns med beslut fattade i kommunfullmäktige är att det är offentliga doku-

ment och handlingar.  

För att få en bred blick och ett brett perspektiv över de olika värden som lyfts fram från flera 

perspektiv utgår uppsatsen från en kvalitativ metod. Med hjälp av den kvalitativa metoden har 

händelseförlopp studerats i den process som omfattar beslut inför byggande på samma plats, 

vid två tidsperioder. Med hjälp av det resultat som framkommit i händelseförloppet har detta 

sedan kunnat relateras det till den teori som lagts fram av Unnerbäck. De båda händelseför-

loppen, A. byggandet av restaurangen ”Byttan”, samt B. byggandet av Kalmar konstmuseum, 

jämföras mot varandra i diskussionen.  
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På så sätt har uppsatsen fram till vad som kännetecknat de värden som ligger bakom besluts-

fattande och uppfattning om kulturhistoriska värden. Det går då även att kunna utläsa om det 

är liknande värderingar vid de aktuella tillfällen som beskrivits. 

 

Att använda kvalitativ metod blir ett sätt att kunna se de variationer som framträder eller de 

egenskaper som kan tillskrivas de olika tidsperioderna.
 9
 I detta fall 1930-talet och 2000-talets 

kulturminnesvård och kulturmiljövård. I samband med användning av kvalitativ metod, an-

vänds även hermeneutisk metod för att tolka och analysera undersökningen av källmaterialet. 

Med hjälp av hermeneutik studeras de mänskliga handlingar som ligger till grund för beslut, 

vilket i uppsatsens fall innebär de värden som varit övervägande vid beslut.
10

 

Det som granskats i källmaterialet är de värden som framkommit i samband med beslut, pro-

tokoll, undersökningar och utgrävningar (samt även inkluderat rapporter från dessa).  

För att få en så stor förståelse som möjligt, av det som undersökts, ställs helheten mot delar-

na.
11

 Helheten är beslut och genomförande av de två byggnaderna, delarna är de värderingar 

som följde besluten.  

Den teoretiska mallen har applicerats på det empiriska materialet och därmed har det gått att 

utläsa strukturer för värdeskapande och bevarande.  

Forskningen om värdeskapande och bevarande har använts genom analysen av materialet. 

Genom att studera företeelser i beslut som fattats, exempelvis egenskaper som en byggnad har 

i relation till den omgivande miljön, har där den teoretiska ramen prövats. 

Forskningen om värdeskapande och bevarande har använts för att ge en bakgrund till de teori-

er som finns. För att kunna exemplifiera hur teorierna kan fungera i praktiken, har de sedan 

applicerats på en fallstudie, där två beslut inför byggande har studerats. 

Det som vinns genom undersökningen som har gjorts är en större förståelse för hur värdeteo-

rier kan fungera i samband med beslut om byggande på en speciell plats. Det som är process i 

undersökningen är de beslut som tagits inför uppförande av en ny byggnad. Kontexten är re-

misser och relationen till den omkringliggande miljön, men även ökad förståelse för hur om-

rådets har utvecklats historiskt sett samt paralleller dragna till kulturminnesvårdens utveck-

ling. 

                                                           
9
 B. Starrin - Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994, s 23 

10
 B. Starrin – Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994, s 73 

11
 Davidson & Patel - Forskningsmetodikens grunder, 2003, s 26 
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4.2 Källkritik 

 

De starkaste källorna gällande beslut är beslut, remisser och förundersökningar från kommu-

nen, länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län samt Kalmar läns museum. Det bedöms som 

tillförlitliga källor, det är offentliga handlingar.   

Även dokument förda i samband med arkeologiska utgrävningar är tillförlitliga, dock beror 

det på hur lång tid som förflutit mellan utgrävningen och när de tecknas ned på papper. Harald 

Åkerlund anses vara trovärdig då det finns referenser till hans anteckningar i utredningar och 

undersökningar om stadsparkens historia.  

 

Exempel på detta är de anteckningar som Harald Åkerlund förde i samband med de utgräv-

ningar som utfördes tidigt 1939. Utgrävningarna skedde i februari och anteckningarna är date-

rade i april. Det har då förflutit tid mellan dokumentet skrevs och själva utgrävningen, och 

tidskriteriet kan därmed tillämpas.
12

 Tidskriteriet är jag medveten om, och det går att styrka i 

annat källmaterial, därmed blir det en mer trovärdig källa.  

Dock är anteckningarna från utgrävningen den svagaste källan då det just har gått tid mellan 

själva grävningen och nedtecknandet av information. 

 

Anteckningar kan även bli personligt färgade, att de reflekterar en persons tankar och därmed 

inte är objektiva. Det är även ett problem som uppstår vid sökande i dokument med politisk 

bakgrund, de är färgade av en viss riktning. Den traditionella källkritikens giltighet kan där-

med försvagas. Och det är något som finns i åtanke vid studier av texterna. 

På grund av olika tiders synsätt gällande arkivering och hantering av dokument, finns det inte 

lika mycket material att tillgå från 1930-talet jämfört med idag. Det går att utläsa som att det 

inte dokumenterades lika väl på 30-talet som det gör idag. Tolkningen av ords betydelse är det 

som är mest intressant och relevant för uppsatsen. Det är offentliga dokument som studeras. 

De svårigheter som finns i det material som behandlar protokoll och handlingar dokumentera-

de av kommunen är i detta fall relaterade till olika begrepps betydelser, exempelvis då ordet 

kulturminnesvård används. 
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 T. Thurén – Källkritik, 2007, s 26 
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5. TEORI 

 

5.1 Unnerbäck 

Axel Unnerbäck beskriver i ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” att det finns två kate-

gorier att utgå från vid motivering för värdebedömning inom kulturmiljövården. 

De två kategorierna som är dokumentvärde och upplevelsevärde, samt deras delvärden, till-

lämpas i undersökningen. Det perspektiv som Unnerbäck beskriver för det kulturhistoriska 

värdet är inte helt oproblematisk då det är den enda utgångspunkt, som finns idag för hur kul-

turhistoriskt värde kategoriseras och struktureras upp, iallafall vad förundersökningar inför 

uppsatsen kunnat se. För att få lite mer bredd, relateras det kulturhistoriska värdet till arkeolo-

gi, för att där se hur man ser på fornlämningar och kulturhistoriskt värde. 

Kopplingen handlar där om att fornlämningar finns under den mark där byggnaderna uppförts. 

Det handlar då om två slags värden som framkommer, dels värden i relation till byggnader 

men även i relation till fornlämningar. 

Centralt i uppsatsen är det kulturhistoriska värdet och dess delvärden. 

Unnerbäcks definition och beskrivning av kulturhistoriskt värde är indelat i två underkatego-

rier. Dokumentvärde och upplevelsevärde.13 Dokumentvärde omfattar de historiska egenska-

per som ett värde tillskrivs. Upplevelsevärde är kopplat till de egenskaper som tillskrivs det 

yttre, såsom estetik, sociala och upplevelsekopplade egenskaper. De historiska egenskaperna 

kan ändras över tiden. Upplevelsevärdet är kopplat till traditionella värdegrunder och där fin-

ner man arkitektoniskt värde, identitetsvärde med flera. Skillnaden mellan historiska egenska-

per och upplevelseegenskaper är att de historiska är objektiva, upplevelsevärden är subjektiva. 

Värden som ingår i dokumentvärde är bland annat byggnadshistoriskt värde, arkitekturhisto-

riskt värde och samhällshistoriskt värde. De värden som bland annat ingår i upplevelsevärde 

är; arkitektoniskt värde, konstnärligt värde, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinui-

tetsvärde, traditionsvärde samt symbolvärde. Identitetsvärde står för de egenskaper som män-

niskor kopplar till en miljö, där det upplevs samhörighet eller en trygghet. Symbolvärde står 

för en byggnad eller miljö som utgör en symbol, för till exempel en hel miljö. En byggnad 

med symbolvärde kan exempelvis förmedla ett budskap.14
 Det är två olika värdekategorier där 

det är yttre värden samt historiska värden som samarbetar.  

 

                                                           
13

 A. Unnerbäck - Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 21 
14

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 95 
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5.2 Carlie & Kretz 

 

För att kunna bredda dokumentsvärde och upplevelsevärde till fornlämningar, används även 

värdeteorier från Anne Carlie & Eva Kretz. Det finns även där en koppling till kulturmiljö-

vården, men här är fokus på tolkning av fornlämningar ovan och under jord. Det kopplas till 

uppsatsen, då platsen som beskrivs handlar om fornlämning som grund och de arkeologiska 

förundersökningar som gjorts på plats är kopplade till fornlämningar. Sättet att se på fornläm-

ningars värde presenteras som vetenskapligt värde, pedagogiskt värde och nutida upplevelse-

värden.15 Det vetenskapliga värdet handlar om de olika perspektiv som ställs mot varandra då 

en tolkning sker vid exempelvis en utgrävning. Den arkeologiska kopplingen handlar om det 

tolkningsföreträde som finns inom arkeologin där en tolkning ställs till fornlämningen, sett 

från en viss tid. De förslag som Carlie & Kretz ger är att koppla både begrepp som kunskaps-

relaterat värde och källrelaterat värde till den tolkning som ska ske.  Det källrelaterade värdet 

innefattar det värde som arkeologer utgår från vid utgrävning, då tolkning av källor sker, för 

att kunna öka kunskap och förståelse om tidigare historia.16
 Det som kännetecknar det kun-

skapsrelaterade värdet är att tolkningen analyseras mot en vetenskaplig grund. Det kunskaps-

relaterade värdet innefattar och kopplas här samman med ytterligare ett värde, kulturhistoriskt 

värde. Det är ett centralt begrepp inom kulturmiljövården. Det kulturhistoriska värdet anses 

motivera och argumentera för bevarandet av vissa miljöer i vissa situationer. Då en tolkning 

ska ske utifrån det värde som anses passa bäst, krävs det att den som har tolkningsföreträde 

har kunskap om exempelvis den fornlämning som skall undersökas.17
 Det handlar även om att 

kunna utläsa om det finns något hot mot fornlämningen, som förhindrar bevarande.18
  Det pe-

dagogiska värdet behandlar visualiseringen och förståelsen som skapas för hur människan 

tidigare levt. Det sätts sedan i samband med de fornlämningar som tagits fram. De bedöm-

ningar som ett pedagogiskt värde kräver är synlighet/icke synlighet. Den synliga delen är den 

som ligger ovan jord, medan den icke synliga delen är den som återfinns under jord.  

De nutida upplevelsevärdena är präglade av hur de yttre värdena som behandlas ses på.  

 

 

                                                           
15

 A. Carlie & E. Kretz – Sätt att se på fornlämningar, 1998, s 33 
16

 A. Carlie & E. Kretz – Sätt att se på fornlämningar, 1998, s 34 
17

 A. Carlie & E. Kretz - Sätt att se på fornlämningar, 1998, s 37 
18

 A. Carlie & E. Kretz – Sätt att se på fornlämningar, 1998, s 37 
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Estetiskt värde är något som tillskrivs ett attribut av en människa känslor och värderingar, inte 

något som objektet tillskriver sig själv, exempelvis gällande exteriörs utseende på en bygg-

nad.19 

 

5.3 Förhållningssätt till kulturhistoriskt värde 

 

Det finns flera olika teoretiska modeller/perspektiv som är kopplade till kulturhistoriskt värde. 

Två av dessa ingår i den teoretiska ramen som presenterats. Den första modellen har sin ut-

gångspunkt i det arkeologiska fältet. Det som kännetecknar modellen är att den är riktad mot 

fornlämningar över och under jord, samt sambandet mellan dessa och kulturhistoriskt värde. 

Om det handlar om upplevelsevärde eller dokumentvärde till exempel. 

Den andra modellen har sin grund i kulturmiljövården och hur man där resonerar kring kul-

turhistoriskt värde i samband med beslutsfattande i samband med kommunala beslut bland 

annat. Det finns dock inget om hindrar att en modells används för båda slags lämningar.  

Värdeteorierna används mot det källmaterial som beskrivs i den empiriska studien. Genom att 

använda värdeteorierna som en mall mot materialet. Unnerbäcks teori kommer vara huvuddel 

av den teoretiska ramen, med stöd från Carlie & Kretz. De tre värden som nämns tidigare, 

kopplat till fornlämningar är; vetenskapligt värde, pedagogiskt värde och nutida upplevelse-

värden. Unnerbäcks kulturhistoriska värden; upplevelse och dokumentvärde – stämmer över-

rens med de som är relaterade till fornlämningar. Bebyggelse och omgivning har ett pedago-

giskt värde då en miljö berättar om de förändringar som skett. Likaså finns det ett nutida upp-

levelsevärde. 
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 A. Carlie & E. Kretz -  Sätt att se på fornlämningar, 1998, s 68 
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6. UNDERSÖKNING 

 

6.1 ”Byttan”  

 

Den gamla staden genomgick i slutet på 1800-talet en förvandling. Området hade då haft tre 

delar som innefattat Slottslyckan (där det låg växthus och drivhus närmast slottet), Balkpla-

nerna (ett vedupplag), samt Krusenstjernska trädgården. 

Flertalet förslag inkom till stadsfullmäktige gällande anläggande av stadspark. Av de förslag 

som lades fram, framkom det att utsikt var vid stor vikt. Från stadspaviljong till slott, från 

sundet till järnvägen, vilket står att läsa i ett av de förslag till stadsparken som lades fram:
20

 

 

”Som af ritningen synes, bör planteringen 

göras så att Slottet, Sundet, jernvägsstationen 

m.m blifva synliga från Paviljongen, der 

marken bör höjas på det man tillika må få 

utsigt öfver de närmaste omgifvande partier-

na” 
21

 

 

Järnvägen kom till staden 1874 och stads-

parken med tillhörande paviljong stod klar 

1880. Paviljongen fick sin plats i mitten av 

parken. Till höger i bild ses utsikt från slottet, mot stadsparken.
22

 Paviljongen ses där i mitten. 

Fram till mitten på 1930-talet tjänade paviljongen som en serveringslokal.  

Bakgrunden till rivningen av den då fortfarande verksamma serveringsanläggningen ”Stads-

parkspaviljongen” i Kalmar stadspark, hade sin grund i ett medborgarförslag från 1935. 

Byggnaden beskrivs där vara opassande och skymmande för slottets anläggning.
23

  

Kretsande kring slottets anläggning och serveringsanläggningen går det att urskilja ett identi-

tetsvärde. Det framträder tydligt då byggnadens placering skapar en relation till omgivningen 

genom byggnadens läge i stadsmiljön.  

                                                           
20

 Tidigare handlingar gällande Stadsparken 1874-79, Kommunarkivet, Kalmar 
21

 Karta No II, Förklaring till de båda ritningarna över f.d Krusenstiernska trädgården och Slottslyckan 
22

 Kalmar kommuns hemsida, Blombergs bildarkiv, Fotograf, Emil Blomberg, 1882 
23

 Förslag till kommunfullmäktige, Drätselkammaren, Kalmar, § 296, 25 februari 1935 

Bild 1. Vy över stadsparken sedd från Kalmar slott. 

Fotograf Emil Blomberg, 1882. 
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I förslaget för en ny serveringsanläggning ges följande beskrivning av byggnaden och dess 

läge i parken: ”Byggnaden är ju omodern och fyller icke de anspråk man har rätt att ställa på 

en byggnad, förlagd till en så vacker plats.”
24

 

Förutom att byggnaden ansågs ha ett mindre estetiskt intryck på besökare, ansågs den sätta 

käppar i hjulet för den ökande turistströmmen som besökte staden för att se slottet och stads-

parken. Som bakgrund till den turistström som besökte staden, fanns bland annat de tidigare 

utgrävningsarbeten som förekom i anslutning till slott och stadspark under 1930-talet. Förut-

om det ekonomiska värde som det gav, finns utrymme för att tolka populariteten som ett pe-

dagogiskt värde, att arkeologiska utgrävningar samt restaureringar skapat ett intresse.  

Det går även att relatera till det Unnerbäck beskriver som en del av dokumentvärdet, vilket 

innefattar byggnadshistoriskt värde - som är relevant gällande restaurering.
25

 Det pedagogiska 

värdet är, som Carlie & Kretz beskriver, kopplat till fornlämningar såväl ovan som under 

jord.
26

 Visualisering av fornlämningarna för att förstå vår historia, går att koppla till det be-

skrivna händelseförloppet, att utgrävningar ökat intresset för turism till staden. Vid en ökad 

turism var det av intresse för stadsparken att kunna bistå med en serveringsanläggning som 

motsvarade de för tiden aktuella kraven, då den omoderna byggnaden ej gjorde detta. 

Förutom arbeten med arkeologiska utgrävningar ansågs även restaureringsarbeten på slottet 

ha lyft fram ett ”stort kulturhistoriskt värde” till staden.
27

 Den skönhet som staden vunnit jäm-

fört med den omoderna träpaviljong som under sommartid tjänade som restaurant, var något 

som inte kunde ses som vackert.
28

 För att locka turister till staden och därmed lyfta fram 

”…vilka betydande kulturhistoriska och skönhetsvärden vår stad har att visa en främling.”
29

, 

föll valet på att arbeta fram en plan för en ny och trivsam anläggning, där servering kunde 

komma att ske. Den trivsamt tänkta anläggningen och dess läge i relation till sund och slott 

bidrar till ett identitetsvärde, vilket är relaterat till miljön och dess egenskaper. ”Beteckningen 

identitetsvärde sammanfattar de egenskaper hos en miljö eller miljökomponent som ger män-

niskan en upplevelse av trygghet, samhörighet och identifikation med sin miljö.”
30

  

En ny restaurangbyggnad där det estetiska värdet fick komma till uttryck, kom därför till för-

slag. Ett förslag om en ny restaurangbyggnad gick på remiss till Kalmar och Ölands turistfö-

rening i juli månad 1935. Yttrandet som gällde stadsparken och dess serveringsanläggning, 

                                                           
24

 Förslag till kommunfullmäktige, Drätselkammaren, Kalmar, § 296, 25 februari 1935 
25

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 52 
26

 A. Carlie & E. Kretz – Sätt att se på fornlämningar, 1998, s 54 
27

 Förslag till kommunfullmäktige, Drätselkammaren, Kalmar, § 296, 25 februari 1935 
28

 Förslag till kommunfullmäktige, Drätselkammaren, Kalmar, § 296, 25 februari 1935 
29

 Förslag till kommunfullmäktige, Drätselkammaren, Kalmar, § 296, 25 februari 1935 
30

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 89 
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blev att den gamla träpaviljongen inte ansågs vara fröjdfull för ögat, utan att den borde ersät-

tas med 

en ny serveringsanläggning. De krav som fanns på 

en liknande byggnad vid tiden, ansågs inte finnas i 

den nämnda paviljongen ”Byttan”. De krav som 

kom att ställas på den ersättande byggnaden var att 

den inte fick störa den omgivande miljön, vilket i 

detta fall innebar stadsparken och utsikten mot 

slottet. Inte heller fick den ersättande byggnaden 

uppföras i, den för tiden, så populära funkissti-

len.31   

Bilden till höger visar utsikt mot slottet, från den 

gamla serveringsanläggningen uppförd 1880.32 

 

De krav som ställs på en ny byggnad och det an-

givna förslaget, är något som här går att relatera 

till kontinuitetsvärde, som i sin tur är en del av det 

Unnerbäck beskriver som upplevelsevärde. Det innebär att en kontinuerlig förändring pågår 

och präglar miljön, samtidigt som det har skett framväxt på den berörda platsen, historiskt 

sett.33  

Det kan då ses som ytterligare ett steg i en process, att fortsätta byggandet och i detta fall, 

ersätta en tidigare serveringsanläggning med en ny – i liknande nedtonad stil.  

 

I en P.M från stadsingenjören Eiler T. Schiöler till Drätselkammaren beskrivs stadsparksom-

rådet och platsen för nybyggnaden på så sätt att den nya restauranten bör byggas på samma 

plats som träpaviljongen, vilket innebär ett kontinuitetsvärde som växer fram. Då ytterligare 

planering och närmare beskrivning av restauranten diskuterades, var det av stor vikt att utsikt 

mot slott och sund skulle utnyttjas.34 Utsikten mot slottet förstärker ett symbolvärde.35 Sym-

bolvärdet innebär här att slottet bidrar till att skapa något som är värdefullt för den omkring-

                                                           
31

 Remiss till kommunfullmäktige, Drätselkammaren, Kalmar, § 296, 15 november 1935 
32

 Utsikt mot slottet, från serveringspaviljongen Byttan, ca 1900, Fotograf Truls Åkerblom 
33

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 91 
34

 P.M, Drätselkammaren, Kalmar, 17 februari 1936, E.T Schiöler 
35

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 85 

Bild 2. Utsikt mot slottet, från Byttan, ca år 

1900. Fotograf, Truls Åkerblom 
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liggande i miljön, och i detta fall restaurangens utsikt. Det är av stor vikt att utsikten mot slot-

tet inte störs, där slottet kan ses som en symbol för det gamla medeltida Kalmar. Unnerbäcks 

förklaring om symbolen som funktion lyder: ”Symbolfunktionen kan vara mer eller mindre 

framträdande och mer eller mindre starkt förankrad i det allmänna vetandet.”.
36

 Han beskri-

ver även symbolvärde som ”I vissa fall är symbolfunktionen avsedd, i andra fall har byggna-

den i efterhand blivit symbol för en speciell händelse, företeelse eller idé.”
37

 Liknande be-

skrivning om utsikt mot slottet, som den tidigare nämnda, förekommer även i ett skissförslag 

till en ny restaurang, där man skriver följande:  

”Från den öppna takterrassen bör utsikten över sundet och grönskan bli särskilt vacker…”38. 

Förhållandet mellan utsikten och byggnaden förekommer även i andra beskrivningar och för-

slag till nybyggnaden. Utsikten spelar därmed en aktiv roll i hur skapandet av en ny restau-

rang tar form. De önskemål som tidigare nämnts förekommer även där och beskrivs som föl-

jande:  

”…att erhålla en byggnad, som genom sin storlek och formgivning icke allt för mycket inkräk-

tar på den smala parken, och som i minsta möjliga mån stänger utsikten från Slottsvägen mot 

vattnet.”39 

Storleken och formen på byggnaden, samt relationen till parken är tankar som går att relatera 

till två av Unnerbäcks värdemotiv, konstnärligt värde och identitetsvärde.  

Det konstnärliga värdet här handlar om byggnadens storlek och formgivning som i förhållan-

de till parken bör beaktas. Tanken kring nybyg-

gandet av en restaurant som ersatte den gamla 

paviljongen handlade mycket om att utsikten 

mot slottet inte fick störas mer än nödvändigt.  

Identitetsvärdet bär här upp relationen mellan 

slottet och stadsparken.  

Bild 3 illustrerar utsikten från den nya restau-

rangen mot sundet. Till vänster är sundet och 

rakt fram ses slottet i bakgrunden.
40

 

 

I juli månad 1938 presenterades programsynpunkter på den tänkta byggnaden i stadsparken.  

                                                           
36

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 96 
37

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 95 
38

 Förslag till sommarrestaurang i Kalmar, Stockholm, 20 Juni 1936, S.A.R 
39

 Förslag från O. Thunström, arkitekt, Stockholm, 24 mars 1937 
40

 Bildnr: O158581K, Kalmar läns museums arkiv 

Bild 3. Utsikt mot slottet från Byttans restau-

rang, 1940. Fotograf, Walter Olson 
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I och med att ett beslut fattats om rivning och sedan nybyggnad, krävdes även en arkeologisk 

utgrävning. Arkeologen Harald Åkerlund var ansvarig för den.41 Vid utgrävning av det berör-

da området fann man delar av det medeltida Kalmar under jord.  

De fynd som gjordes, förutom att delar av stadsmuren återfanns, var bland annat stensättning-

ar, pålningar och husgrunder. Åldern på de husgrunder som återfanns var tidigt 1600-tal. De 

utgrävningar som Harald Åkerlund ledde, går att relatera till det värde som Unnerbäck beskri-

ver som samhällshistoriskt värde. Det finns även ett kontinuitetsvärde, då lämningarna tyder 

på att byggnation skett på platsen tidigare. De fynd som gjordes visar delar av hur den medel-

tida staden utvecklats. Vid de, för den tiden, aktuella iakttaganden som borde följas, innebar 

det enligt situationsplanen att de 

 ”…angivna murgrunderna av arkeologiskt och historiskt värde.”42 

skulle tas med i planerandet av byggnaden. De angivna murgrunderna kan här relateras till ett 

kontinuitetsvärde, att platsen där en ny restaurant skulle uppföras, varit bebyggd långt tidiga-

re, även om resterna finns under jord.  

Det finns därmed en kontinuitet som illustrerar stadens framväxt, historiskt sett.43 Tanken var 

även att byggnaden på ett hänsynsfullt tog tillvara på de värdefullaste blickar ut mot slottet.  

Formen på byggnaden skulle, enligt synpunkterna, tilldelas ett återhållsamt yttre.44  

Det går där att tolka tanken med byggnaden som det Unnerbäck beskriver som identitetsvär-

de, där byggnadens läge har betydelse för den omkringliggande miljön. 

Då egenskaperna hos miljön är kopplade till det människor finner som trygghet och/eller 

samhörighet, vilket går att tillskriva en park.45  

Till slut blev det arkitekten Sven Ivar Lind, som fick uppdraget att rita den nya restaurangs-

byggnaden. Hans ambitioner med de förslagna ritningarna var att byggnaden inte skulle vara 

monumental och därmed inneha en dominans i stadsparken. Byggnadens form och storlek 

bidrar till att förstärka det värde som Unnerbäck beskriver som arkitekturhistoriskt värde, men 

även konstnärligt värde.  

Det arkitekturhistoriska värdet kopplat till restaurangen handlar om den nedtonade funktiona-

listiska stilen som byggnaden har, och därmed samtidigt det konstnärliga värdet.46 
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 Anteckningar vid utgrävning i Stadsparken, Kalmar, 6/4 1939, Harald Åkerlund 
42

 Programsynpunkter, SFS 297, Kalmar den 15 Juli 1938,  Carlgren 
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 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 91 
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 Programsynpunkter, SFS 297, Kalmar den 15 Juli 1938,  Carlgren 
45

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 89 
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 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 55 
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Efter den nya restaurangens öppnande 1939 och fram till beslut om ett nytt konstmuseum i 

anslutning till restaurangen fattades, har stadsparken varit en plats för att återhämta sig, en 

oas. Det har förekommit konstinstallationer i form av skulpturer i olika perioder.  

På 1980-talet byggdes det en musikestrad i anslutning till restaurangen.47 Planer om att länka 

samman restaurangen med det nya konstmuseet uppstod i början av 2000-talet.  

Efter ett beslut där ett nytt konstmuseum skulle byggas i stadsparken, förekom även restau-

rangen ”Byttan” i handlingarna. Konstmuseet och ”Byttan” skulle bli ett, och därmed skulle 

den anrika restaurangen från 1939 även få en antikvarisk upprustning.  

År 2004 skickade Länsstyrelsen i Kalmar ut en remiss gällande byggnadsminnesförklaring av 

Byttan.48 I remissen står det även nämnt som ett förslag att  

”Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller eller det kulturhistoriska värdet mins-

kar.”.49  

Den samlade motiveringen som står att läsa i remissen handlar om restaurangens exteriöra 

helhet, som sedan 1930-talet anses vara mycket väl bevarad. Helheten utgörs till stor del av att 

byggnaden i sig är ritad i hänsynsfull tanke mot den omgivande miljön, stadsparken. 

De värden som här är relaterade till Unnerbäck är byggnadshistoriskt värde, där byggnadstek-

nik och material är av värde. Exteriören kan där berätta om det rådande tidstypiska stilidealet, 

funktionalismen. Det går även att utläsa ett arkitekturhistoriskt värde, då man vet vem som 

ritat byggnaden och hans ambitioner/intentioner med byggnaden.  

Ett samhällshistoriskt värde i relation till den nya restaurangen som uppfördes 1939, handlar 

om vad som styrde ett beslut till ny byggnad just då. Även värden som konstnärligt värde och 

arkitekturhistoriskt värde passar in i det kulturhistoriska värde som byggnaden representerar. 

Relaterat till Unnerbäck, kopplas värdebedömningar till hur representativ byggnaden är samt 

autenticitet - hur äkta den är.  

Vid byggnadsminnesförklaring sker det en presentation om varför byggnaden är representativ, 

hur äkta den är, och varför just den bör skyddas med lagstiftning. 

Man ansåg i byggnadsminnesförklaringen att byggnaden hade, för den tiden då den byggdes, 

ett diskret yttre vilket gynnade den omgivande miljön och att inte alltför stora förändringar 

skett.   
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Den sammanfattande motiveringen som Länsstyrelsen gav är ”…Restaurang Byttan har ett 

mycket högt arkitektoniskt och konstnärligt värde…”.50 Det höga arkitektoniska värdet är re-

laterat till hur byggnadens helhet framstått, i proportion till hur det omkringliggande miljön 

ser ut. Det konstnärliga värdet är kopplat till det arkitektoniska värdet, genom arkitekturens 

utseende.51  

Kalmar läns museum uttryckte åsikter gällande detaljplanen för det nya konstmuseet, med att 

yttra sig följande om Byttan: 

 

 ”Byggnadens kulturvärden bör klargöras genom en kulturhistorisk utredning som underlag 

till utformandet av planbeskrivningen och planbestämmelsen.”52.  

Planerna för Byttan, i relation till det planerade och idag nybyggda museet, var att museet 

skulle verka som en paviljong till restaurangen.53 De två byggnaderna skulle därmed länkas 

samman. De kulturvärden som utreddes var byggnadens arkitektoniska och konstnärliga vär-

de, vilka presenterades i en reviderad detaljplan. Däröver beskrevs ytterligare det interiöra och 

exteriöra värdet, samt de skyddsbestämmelser som gällde med den nya detaljplanen.54  

Vilket relaterat till Unnerbäck innebär att det konstnärliga och arkitektoniska värdet skyd-

das.55 Det konstnärliga värdet relateras till arkitektens intentioner, uttryck för interiöra detaljer 

samt exteriöra utmärkande delar. Det arkitektoniska värdet markeras här av estetiska delar i 

arkitekturen, där delarna är en del av helheten.56
  

I den reviderade detaljplanen fick byggnaden ytterligare skydd för den kommande byggnads-

processen. De värden som kretsar kring restaurangen från 1939, förutom arkitektoniskt och 

konstnärligt värde, är arkitekturhistoriskt värde. Byttan respresenterar arkitektoniska ideal 

från 1930-talet, ett konstnärligt värde i det uttryck byggnaden tar.  

Det arkitekturhistoriska värdet knyts samman med arkitekten och de ideal som influerade 

denne, vilket Unnerbäck menar kan stärkas av sällsynthet eller representativitet gällande vär-

debedömning.57
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6.2  Det nya ”Kalmar konstmuseum”  

 

Kalmar konstförening bildades på 1910-talet. Det gamla konstmuseet fick ta över gamla lasa-

rettets lokaler 1942.58 Byggnaden, som finns kvar idag, ligger endast ett stenkast från det nya 

konstmuseet. Själva syftet med ett nytt museum fann sin motivering i att det gamla museet 

tjänat ut sina lokaler, det fanns inte längre den säkerhet som krävdes av den typ av lokal, och 

inte heller var museet anpassad för den tillgänglighet som krävs. Det handlade om en säker-

hets- och tillgänglighetsfråga. Den ambition som kommunen hade med byggnaden var ett 

resultat som representerar högsta arkitektoniska klass.59 

För att ett nytt konstmuseum skulle komma till beslut i 

Kalmar krävdes det åtskilliga yttranden och remisser 

mellan olika instanser. Kalmar kommun, Länsstyrelsen i 

Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, samt Kal-

mar läns museum var delaktiga i yttrandet kring det nya 

museets formande. 

I augusti 2004 togs beslut om en arkitekturtävling i sam-

arbete med Sveriges Arkitekter.60 Det återkommande 

syftet med den nya byggnaden i stadsparken var att den 

skulle,  

”…inpassas i den unika parkmiljön och ansluta till den 

befintliga byggnadens värdefulla arkitektur och äga ett 

stort arkitektoniskt egenvärde…”.61
  

 

Det värde som här är störst är det arkitektoniska värde, som enligt Unnerbäck kan definieras 

som; ”Det arkitektoniska värdet kan ligga både i rent estetiska egenskaper och i det sätt på 

vilket arkitekten har löst ett gestaltningsproblem utgående från givna förutsättningar.62 

Det vinnande förslaget var utvecklat av arkitektfirman Tham & Videgård Hansson Arkitekter 

AB, Stockholm. Till höger på bild ses konstmuseet, sommaren 2008.63 

                                                           
58

 http://www.kalmarkonstmuseum.se/om-kalmar-konstmuseum 2011-03-02 
59

 Detaljplan, samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun, Dnr: 2005-0567, s 5 
60

 Detaljplan, samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun, Dnr: 2005-0567, s 7 
61

 Detaljplan, samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun, Dnr: 2005-0567, s 1 
62

 A. Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002, s 75 
63

 Fotograf: Hanna-Lisa Johansson, 2008-07-29 

Bild 4. Kalmar konstmuseum 2008. 

Fotograf, Hanna-Lisa Johansson 

http://www.kalmarkonstmuseum.se/om-kalmar-konstmuseum


24 
 

 

Förslagets namn var Plattform. I beskrivningen av förslaget anses utsikten mot sundet som en 

viktig del: 

 

 ”Museets samlade volym minimerar den parkyta som tas i anspråk samtidigt som vattenkon-

takten från slottsvägen och parkens västra delar bibehålls.”.64  

 

Utsikten mot vattnet och slottet relateras till det värde som Unnerbäck beskriver som tradi-

tionsvärde, där utsikten sedan tidigare varit en viktig del. Traditionsvärdet samverkar här även 

med ett annat värde, kontinuitetsvärde, där utsikten mot slott och sund tidigare varit en viktig 

del. Den motivering som juryn gav det vinnande förslaget var att bland annat 

 

 ”… ett starkt och självständigt uttryck för samtida arkitektur men också innehåller referenser 

till både medeltida byggnader på platsen och till Sven Ivar Linds Parispaviljong 1937.”
65

  

 

Det finns där ett kontinuitetsvärde och traditionsvärde enligt juryn. Kontinuitetsvärdet bygger 

på att det funnits bebyggelse och framväxt på platsen tidigare, medan traditionsvärdet bygger 

på att det handlar om en speciell byggnad som i över hundra år verkat som serveringspavil-

jong.66
 I detaljplanen från kommunens samhällsbyggnadskontor refereras de beskrivningar av 

de motiveringar som ledde fram till ett beslut. För att kunna upprätta en detaljplan krävdes 

även en behovsbedömning av det nya konstmuseet.67 Detta för att kunna se om miljön kring 

den tänkta byggnaden kunde ta skada på något sätt. I behovsbedömningen behandlades bland 

annat hur byggnaden påverkade omgivningen med sin storlek. Byggnaden bedömdes där vara 

av ”hög arkitektonisk kvalité” och därmed ha specifika kvalitéer som anpassas till platsen på 

ett bra sätt. Den höga kvalité som beskrivs går här att koppla till det Unnerbäck beskriver som 

arkitekturhistoriskt värde. Det aktuella värdet kan därmed representera något, i detta fall en 

arkitekturstil som var aktuell när den nya byggnaden planerades. Den ingår även i ett kontinu-

itetsvärde, eftersom det är en ny byggnad som tillförs på en plats där byggnad varit dokumen-

terad sedan länge tillbaka, dels genom arkeologisk dokumentation men även genom visuell 

dokumentation.68 
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Det som bedöms höja det planerade byggandet mer än den arkitektoniska kvalitén är samspe-

let med restaurangen Byttan och den nivåskillnad och volym som kommer ske;  

”Huvudbegreppet bedöms vara av mycket högt värde.”.69 Det handlar om en situation där 

både Byttan och konstmuseet vinner på att sättas samman och som beskrivs i detaljplanen 

som 

 ”En byggnad som i symbios med Byttan blir något omtalat och ”värt en omväg” i turistgui-

der.”70 

 

De remisser som skickades till Kalmar läns museum fick blandad respons. Ett yttrande som 

gällde detaljplanen sändes tillbaka till kommunen. Länsmuseet ifrågasatte kommunens be-

skrivning av slottet och det kommande konstmuseets samspel, med att ställa frågan: 

 ”Är det kanske så att byggnaden snarare konkurrerar med än förstärker slottets upplevelse-

värde?”.71 

Det kom senare att ske en revidering av den gamla detaljplanen och en ny godkändes 2006-

03-16. Upplevelsevärde som är kopplat till slottet går att utläsa som identitetsvärde och sym-

bolvärde. Där slottet ger omgivningen en identitet för stadens ålder. Likaså symbolvärdet, 

kopplas till slottet som ett monument över tid och ålder på platsen.72 

Länsmuseet fick i samband med detaljplanens utlåtande, tillstånd att genomföra en förunder-

sökning. Där det konstaterades att det blivande konstmuseet kom att placeras över den medel-

tida stadsmuren, som finns under jord.73 Då omfattande arkeologiska undersökningar inte 

gjorts i området tidigare, var det av stort arkeologiskt intresse att ta del av den information en 

utgrävning kan ge. Det arkeologiska intresset går här att utläsa som ett kontinuitetsvärde, samt 

byggnadshistoriskt värde. Kontinuitetsvärdet innebär att det funnits bebyggelse på platsen 

tidigare, vilket går att utläsa från de utgrävningar som skett. Ytterligare ett värde som går att 

föra in gällande det arkeologiska intresset är pedagogiskt värde.  

Som Carlie & Kreutz beskriver, handlar det pedagogiska värdet och fornlämningar om att 

visualisera kunskap om det förflutna.74
  

I ett senare yttrande gällande den detaljplan som handlade om konstmuseets framväxande, 
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ifrågasätter länsmuseet det förslag gällande riksintresset som kommunen lagt fram. Påståen-

den om att det nya konstmuseet skall förstärka riksintresset, ifrågasätts av länsmuseet.  

Kunskapsbetydelsen och intresset för fynd som gjordes, går att relatera till det pedagogiska 

värde som Carlie & Kretz beskriver som ett kriterium för visualisering av lämningar under 

jord.75 Det pedagogiska värdet är även relaterbart till ett annat värde: identitetsvärde. Identi-

tetsvärdet relateras till den funktion som platsen haft; medeltida stad och idag som stadspark.   

Kunskapen om fornlämningarna beskrivs av Carlie & Kretz som ett icke synligt pedagogiskt 

värde. Fornlämningar ger kunskap om hur visualisering av tidigare historia kan ske. 

 

7. DISKUSSION 

 

Vilket kulturhistoriskt värde är det egentligen som har varit dominerande i samband med byg-

gande i Kalmar stadspark?  

Det står där mellan två delvärden, dokumentvärde och upplevelsevärde. 

Det värde som dominerat vid besluten inför byggandet av serveringsanläggningen på 30-talet, 

urskiljs som värden relaterade till omgivningen. Tankar kring att utsikten inte fick störas mer 

än nödvändigt och att den omkringliggande miljön skulle tas hänsyn till, säger något om hur 

tanken kring upplevelsevärdet redan då, började ta form. Det värde som har fått ta störst plats 

under 30-talet är identitetsvärde. Det får mig att reflektera över hur värdet även relateras till 

andra värden såsom symbolvärde. Utsikten mot slottet ansågs vara viktig att bevara. Jag tyck-

er där att det går att se ett symbolvärde. Att kunna se slottet från stadsparken skapar en rela-

tion till ett identitetsvärde, som i sin tur skapar trygghet för den plats man befinner sig i.  

Ett annat värde som här får stå som representativt för 30-talet och den nya restaurangens upp-

förande är arkitekturhistoriskt värde, som är kopplat till dokumentvärde. De två starkaste vär-

dena från 30-talet representeras därmed av två delar av det kulturhistoriska värdet, vilket jag 

anser kan förklaras av hur synen på en miljö och nybyggnad i anslutning till den, såg ut på 30-

talet. Det som kan sägas vara representativt för den tidens syn på värde, är här upplevelsevär-

det. Det som bidrar till upplevelsevärdet här är även kontinuitetsvärdet. Det bekräftar att det 

finns en kontinuitet på den plats där det idag finns två byggnader – en restaurang och ett 

konstmuseum. Uppföra byggnader på platsen, har skett sedan flera hundra år tillbaka. 
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En stadspark, med omgivningar där slott och sund bidrar till en trivsam miljö, tilldelas en frisk 

fläkt av en ny byggnad. Det sker en omvärdering eller nyvärdering, så som jag ser det, i vilket 

värde som styr. Från dokumentvärde (byggnadens egenskaper) till upplevelsevärde (omgiv-

ningen och yttre egenskaper). Själva grundmotiveringen skapas av det värde som styr bygg-

nadens förhållande till den omgivande miljön, vilket i Byttans fall representeras av ett upple-

velsevärde. I Kalmar konstmuseums fall handlar det om ett dokumentvärde, då det styrande 

värdet är av stort arkitektoniskt värde.  

 

Det värde som har vägt tyngst vad som går att utläsa av de dokument som studerats från 30-

talet är upplevelsevärdet. Den miljö som man där beskriver i relation till den nya byggnad 

man vill åstadkomma handlar och kretsar mycket kring hur byggnaden ska se ut, hur dess 

relation till slottet, parken och sundet ska se ut. Det går där att urskilja något av de tankar som 

fanns på 30-talet, hur man såg på omgivningen. 

Det delvärde å andra sidan som framkom under studier av byggandet av det nya konstmuseet 

visar en tendens att det är ett dokumentvärde som fått styra utvecklingen av planerna med 

byggnaden. Det stora arkitektoniska värdet är ett exempel på detta. Jag tycker mig därmed se 

en skillnad, om än liten, hur man har tänkt i planering över två byggnader, vid två olika tid-

punkter. Från att ha gått från kulturminnesvård på 30-talet, till kulturmiljövård som än idag är 

aktuell, går det även där att resonera kring hur synen på den omgivande miljön och bevaran-

det av värden ser ut. Kulturminnesvården är kopplad till synen på ett monument, kulturmiljö-

vården är kopplad till människan och den omgivande miljön.  

Kulturminnesvårdens syn går att utläsa något i de beslut som omfattade byggandet av Byttan 

på 30-talet. Tanken kretsar där kring byggnadens funktion och läge gentemot slottet, där slot-

tet får ses som monumentet. Idag, och när konstmuseet byggdes, kretsade tanken kring den 

omgivande miljön samt att det funnits byggnader på platsen tidigare. Fokus låg då inte på 

slottet som referenspunkt längre. Stadens utveckling, vad jag kan utläsa, sågs som någon form 

av referenspunkt. Därmed kommer det fram ett kontinuitetsvärde. Som i sig tillhör upplevel-

sevärde. 

 

Då staden har utvecklats, har den omkringliggande miljön haft ett stort värde i samband med 

byggandet? Eller har det varit själva byggnaden som varit viktigast?  

Den roll som den omgivande miljön har spelat är säkerligen flera, i detta fallet är det fråga om 

två roller. Delaktig i den omgivande miljön eller eget värde. Den gamla serveringpaviljongen 

revs och ersattes med en ny restaurant – Byttan, som vid planeringsstadiet tillskrevs ett värde i 



28 
 

relation till den omgivande miljön. I den relationen är det Byttan som får ge upp lite av sitt 

värde, i alla fall under 30-talet. Utsikt mot sundet skulle tas tillvara, likaså utsikten mot slottet. 

Byggnaden skulle uppföras i nedtonad stil, i samma ton som parken.  

När det sedan planerades för ett nytt konstmuseum i stadsparken, kan man se en annan värde-

ring, där det är byggnadens arkitektur som tillskrivs ett stort egenvärde.  

Det går därmed att se att det värdet från 30-talet, den omkringliggande miljön – har flyttat sig, 

till en byggnads arkitektoniska värde. Det behöver inte betyda att miljön omkring inte värde-

ras – dock är det byggnaden som står mest i fokus.  

Men hur har flyttandet av värdet, yttrat sig? Vilket värde har dominerat, upplevelsevärde eller 

dokumentvärde?  

Det sätt som värdets förflyttning har yttrat sig i, är att fokus ändrats. Från den omkringliggan-

de miljöns värde till en enskild byggnads värde. Det kulturhistoriska värde som är störst re-

presenterat där är ändå upplevelsevärde, där identitetsvärde och arkitektoniskt värde ingår. 

Däremot representeras Byttan av ett arkitekturhistoriskt värde, då det är en byggnad uppförd i 

funktionalistiskt stil, representativ för sitt decennium och sin tid, med inga onödiga föränd-

ringar fram till 2008 – då konstmuseet byggdes. 

Med Byttans historiska värde, representeras även ett dokumentvärde. Det går dock ändå att 

anse att det värde som yttrat sig som störst är upplevelsevärdet. 

Synsättet på den omkringliggande miljön har ändrat sig något genom tiden, vilket går att se 

redan från den bakgrund som presenterats i uppsatsen. De förslag till hur stadsparken skulle 

utformas vid grundandet omkring 1880, hade en stor vikt vid och för att utsikten mot vattnet 

och järnvägen skulle behållas.  

På 30-talet då Byttan byggdes, skulle utsikten mot sundet tas tillvara, likaså utsikt mot slottet. 

När konstmuseet skulle byggas, var utsikten inte lika mycket representerad i dokument, som 

vid tidigare årtal. Synen på slottet som ett monument och skönhetsvärde har under åren för-

ändrats. De värden som tagits tillvara och som går att utläsa även idag är gällande Byttan ett 

byggnadshistoriskt värde, ett symbolvärde med flera. I och med anslutandet till konstmuseet 

har hela konceptet integrerats och därmed har de två byggnaderna, vad jag kan se, fått gemen-

samma värden i form av identitetsvärde och symbolvärde. Det då de båda byggnaderna repre-

senterar en del av parken som ses som en identitet, baserat på de fornlämningar som finns 

under jord, det medeltida Kalmar. Parken och fornlämningarna, kopplat till de två byggnader-

na sluter sig där även till ett symbolvärde, som blivit en symbol för staden, dels genom par-

kens historia och slottet, men även den historia de två byggnaderna har var för sig.  
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Går det att efter denna undersökning säga att de kulturhistoriska värdena tagits tillvara? 

Svar: Ja.  

Byttan har fått ett bevarandevärde i form av byggnadsminnesförklaring. Konstmuseet, kan i 

framtiden, komma att stå för flertalet värden. Ett symbolvärde för stadens utveckling, ett kon-

tinuitetsvärde för att bebyggelse skett på samma plats sedan medeltiden, även om de medelti-

da delarna ligger under jord, så står museet upp för sin samtid och representerar sin tids be-

slut. 

Det är kanske alltid något som får tas med i beräkningar, att något faller bort – i detta fall, de 

arkeologiska värdena. Intresset och det visuella värdet för fornlämningarna, men även det 

pedagogiska värdet, är två värden som fått stå tillbaka något, vilket kanske kan tyckas kons-

tigt. För att förstå framtiden, är det viktigt att man förstår sin historia.  

Med den här uppsatsen försöker jag visa hur liknande värden har tett sig vid två tidsepoker, på 

samma plats. Byggnadernas relation till slottet har tett sig liknande, utsikten har varit en vik-

tigt del i de förslag som lagts fram. Det som är nästa fråga är, hur man i framtiden kommer att 

ställa sig till likande värdering eller bevarandefrågor.  

Kommer konstmuseet att bli den nya symbol som slottet tidigare var, i relation till restauran-

tens utsikt? 

 

 

8. SLUTSATS 

Efter att ha undersökt källmaterial som varit relaterade till byggandet av Byttan på 30-talet 

och Kalmar konstmuseum nu på 00-talet, så har jag kommit fram till följande slutsatser; 

På platsen för byggandet, Stadsparken, har det funnits två synsätt – upplevelsevärde och do-

kumentvärde. Det som har dominerat beslut inför de bygganden som skett, är på 30-talet upp-

levelsevärde. På 00-talet, idag, har det även nu varit upplevelsevärde men närmat sig doku-

mentvärde som helhet. Synen på stadsparken och slottet har förflyttats. Den gemensamma 

bakgrunden till byggandet, både på 30-talet och idag, går att på något sätt relatera till turism. 

På 30-talet byggdes en ny restaurang för att turisterna skulle trivas. Idag, på 00-talet, byggdes 

ett konstmuseum som skulle göra sin plats hörd i kommande turistguider. Restaurangen Byt-

tan och Kalmar konstmuseum, upplevelsevärde och dokumentvärde – med fornlämningar 

under marken, som påminner om platsens betydelse för tidigare, och kommande generationer. 
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