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Abstract 
This qualitative thesis discusses the process of preservation of the community building Källör. In a case study 
the political processes around the issue of the preservation of the society building is examined on the basis of the 
concerned laws (PBL & KML), where the protection of cultural-historical buildings is treated in relation to the 
case of Källör. The voluntary commitment and its significance for the building, is examined through the com-
munity center association of Källörs (bygdegårdsförening societetshuset Källörs) work for the building's preser-
vation and goal to run it as a community center (bygdegård). Finally, it is investigated whether and how the place 
has been important for the involvment of the association. 

   Nine interviews were conducted for the study, six with members of the association and three with profess-
ional and responsible persons in the case. Materials in the form of laws, decisions, investigations, brochures and 
municipal plan overviews were also used for the study. The material was analyzed through the study's theoretical 
framework; the arm’s length principle (armlängdsprincipen), authority, authenticity, Sense of Place and Genius 
Loci. 

   The case study shows that the issue of preserving the local cultural heritage is a complex and dynamic 
process. Those involved can interpret the laws and the cultural-historical value in different ways and the building 
is not always judged to be objective based on its cultural-historical value. The work of the association has made 
an impression in the political process and the place has also proven to be important for the associations commit-
ment. The question of the preservation of the local cultural heritage is complex in where laws and collaborations 
have the potential to be developed, in order to ensure that the local cultural heritage is assessed according to it’s 
cultural-historical value and thus does not risk being lost. This is a two year master’s thesis in Museum and Cul-
tural Heritage Studies. 
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* 
 

Nedanstående citat om havsbadanstalten i Östhammar är hämtat ur Komikern: 
Roman om en teaterfamilj (1989) av Per Anders Fogelström. I bokens slut finner 

huvudpersonen lugn och hjälp mot sin gikt på badanstalten i Östhammar, vars 
societetshus denna uppsats handlar om. 

 
 

Under några år hade Fredrik Deland tillbringat somrarna i Östhammar. Han 
hade trivts bra i den i den stillsamma staden. (…) Uppslaget att välja Östhammar 
hade han fått när han läst en annons för stadens nyanlagda havsbadanstalt, som 

kunde erbjuda såväl kalla som varma bad av olika slag. (…) Från Stockholm 
kunde man komma med ångbåt (…) Fredrik strövade omkring, vilade emellanåt 

på sofforna som badhusförvaltningen placerat ut, satt intill badhuset vid Lo-
rensholm och såg ut över fjärden.4 

 
 

 
4 Fogelström (1989), s. 297–298. 
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Inledning 

I Roslagen längst den uppländska kusten ligger småstaden Östhammar. Vid sta-
dens strandpromenad finns societetshuset Källör, en byggnad som låg centralt i 
det som tidigare var Östhammars badhuspark. På bad- och rekreationsområdet 
fanns förutom societetshuset tidigare ett varmbadhus, ett kallbadhus, en musikpa-
viljong, en springbrunn och en stuga för badläkaren. Varje sommar mellan juni 
och augusti besöktes Östhammar av stadsbor som längtade till landet, frisk luft 
och havsbad. Sommargästerna kom från storstäder som Uppsala, Gävle och 
Stockholm, men även den lokala befolkningen besökte badhusparken. Bad-
husepoken som varade mellan ca 1880 till 1930-talet beskrivs vara av stor vikt för 
Östhammars utveckling, eftersom besökarna bidrog till stadens ekonomi genom 
att de hyrde husrum och handlade i de lokala affärerna.5  

Från 1920-talet började societetshuset Källör att användas som skola under 
terminerna. Skolverksamheten på Källör pågick till år 2005 när kommunen beslu-
tade att den så kallade Källörsskolan skulle läggas ner. Förutom läkarstugan var 
societetshuset den enda bebyggelse som numera fanns kvar av det som tidigare 
utgjort badhusparken. Nedläggningen startade en politisk process kring frågan om 
byggnadens framtid, vilken har engagerat flera parter och tagit många vändningar. 
Först bildades bygdegårdsföreningen societetshuset Källör, vilken arbetade för ett 
restaurerande, bevarande och brukande av Källör som bygdegård. Östhammars 
kommun som äger byggnaden beslutade först att riva Källör och sedan att ge ett 
privat bolag tillgång till att bygga på marken. I samma veva utreddes också Källör 
som byggnadsminne av länsstyrelsen. Idag har bygdegårdsföreningen nyttjande-
rätt över Källör, de restaurerar byggnaden och driver den som bygdegård.  

På 1990-talet tillbringade jag mina första skolår i Källör, från denna tid minns 
jag särskilt hur vi elever smög upp på byggnadens vind. I rummet fanns gamla 
skolplanscher, uppstoppade djur och vätskefyllda glasburkar med biologiskt 
material. Fascinerat studerade vi alla de märkliga föremålen som tidigare använts i 
undervisningen. Kanske var det i de förbjudna mötena med det gamla skolmateri-
alet, som mitt intresse för historia började? Ett intresse som har lett till att jag har 
valt att fördjupa min uppsats i frågan om det lokala kulturarvets bevarande.    
 

 
5 Axelsson (1981), s. 42–44, 82–84.  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka de olika aktörerna och drivkrafterna i frågan 
om den kulturhistoriska byggnaden Källörs bevarande i Östhammar.  

Utifrån studiens syfte har frågeställningarna nedan utformats för att vägleda 
arbetet:  

Hur har frågan om Källörs bevarande behandlats politiskt på lokal och regional 
nivå? 

Hur har bygdegårdsföreningen arbetat för Källörs bevarande och vilket avtryck 
har deras arbete haft i den politiska processen? 

Vad är det som får bygdegårdsföreningens medlemmar att engagera sig ideellt för 
Källörs bevarande?  

 
Den första frågeställningen vill undersöka hur den lokala och regionala politiken 
har behandlat frågan om Källörs bevarande. Den andra frågeställningen vill un-
dersöka bygdegårdsföreningens roll och betydelse för Källörs bevarande. Den 
tredje frågeställningen vill undersöka de materiella och immateriella värden som 
platsen inrymmer, samt vilken roll de spelat i bygdegårdsföreningens arbete och 
engagemang.  

Fallstudien ämnar bidra med en inblick i hur kulturarvspolitiken kan fungera i 
frågan om det lokala kulturarvets bevarande, hur en bygdegårdsförening kan ar-
beta för ett lokalt kulturarvs bevarande och vad det är som får medlemmarna att 
engagera sig för byggnadens bevarande. 
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Disposition 

I uppsatsens första del presenteras uppsatsämnet, dess syfte och frågeställningar.  
Sedan följer forskningsöversikten som tar upp tidigare forskning som varit rele-
vant att ta del av inför studien. Efter detta följer en fördjupning i studiens teore-
tiska begrepp; armlängdsprincipen, auktoritet, autenticitet, Sense of Place och 
Genius Loci. Efter teoriavsnittet följer en fördjupning i studiens metoder och 
material, där även studiens etiska överväganden diskuteras. I slutet av denna del 
ges även en kortare beskrivning av centrala begrepp i uppsatsen. Sedan följer 
bakgrundskapitlet som är utformat för att ge läsaren en bättre möjlighet att sätta 
sig in i fallet. I bakgrunden tas Källörs historiska betydelse, den politiska proces-
sen kring byggnaden bevarande samt institutioner och lagar inom kulturhistorisk 
förvaltning upp.  

I uppsatsens andra del undersöks och analyseras materialet, denna del är upp-
delad i tre kapitel vilka följer studiens frågeställningar. Det första kapitlet heter 
”Källörs bevarande i lokal och regional politik” och behandlar hur frågan om 
Källörs bevarande har behandlat på lokal och regional nivå. Det andra kapitlet 
heter ”Bygdegårdsföreningen roll i bevarandet av Källör” och behandlar hur före-
ningen har arbetat för Källörs bevarande och vilket avtryck deras arbete har haft i 
processen kring byggnadens bevarande. Det tredje kapitlet heter ”Platsens bety-
delse och roll i bevarandet” och behandlar vilken betydelse platsen har för infor-
manterna och deras val av att engagera sig för Källörs bevarande. 

I slutdiskussionen som är uppsatsens tredje del diskuteras studiens resultat, 
vilket sedan knyts samman med uppsatsens forskningsfrågor. Slutligen ges förslag 
på vidare forskning inom ämnet. 
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Forskningsöversikt 

I denna del av uppsatsen ges en forskningsöversikt över begrepp, termer och äm-
nen som givit en bakgrund och förståelse i uppsatsarbetet. Delar av den forskning 
som tas upp i detta kapitel redovisas sedan djupare i teoriavsnittet, tillsammans 
utgör därför kapitlen en mer djupgående forskningsöversikt. I översikten har 
forskningen delats upp efter begrepp eller ämnen, vilka har varit relevanta att för-
djupa sig i under uppsatsens gång. Urvalet har skett utifrån studiens forsknings-
frågor, vilka handlar om olika aktörer och drivkrafter bakom kulturarvsskapandet. 
Översikten är endast ett urval av den litteratur som finns på de aktuella ämnena. 

Kulturarvsbegreppet 
Ordet kulturarv nämndes i en text av Viktor Rydberg i slutet av 1800-talet, men 
det dröjde till slutet av 1900-talet innan ordet började växa till det begrepp som 
det snarare kan ses som idag.6 I boken Kulturarvspolitik: Visby, från sliten små-
stad till medeltidsikon (2007), skriver Owe Ronström att kulturarv kan användas 
som ett sätt att byta perspektiv på saker. Det kan förstås som en förflyttning från 
ett sammanhang till ett annat, där tingets avlägsenhet i tid och rum framhävs. 
Tinget kommer därmed att representera det förflutna, medan själva förflyttningen 
som sker i nuet ofta hamnar i skymundan.7 Ronström för fram att ”Kulturarv för-
utsätter, förändrar och förflyttar.”8 Förändring är det enda som inte förändras i 
världen, därför handlar bevaring inte om att frysa något i ett visst tillstånd, utan 
snarare om en radikal förändring. Produktionen är inte neutral, utan skapar samti-
digt platser av glömska. Ronström för fram vikten av att studera vad denna för-
vandling gör, alltså vad bevarandet gör. I Ronströms bok är det inte vad kulturar-
vet är eller vad det betyder att bevara det som är av intresse, utan vad det inte är. 
Därför har han studerat kulturarvspolitiken bakom kulturarvproduktionen, som 
gör att platser utesluts, underordnas eller glöms bort.9 

En annan författare som studerar kulturarv ur ett kritiskt perspektiv är Rodney 
Harrison. I boken Heritage: Critical approaches (2013), beskriver Harrison att 
kulturarv inte avser ett ting eller en historisk rörelse, utan inrymmer attityder och 

 
6 Ronström (2007), s. 217–230. 
7 Ronström (2007), s. 26. 
8 Ronström (2007), s. 197. 
9 Ronström (2007), s. 27–28.  
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relationer till historien. Det är attityderna och relationerna som sedan förbinds i 
ting, platser och praktiker, vilka upplevs kunna kopplas till eller exemplifiera det 
förflutna. Kulturarvet kan alltså förstås som ett skapande, en process, en förflytt-
ning eller en förhandling, därför är det av vikt att studera kunskapen och makten 
bakom kulturarvet.10  

Kulturarvsplanering och förvaltning 
För att förstå kulturarvsprocesserna och makten bakom dessa, är det viktigt att 
också känna till kulturarvsförvaltningen. Boken Kulturarvsförvaltningens sam-
hällsuppdrag: En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och metod 
(1999) av Jonas Grundberg ger en utförlig översikt inom den svenska kulturarvs-
politiken. Boken tar avstamp i frågor rörande vad kulturarvsförvaltningen gör och 
vilken nytta den har för samhället.11 I boken för Grundberg fram begreppet kultur-
arvsbruk, vilket används till att beskriva hur kulturarv skapas genom processer, 
till exempel hur ting kan materialiseras som minnen. Det materiella stödjer min-
net, eftersom det är något konkret, något som går att ta på. Därför beskriver det 
materiella lättare band mellan nutiden och det förflutna.12 I en kulturarvsprocess 
kan kulturarvet användas som ett instrument eller en resurs. Det kan användas till 
att legitimera eller kritisera, därför kan det också ses som en politisk process.13 

På ämnet finns också antologin Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera 
kulturpolitik (2010) av redaktören Anders Frenander. I boken behandlas kulturpo-
litiken i Sverige samtidigt som författarna jämför med andra länders kulturpoli-
tiska modeller. Den statliga kulturpolitiken i Sverige beslutar om målsättningar 
för kulturen, men inom dessa ramar har regioner och kommuner frihet att utforma 
kulturpolitiken.14 En grundläggande princip inom kulturpolitiken som tas upp, är 
tanken om en armlängds avstånd, vilket beskriver att politiken ska stödja kul-
turen, men inte styra den. Inom kulturpolitiken ska det alltså finnas ett avstånd 
mellan politikerna och kulturutövarna.15 

Ett internationellt verk på kulturarvsplanering och förvaltning, som fokuserar 
på likheter, teman och problem inom Europa är European heritage planning and 
management (1999) av Gregory Ashworth och Peter Howard. Boken tar upp kul-
turarvens komplexitet, dess relationer till historia och kultur, samt hur de används 
socialt och politiskt. Kulturarv ses som något som är djupt involverat i skapandet 
av identitet och kopplade till de platser där vi människor bor. Boken tar också upp 
den utveckling som har lett till att allmänheten alltmer börjat att definiera kultur-

 
10 Harrison (2013), s. 5–11.  
11 Grundberg (1999), s. 10–11.  
12 Grundberg (1999), s. 19.  
13 Grundberg (1999), s. 33.  
14 Frenander (2010), s. 3. 
15 Frenander (2010), s. 20–21.  
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arv, genom initiativ av att till exempel bevara landskap och byggnader.16 Denna 
utveckling sker även inom Sverige och en antologi som tar upp dessa förändringar 
inom kulturarvsskapandet är Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kul-
turarvets förändringar (2005) av redaktörerna Peter Aronsson och Magdalena 
Hillström. Titeln syftar på den dynamiska relation som finns mellan det offentligt 
organiserade kulturarvet där till exempel museer, kulturmiljövård och universi-
tetsdisciplinerna och dess utmanare där bland annat hembygdsföreningar, lokal-
historia och privata samlare räknas in.17 En rapport som undersöker dessa föränd-
ringar djupare är ”Kulturarvsfabrikens produktionslinjer” (2001) av Karin Gus-
tavsson, från projektet ”Kulturarvet i praktiken” på den etnologiska institutionen i 
Lund. I rapporten undersöks vem eller vilka det är som konstruerar kulturarvet, 
hur konstruktionsschemat ser ut och hur det färdiga resultatet sedan blir. De of-
fentliga aktörerna inom kulturarvssektorn ses som konstruktörerna, där objekt 
väljs ut att bli kulturarv genom status som byggnadsminne och andra skydd eller 
så utesluts de. Kulturarvet skapas genom en process som beskrivs präglas av kul-
turmiljövårdens spelregler. Studien lyfter komplexa ärenden med många inblan-
dade aktörer och försöker sedan tydliggöra var besluten egentligen har fattats.18 
Ett aktuellt ämne inom kulturarvsforskningen är alltså demokrati. På temat demo-
krati i relation till kulturarv har antologin Demokratisk kulturarv? Nationella in-
stitutioner, universella värden, lokala praktiker (2006) givits ut av redaktörerna 
Peter Aronsson och Annika Alzén. I inledningen beskrivs ett demokratiskt delta-
gande i historieanvändningen, där medborgare deltar, kompletterar eller styr kul-
turarvsprocesserna som en av de mest intressanta och svårfångade i vår tid. Pro-
cessen är av stor vikt eftersom detta deltagande är med och påverkar hur politiken 
sedan växer fram. Men Aronsson påpekar att även om myndigheterna framför en 
förhoppning på demokrati i kulturarvsammanhang, fortsätter de att fördela medel 
efter tidigare normer. Han beskriver att om politiken kring kulturarvet ska stude-
ras, behöver forskaren uppmärksamma det gränsskikt, där delar av kulturen förs 
in, förs ut eller aldrig släpps in.19 

Kulturarv, identitet och plats 
Identitet har i den tidigare forskningen som tagits upp ovan, ofta beskrivs som 
något viktigt i relation till kulturarvsprocesserna. I det internationella samlings-
verket The routledge research companion to heritage and identity (2008) av re-
daktörerna Peter Howard och Brian Graham, tas relationer mellan kulturarv och 
identitet upp. I antologin framför författarna att sammankopplingarna mellan kul-
turarv och identitet finns överallt omkring oss. De sammanflätar vardagslivet med 

 
16 Ashworth & Howard (1999), s. 4.  
17 Aronsson & Hillström (2005), s. 11–15.  
18 Gustavsson (2001), s. 4.  
19 Aronsson (2006), s. 3, 6, 9.  
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det politiska, det lokala med det regionala och det nationella med det globala. 
Bland annat framläggs att kulturarv och delade tolkningar av det förgångna, är 
med och skapar inneslutande och uteslutande narrativ som samhället förhåller sig 
till, eftersom identitet ofta handlar om en grupptillhörighet.20  

Att känna tillhörighet eller ett känslomässigt band till en plats diskuteras 
djupgående i boken Local heritage, global context: Cultural perspectives on 
Sense of Place (2011) av redaktörerna John Schofield och Rosy Szymanski. I 
boken undersöks och exemplifieras kulturella perspektiv på begreppet Sense of 
Place, vilket kan beskrivas som den subjektiva och känslomässiga anknytning 
eller band som människan kan känna till en plats. Författarna förklarar bland an-
nat upplevelsen av Sense of Place, med de starka känslor och reaktioner som kan 
uppstå hos en lokalbefolkning när en byggnad som bär på minnen i samhället står 
under rivningshot.21 Boken ger exempel på hur känslan för platsen kan förstås, 
uppskattas och inrymmas i hantering, förändring och representation av kulturarvs-
utövning och kulturarvsförvaltning. Ämnet är aktuellt eftersom kulturarvsproces-
sen på många platser håller på att utvecklas till en alltmer demokratisk fråga.22  

Ett begrepp som ofta sammanlänkas med Sense of Place är begreppet Genius 
Loci, vilket beskriver en plats eller byggnads inneboende karaktär. Arkitekturteo-
retikern Christian Norberg-Schulz har använt sig och utvecklat begreppet i flera 
av sina studier, bland annat i boken Genius Loci: Towards a phenomenology of 
architecture (1980). Ordet Genius Loci härstammar från antikens Rom, där män-
niskor och föremål ansågs ha ett väsen, vilken kallades för en genius (skydds-
ande). Anden gav liv till människor och platser, samt bestämde dess essens eller 
karaktär. Begreppet har sedan levt vidare i historien, även om det inte alltid har 
namngetts. Konstnärer och författare har till exempel ofta försökt ”fånga” en lokal 
karaktär genom vad som kan beskrivas som Genius Loci. Idag visar till exempel 
turismen människans behov av att besöka och uppleva olika platser genom vad 
som kan förstås som ett Genius Loci.23 Ett annat verk som tar upp detta begrepp är 
Stefan Bohmans bok Att sätta ansikte på samhällen: Om kanon och personmuseer 
(2010). Boken beskriver att en central förutsättning för personmuseer är kunskap-
en om att personen som museet handlar om, verkligen befunnit sig och verkat där. 
I boken översätts begreppet Genius Loci med att personens ande finns där i. Boh-
man ger flera exempel på hur begreppet blir en viktig aspekt i skapandet av kul-
turarv och personmuseer, eftersom både personal och besökare söker den andliga 
närvaron.24 

 
20 Howard & Graham (2008), s. 14–27.  
21 Schofield & Szymanski (2011), s. 1–10.  
22 Schofield & Szymanski (2011), s. 10.  
23 Norberg-Schultz (1980), s. 18. 
24 Bohman (2010), s. 80–83.  
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Hembygd och hembygdsföreningar  
I Sverige arbetar hembygds- och bygdegårdsföreningar med att bevara platser i 
samhället som bär på minnen och som lokalbefolkningen har en känslomässig 
anknytning till. Till denna studie har jag inte funnit någon relevant tidigare forsk-
ning att ta upp om bygdegårdsföreningar, men eftersom hembygdsföreningar kan 
bedriva ett liknande arbete som en bygdegårdsförening, har det varit relevant att ta 
upp forskning om hembygdsföreningar i denna del.25  

I avhandlingen Hembygd i samtid och framtid 1890–1930: En museologisk 
studie av att bevara och förnya (2000) av Maria Björkroth undersöks hur samspe-
let mellan bevarande och förnyelse framträdde, genom användningen av begrep-
pet hembygd och hembygdsvård under 1900-talets första decennier.26 Hembygds-
vården har en lång historia i Sverige och i antologin Idéer om hembygden: Utma-
ningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld 
(2007) av redaktörerna Peter Aronsson och Annika Sandén tas aktuella frågor som 
urbanisering, mångkulturalitet och utveckling upp i relation till dagens hembygds-
föreningar.27 I antologin finns artikeln ”Från motstånd till mötesplats?” av Anna 
Eskilsson, vilken diskuterar hur hembygdsföreningarna sedan starten har varit 
inriktade på att bevara och förändra, det senare till exempel genom att väcka opin-
ion i lokalsamhället.28 Hembygdsföreningarna drivs av deras vilja av att förändra, 
det vill ha ett ökat medbestämmande och att makten ska ligga lokalt hos folket. 
Föreningarna fungerar också ofta som remissinstanser, där de kan utgöra en kamp 
mot kommersiella intressen.29 Eskilsson har även studerat hembygdsföreningars 
arbete i sin avhandling På plats i historien: Studier av hembygdsföreningar på 
2000-talet (2008). I boken undersöker hon vad samtida hembygdsföreningar gör 
och vad de har för betydelser för människor och lokalsamhället. I boken diskute-
ras det lokala i förhållande till överlokala nivåer och hur hembygden blir en plats i 
ett meningsbärande avseende, knuten till plats och lokal identitet.30 

I boken Auktoritet (2017) av redaktörerna Mats Trondman och Malin 
Lennartsson finns kapitlet ”Äkta auktoritet: Autenticitet i hembygdsföreningars 
historiebruk” även det skrivet av Eskilsson. I kapitlet undersöker hon hur hem-
bygdsföreningar skapar sin auktoritet som historiebrukare och hur de förhåller sig 
till professionella historiebrukare. Exemplen i kapitel kommer från hennes av-
handling, men i detta kapitel undersöks hur föreningarna kan stärka sin auktoritet 
och arbeta med det autentiska.31  

 
25 Se bakgrundkapitlets avsnitt om ”förvaltning av kulturhistorisk bebyggelse,” där skillnader och likheter 
mellan hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar tas upp.   
26 Björkroth (2000), s. 15–16. 
27 Aronsson & Sandén (2007). 
28 Eskilsson (2007), s. 28.  
29 Eskilsson (2007), s. 29, 32.  
30 Eskilsson (2008), s. 22–25.  
31 Eskilsson (2017), s. 148–149.  
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Det autentiska är ett viktigt begrepp inom förståelsen av kulturarv och hem-
bygdsföreningars arbete. I kulturarvssammanhang bör autenticitet förstås som ett 
begrepp som beskriver hur en betraktare upplever ett föremål, påpekar Stefan 
Bohman. Han menar att autenticitet inte beskriver ett original, utan snarare hur 
betraktaren föreställer sig att originalet var eller såg ut.32 I boken Historiebruk: Att 
använda det förflutna (2004) av Peter Aronsson beskrivs det autentiska som en 
drivkraft som kan väcka människans engagemang. De autentiska värdena beskrivs 
som tysta och ofta i skymundan, ända tills exempelvis ett älskat hus eller barn-
domskvarteren ska rivas. Det korrekta och sanna kan då laddas med en kraft, där 
det ”autentiska” leder till ett intresse som slutligen kan väcka ett engagemang.33 
Aronsson beskriver denna process som ”det mystiska bruket av det autentiska.”34  

Forskning inom hembygd och lokalhistoria har ofta bedrivits inom etnologi. 
På ämnet Källör finns den etnologiska uppsatsen Östhammars havsbadanstalt 
(1981) skriven av Ann-Marie Axelsson. Uppsatsen har använts som källa i Upp-
landsmuseets vårdutredning som används som material i denna studie. Uppsatsen 
har varit värdefull som tidigare forskning, då den ger en djupgående beskrivning 
av den fysiska byggnaden Källör, området och platsens historia.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
32 Bohman (2010), s. 40–41.  
33 Aronsson (2004), s. 112–116.  
34 Aronsson (2004), s. 112.  
35 Axelsson (1981). 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Den tidigare forskningen har tagit upp och diskuterat ämnen som är relevanta och 
ligger till grund för uppsatsämnet. I detta kapitel kommer de teoretiska begreppen 
som används i studiens analys att tas upp och diskuteras. De begrepp som tas upp 
i kapitlet är armlängdsprincipen, auktoritet, autenticitet, Sense of Place och Ge-
nius Loci. I kapitlet ges också en kortare bakgrund till de stora teorierna makt och 
fenomenologi, vilket är av vikt eftersom uppsatsens teoretiska begrepp har en 
grund i dessa teoretiska perspektiv.  

Maktperspektiv – att teoretiskt undersöka ”makten” över Källör 
Michel Foucault har skrivit att för att förstå makt, måste man ”förstå den mång-
fald av styrkeförhållanden som finns inneboende i och organiseras i det området 
där de fungerar.”36 Makten beskrivs som allestädes närvarande, att den kommer 
överallt ifrån och att makttillstånden är lokala och ostadiga.37 Mekanismer och 
verkningar av makt, maktens utövning och vad den betyder är alltså det som 
Foucault intresserar sig för.38 I studien har Foucault varit till hjälp i förståelsen av 
förhandlingen om makt, även om hans teorier om makt kan tolkas på olika vis. I 
analysen används begreppen armlängdsprincipen, auktoritet och autenticitet till att 
undersöka var ”makten” har legat i de politiska och ideella processerna bakom det 
lokala kulturarvet bevarande.  

Armlängdsprincipen 
I denna del följer en fördjupning av armlängdsprincipen som i analysen används 
till att undersöka var ”makten” över det lokala kulturarvet har kunnat skönjas i de 
politiska processerna kring Källörs bevarande. I analysen används begreppet till 
att undersöka studiens första frågeställning: Hur har frågan om Källörs bevarande 
behandlats politiskt på lokal och regional nivå? 

Den statliga kulturpolitiken i Sverige beslutar om målsättningar för kulturen, 
men inom dessa ramar har regioner och kommuner frihet att utforma kulturpoliti-

 
36 Foucault (2002), s. 103.  
37 Foucault (2002), s. 102–104.  
38 Lindgren (2007), s. 360.  
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ken.39 I Sverige förmodas kulturpolitiken bedrivas genom en armlängds avstånd. 
Principen handlar om att politiken ska stödja kulturen men inte styra den. Förenk-
lat handlar uttrycket om att politiker inte ska lägga sig i vilka kulturutövare som 
ska få stöd av staten, utan att sådana beslut ska bygga på estetiska grunder, vilket 
sker bäst genom att insatta och utbildade inom fältet tar besluten.40 Armlängds-
principen avser i detta fall kulturpolitiken som till exempel handlar om konst, lit-
teratur och scenframställningar.  

I museilagen (SFS 2017:563) står det i 5 § att ”museihuvudmännen ska säker-
ställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens inne-
håll.”41 Denna paragraf beskriver att museets huvudmän ska säkerställa att det är 
museet (de insatta och utbildade inom denna sfär) som ska ha ett bestämmande 
inflytande över verksamheten. Paragrafen kan alltså tolkas som att museernas hu-
vudmän ska bedriva verksamheten på en armlängds avstånd, att museerna ska 
vara de huvudsakliga beslutsfattande över verksamheten. Denna lags utformning 
är intressant i relation till uppsatsens forskningsfråga över hur kulturpolitiken 
kring förvaltning av kulturhistoriskbebyggelse ser ut, inte minst eftersom regions- 
och kommunmuseer ofta är delaktiga i den politiska processen kring de lokala 
kulturarvets utnämnande.  

I analysen undersöks om armlängdsprincipen är närvarande i kulturmiljölagen 
(SFS 1988:950) 3 kap. som länsstyrelsen tillämpar sin förklaring av byggnads-
minne på och plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 8 kap. 13 §, 14 § och 17 § som 
handlar om kulturhistorisk bebyggelse och som kommunen tillämpar i sin detalj-
plan, samt i länsstyrelsens beslut om att avslå en byggnadsminnesmärkning av 
Källör beroende av ägarens (kommunens) ointresse i byggnadens bevarande.   

Auktoritet och autenticitet 
I denna del följer en fördjupning av begreppen auktoritet och autenticitet som an-
vänds till att analysera bygdegårdsföreningens arbete för Källörs bevarande. I ana-
lysen används begreppen till att undersöka studiens andra frågeställning: Hur har 
bygdegårdsföreningen arbetat för Källörs bevarande och vilket avtryck har deras 
arbete haft i den politiska processen? 

Eskilsson beskriver att auktoritet handlar om dominans och legitimitet, där 
auktoriteten behöver ett erkännande från de styrda.42 Auktoritet handlar alltså om 
lydnad, att de som blir styrda följer auktoriteten, men det handlar också om ett 
förtroende. I hembygdsföreningarnas historiebruk kan ett förtroende byggas uti-
från att någon tror på deras historia, till exempel de texter föreningen producerar 

 
39 Frenander (2011), s. 3.  
40 Frenander (2011), s. 20–21.  
41 SFS (2017:563) Museilag, 5 §. 
42 Eskilsson (2017), s. 149. 
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eller de byggnader de värnar om.43 Vidare tar Eskilsson upp de tre typer av legiti-
mitet som sociologen Max Weber har listat. Den första handlar om lag och före-
skrifter. Det andra handlar om traditioner som har social eller politisk grund vilket 
den med auktoritet kan hävda. Den tredje handlar om karismatiska skäl, som den 
auktoritära personens föredömliga egenskaper. I regel handlar auktoritet om en 
blandning av dessa tre typer av legitimitet. En hembygdsförening är ingen legal 
auktoritet och de har heller ingen legal auktoritet att luta sig mot. Däremot kan en 
hembygdsförening ges legitimitet utifrån traditionella skäl, eftersom hembygdsrö-
relsen är en hundraårig aktör inom historiebruk. Hembygdsföreningar beskrivs 
också kunna ges legitimitet utifrån att det ofta kan vara karismatiska personer som 
är verksamma i föreningarna. Förutom att jobba för legitimitet, arbetar hembygds-
föreningarna med att skapa intresse och mening åt sin verksamhet. De gör de ge-
nom att vara trovärdiga och inge förtroende, på sätt som liknar auktoritet, så att 
människor låter sig övertygas om sin historia och ett intresse väcks. I detta avse-
ende använder rörelsen det autentiska, genom att använda och bruka autentiska 
föremål och byggnader.44 

Autenticiteten beskrivs kunna förstärkas om den stödjs på tillförlitlig auktori-
tet. Men autenticitet ligger inte bara i det äkta, i betydelsen sann, utan även i den 
känslomässiga upplevelsen. Idag har det blivit vanligare att rekonstruktioner och 
kopior används på museum och kulturarvsplatser. Idag finns en bredare betydelse 
och förståelse av begreppet autenticitet, upplevelsen eller känslan av att något är 
trovärdigt kan vara viktigare än att det faktiskt är äkta. I hembygdsföreningar till-
låts känslor få ett stort spelrum, till och med större än hos antikvarien och forska-
ren menar Eskilsson. Att vara aktiv i en hembygdsförening innebär ofta ett 
känslomässigt engagemang i en plats och dess historia, där autenticiteten kan vara 
av vikt.45 

Autenticitet begreppet kan delas upp i två delar för att användas i en analys. 
Där den vetenskaplig (objektiva) autenticiteten handlar om det sanna och äkta i en 
vetenskaplig mening och där den känslosamma (subjektiva) autenticiteten handlar 
om den känslomässiga aspekten, varför något upplevs som sant, äkta och därmed 
trovärdigt. Användningen av begreppen i undersökningen är influerade av Eskils-
sons användning av dem i sin studie av hembygdsföreningar.  

Att undersöka bygdegårdsföreningens auktoritet och dess bruka av det auten-
tiska i bevarandefrågan, kan bidra till nya perspektiv och nyanseringar av en byg-
degårdsförenings arbete.  

 
43 Eskilsson (2017), s. 149. 
44 Eskilsson (2017), s. 149–150. 
45 Eskilsson (2017), s. 150–151.  
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Fenomenologi – att teoretiskt undersöka upplevelsen av Källör 
Fenomenologi som teori används för att lyfta fram kunskap grundad på vardaglig 
mänsklig erfarenhet. Fenomenologin som teori utgår från att se människan som 
aktör och förkroppsligat subjekt, riktat mot omvärlden. Grunden till fenomenolo-
gin lades av filosofen Edmund Husserl, som bland annat menade att vår vardag-
liga kunskap om omvärlden grundas på hur denna framträder för oss, inte hur den 
faktiskt är.46 Husserls fenomenologi utvecklades vidare av en annan filosof, Mau-
rice Merleau-Ponty, vilken främst riktade intresset mot den levda kroppen som 
subjekt. Merleau-Ponty menar att medvetenheten som tidigare beskrivits som skilt 
från kroppen inom fenomenologin, i stället är något förkroppsligat, att världen 
erfars genom kroppen.47  

I boken Berörd: Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys (2012) 
av Jonas Frykman beskrivs ”platsen i kroppen” vara de subjektiva upplevelser 
som finns inskrivna i en materiell kontext. Människans kropp orienterar sig hela 
tiden mot omgivningarna och medvetandet kan ses som förkroppsligat. Ting och 
platser inkorporeras och färgas i processen, samtidigt som de också färgar av sig. 
En plats ses som något mer än ett ställe man befinner sig på, det blir en oskiljaktig 
del av vad det är att finnas till.48 

Fenomenologiskt kan en plats definieras som alla de ställen eller miljöer ge-
nom vilken människan individuellt eller i grupp agerar, upplever, har avsikter och 
känner meningar vilka dras samman rumsligt. I boken Place attachment: Advan-
ces in theory, methods and applications (2014) av Lynne C Manzo och Patrick 
Devine-Wright beskrivs studier av en plats kunna avse allt från en möbel till en 
byggnad eller en stad. Fenomenologiskt är platsen inte fysiskt separerat från män-
niskans associationer med den, utan det osynliga, det obemärkta fenomenet av en 
människas eller människors upplevelse av platsen.49  

Nedan följer en fördjupning i platsbegreppen Sense of Place och Genius Loci, 
som i uppsatsen utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. I uppsatsen används 
begreppen till att undersöka informanternas relation till platsen, varför de valt att 
engagera sig för Källörs bevarande, samt vad platsen betyder för dem. I analysen 
används begreppen till att undersöka studiens tredje frågeställning: Vad är det 
som får bygdegårdsföreningens medlemmar att engagera sig ideellt för Källörs 
bevarande? 

Sense of Place - En känslomässig förankring i platsen 
Begreppet Sense of Place kan beskrivas som det subjektiva och känslomässiga 
band som människor känner till en plats. Detta är relevant i relation till uppsatsen 

 
46 Högström (2017), s. 55–57.  
47 Bengtsson (2001), s. 69–74; Merleau-Ponty (1997), s. 41–44.  
48 Frykman (2012), s. 59–60, 102.  
49 Manzo & Devine-Wright (2014), s. 11.  
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undersökning av bevarandearbetet som bedrivs av bygdegårdsföreningen. Källör 
kom att genomgå flera förändringar på 2000-talet, både när skolverksamheten 
lades ner och när beslutet om att riva byggnaden och sedan överlåta marken togs 
av kommunen. Inom Sense of Place beskrivs förändringar ha en social påverkan 
på människan och dess känsla till platsen. En fysisk förändring kan exempelvis 
vara när en byggnad som är socialt meningsfull inom samhället hotas av rivning. I 
en sådan situation kan lokalsamhällets respons vara kritisk och till och med fient-
lig. Byggnaden eller platsen behöver inte vara historisk värdefull i ett nationellt 
sammanhang, utan det viktiga är att den fångar befolkningens känslor lokalt. Det 
gemensamma för att platsen ska få en lokal betydelse, är att den skiljer sig från 
andra platser genom sin karaktär och kvalité. 50 

I analysen används begreppet Sense of Place för att undersöka informanternas 
anknytning och känsla till den fysiska platsen, detta är relevant eftersom begrep-
pet kan användas till att föra fram vilka känslomässiga band som informanterna 
har till platsen och hur detta framträder i deras engagemang för platsen.   

Genius Loci – En andlig närvaro på platsen 
Ett begrepp som är nära sammanlänkat med Sense of Place är Genius Loci. Inom 
arkitekturen handlar begreppet Genius Loci om att urskilja, förstå och konkreti-
sera en plats immateriella karaktär.51 Identifikation och orientering är primära 
aspekter av att ”vara i världen.” Identifikation är grunden för människans känsla 
av tillhörighet och orienteringen hjälper oss att finna denna känsla. Att tillhöra en 
plats handlar om att ha ett ”existentiellt” fotfäste på platsen. När människan kan 
orientera sig och identifiera sig på platsen, frambringas en starkare betydelse till 
den och en känsla av tillhörighet kan skapas. Karaktären av en plats kan därmed 
urskiljas i interaktionen mellan arkitektur, plats och människa.52 Genius Loci för-
stås också som den spirituella eller andliga innebörden av en historisk plats, be-
greppet blir därför centralt i kulturarvskapandet, eftersom människors dras till den 
andliga närvaron.53 

I analysen används begreppet Genius Loci för att undersöka informanternas 
upplevelse och känsla av en icke-fysisk aspekt av platsen och hur detta framträder 
i deras engagemang för Källörs bevarande. I uppsatsen görs alltså en avgränsning 
mellan begreppen Sense of Place och Genius Loci, där Sense of Place används till 
att undersöka en materiell anknytning, medan Genius Loci används till att under-
söka en immateriell anknytning. En läsare bör dock ha i beaktande att begreppen 
har många likheter med varandra och att de materiella värdena ofta inrymmer 
immateriella värden och vice versa.  

 
50 Schofield & Szymanski (2011), s. 1–4.  
51 Norberg-Schulz (1980), s. 5–6.  
52 Norberg-Schulz (1980), s. 22–23. 
53 Bohman (2010), s. 80–83.  
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Metod och material 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som bygger på primärmaterial i form av in-
tervjuer och dokument. Valet av att göra intervjuer med de inblandade aktörerna 
och samla in relevanta dokument i fallet, valdes eftersom det kan ge djupgående 
insikter om hur aktörerna upplever situationen och vilka drivkrafter som varit när-
varande i fallet. Nedan följer en fördjupning över studiens material, hur material-
insamlingen har gått till och studiens etiska överväganden.  

Fallstudie 
Inom en fallstudie skaffar forskaren sig djupgående insikter om en viss situation 
och hur de inblandade uppfattar denna. Fokuset ligger på processen, snarare än 
resultatet.54 I en fallstudie undersöks alltså en grupp eller ett fenomen djupare. 
Studien är en fallstudie i den bemärkelse att bevarandefrågan av Källör undersöks 
som fenomen. En fallstudie kan inte tillhandahålla generella resultat i en bredare 
bemärkelse, men studien kan vara användbar då den framför hypoteser, vilka kan 
användas i förberedelsen för liknande studier eller användas för att testas på ett 
större antal fall.55 Fallstudie valdes som metod för att det möjliggör en djupgående 
undersökningen av detta specifika fall. Studien har naturligt avgränsats i material-
insamlingen, eftersom endast material som är aktuellt för detta fall har samlats in.  

Förförståelse  
Förförståelse handlar om den kunskap om ämnet som en forskare har innan stu-
dien börjar. Jag är uppvuxen i Östhammar och har gått i skolan i Källör, därför har 
jag en relation och förförståelse av platsen och byggnaden vilken inte går att 
bortse ifrån. Studien kan i relation till detta inte vara helt objektiv, däremot har jag 
ingen personlig relation till någon av de aktörer eller personer som medverkar i 
uppsatsen. Studierna inom musei- och kulturarvsvetenskap har också bidraget 
med en förförståelse som gör att jag inte kan vara helt objektiv inför fallet, då jag 
anser att alla byggnader som har kulturhistorisk betydelse är värdefulla att bevara. 
Uppsatsen avsikt är dock att studera aktörerna och drivkrafterna bakom frågan om 

 
54 Merriam (1994), s. 9.  
55 Flyvbjerg (2004), s. 390.  
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Källörs bevarande och inte argumentera för dess bevarande. I uppsatsen ämnar jag 
därför att vara neutral och inte framföra personliga åsikter eller ”styra” materialet.  

Forskningsetik 
Det intervjubaserade materialet i studien är insamlat efter informationskravet. 
Detta innebär att de medverkande i studien är informerade om vad deras delta-
gande innebär. Att uppgifter som framkommer i materialinsamlingen används i 
studien och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna har lämnat sam-
tycke efter att de blivit informerade om vad studien handlar om. Samtyckeskravet 
handlar om att informanterna själva kan styra över sin medverkan och har möjlig-
het att avbryta medverkan om de vill. Uppgifterna behandlas efter konfidentiali-
tetskravet, vilket innebär att materialet förvaras på ett sätt så att ingen obehörig 
kan komma åt det. Denna del handlar också om att informanterna ska avidentifie-
ras, så att ingen ska kunna räkna ut vilka de medverkande är. Ibland kan det där-
emot vara relevant att publicera vilka personer som har intervjuats, i sådana fall 
måste forskaren vara försäkrad om att den har den intervjuades tillstånd att publi-
cera namn, arbetsplats eller vad som är aktuellt att publicera i undersökningen.56 
De sju deltagarna ur bygdegårdsföreningen har alla fått fingerade namn, vilket 
betyder att deras medverkan har anonymiserats. Däremot har flera av informan-
terna under intervjuerna känt till vilka jag har eller vilka jag ska intervjua, det be-
tyder att de haft kontakt sinsemellan och berättat att de har eller ska medverka på 
en intervju. Jag har bedömt att detta är ett val som informanterna själva har tagit 
och att jag som forskare inte kan anonymisera dem mer än vad jag har gjort. De 
övriga tre intervjuerna har hållits med delaktiga utifrån deras professionella roll i 
detta fall och deras medverkan har inte anonymiserats. Detta eftersom dessa inter-
vjuer innehållit specifika frågor utifrån uppsatsen dokumentmaterial där deras 
namn naturligt förekommer, men de har alla givit samtycke över att jag får publi-
cera deras namn och arbetsplats. 

Informanterna och urval  
Flera av informanterna har jag kontaktat i egenskap av deras betydelse i bygde-
gårdsföreningens skapande eller deras roll i styrelsen. Andra medlemmar har jag 
kontaktat efter deras medverkan i byggargruppen, evenemangsgruppen Kommittén 
för nytta och nöje eller efter deras aktivitet i Facebookgruppen Källör där med-
lemmar postar inlägg om Källör. En del informanter har jag också kontaktat efter 
tips från andra medlemmar i föreningen. Informanterna befinner sig mellan 40–70 
år, detta urval har skett naturligt då jag inte fått kontakt med någon yngre medlem. 
Deltagarnas medverkan i föreningen kan på ett eller flera sätt räknas som aktivt, 

 
56 Lindstedt (2019), s. 51–54; Kvale & Brinkmann (2014), s. 107–111.   
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de flesta är aktiva i styrelsen eller arbetsgrupperna. Intervjuerna med byggnadsan-
tikvarie Sverker Larsson från Upplandsmuseet, byggnadsantikvarie Louise Törn-
vall från länsstyrelsen och Östhammar kommuns kommunfullmäktige ordförande 
Jacob Spangenberg (Centerpartiet), har alla valts i egenskap av deras insyn och 
delaktighet i detta fall.   

Kvalitativa fenomenologiska intervjuer 
Intervjuerna i studien har hämtat inspiration från ett fenomenologiskt perspektiv. I 
Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) skriver Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann att fenomenologi i kvalitativa studier generellt pekar på ett intresse av 
att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Att forskaren vill 
beskriva världen som den upplevs av informanterna, enligt antagandet att den re-
levanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.57 Inom kvalitativa in-
tervjuer försöker forskaren att få informanten att beskriva vad denne känner, upp-
lever och hur den handlar i relation till det ämne som intervjun behandlar. Forska-
ren är intresserad av specifika situationer, handlingar och nyanserade beskrivning-
ar som återger den kvalitativa mångfalden. I intervjun intresserar sig forskaren för 
skillnader och variation, i stället för att försöka komma fram till fasta kategorier.58 

Semi-strukturerade intervjuer, digitala intervjuer och mejlintervjuer 
Intervjufrågorna som använts i studien är semi-strukturerade, vilket betyder att 
forskaren utgår från förberedda ämnen och frågor. Men under samtalet är forska-
ren öppen för utvikningar, eftersom detta kan ge upphov till nya perspektiv eller 
ämnen. Det är informantens röst som är viktig i samtalet och hur denne uttrycker 
sig kring frågorna. Informantens ord står i fokus, men det är forskaren som styr 
över samtalet.59  

Till studien har tre olika typer av intervjuer genomförts, intervjuer på plats på 
Källör, digitala intervjuer och mejlintervjuer. Intervjun med Larsson genomfördes 
via mejl, intervjun med Spangenberg över Zoom och intervjun med Törnvall över 
Skype. Av de sex intervjuer som genomfördes med bygdegårdsföreningens med-
lemmar, genomfördes två av intervjuerna på plats på Källör, tre av intervjuerna 
över Zoom och en av intervjuerna över mejl. I den första av intervjuerna på plats 
på Källör var två av informanterna deltagande.60 I början av denna intervju gick vi 
runt och tittade på interiören samtidigt som vi samtalade och jag fotograferade. 
Mot slutet av intervjun var en av informanterna tvungen att åka, jag ställde då de 
frågor som kan upplevas som lite känsligare och som jag inte velat ställa när de 

 
57 Kvale & Brinkmann (2014), s. 44. 
58 Kvale & Brinkmann (2014), s. 44–51.  
59 Lindstedt (2019), s. 209–211.  
60 Det var en av informanterna som frågade om denne också fick medverka på intervjun, eftersom hon från 
den andra informanten hade hört att vi skulle ses på Källör och att hon hellre sågs på plats än digitalt. 
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båda varit närvarande eftersom deras medverkan egentligen är tänkt att vara ano-
nym. Det ultimata hade varit att hålla alla intervjuer med bygdegårdsföreningen 
på plats på Källör, men i och med den pågående covid-19 pandemin och dess re-
striktioner har inte detta varit möjligt att genomföra. 

Mejlintervjuerna i studien har genomförts genom att frågor har skickats till in-
formanten via mejl, vilket denne sedan har svarat på. En fördel med en mejlinter-
vju är att svaren är färdiga att analysera, en nackdel som en forskare bör ha i beak-
tande är att röst och den kroppsliga närvaron helt försvinner i en sådan intervju.61 

Behandling av intervjumaterialet  
De fysiska och digitala intervjuerna spelades in, materialet har sedan lyssnats ige-
nom en första gång där dess innehåll har nedtecknats, men inte lika detaljrikt som 
i en traditionell transkribering. Materialet har sedan läst igenom och i vissa fall 
lyssnats igenom en andra gång, de teman som framträder i texten har sedan valts 
ut och transkriberats likt en traditionell transkribering. Intervjumaterialet har där-
med metodmässigt behandlas via textanalys, där studiens speciella intressen un-
dersöks i texten.62 Till analyskapitlen har hummanden, utfyllnadsord och upprep-
ningar i viss mån tagits bort och i ett citat avser en parentes med tre punkter att ett 
eller flera ord har tagits bort för att öka läsbarheten. I citat från mejlintervjuerna 
har ibland kommatecken eller punkter lagts till, även det för att öka läsbarheten. 

Dokument 
Till studien används primärmaterial i form av relevanta dokument, handlingar och 
lagar.63 Detta material undersöks i analyskapitlen genom dokumentanalys, där de 
argumentationer och fenomen som tas upp i texterna behandlas.64 Dokument-
materialet utgörs av bygdegårdsföreningens medborgarförslag, avsiktsförklaring 
och fördjupande avsiktsförklaringen till kommunen, som alla handlar om före-
ningens avsikter att restaurera och driva Källör som bygdegård. Även länsstyrel-
sens avslag om byggnadsminne, Upplandsmuseet vårdutredning av Källör och 
Östhammars kommuns översiktsplaner från 2003 och 2016 har varit relevanta 
som material i uppsatsen. Broschyrerna ”Källör 2016: Framtiden för ett historiskt 
hus och hur vi kan göra Östhammar till en mer levande skärgårdstad” och ”Socie-
tetshuset Källör: För möten, fest och evenemang” har valts eftersom de produce-
rats av föreningen för att sprida information om deras arbete. Slutligen behandlas 
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13§, 14§ och 17§ och Kulturmiljölagen 
(SFS 1988:950) 3 kap.  

 
61 Kvale & Brinkmann (2014), s. 190.  
62 Lindstedt (2019), s. 233–236.  
63 En djupare sammanställning av de olika dokumenten ligger som bilaga till uppsatsen. 
64 Lindstedt (2019), s. 215–216.  
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Centrala begrepp i uppsatsen 

Källör, Källörsskolan, Societetshuset, Societetshuset Källör: I studiens materi-
al förekommer flera olika benämningar på byggnaden, de olika namnen kan i 
vissa fall syfta på en speciell tid i byggnadens historia, därför har det varit rele-
vant att också använda de olika namnen i uppsatsen.  

Societetshus: Beskriver ett hus för finare sällskaplig samvaro, användes särskilt 
förr på bad- och brunnsorter65 

Kulturarv: Beskriver föremål som är bevarande från äldre tider, men handlar 
också om de idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och fungerar 
som en gemensam referensram.66 I uppsatsen beskrivs Källör som ett kulturarv, på 
grund av byggnadens historia och dess betydelse i staden.     

Materiellt kulturarv: I uppsatsen avser det materiella kulturarvet den fysiska 
byggnaden och interiören, alltså allt det som finns fysiskt på platsen. 

Immateriellt kulturarv: I uppsatsen avser det immateriella kulturarvet allt det 
som inte finns fysiskt på platsen, men som ändå är närvarande och överförs mel-
lan generationer, till exempel berättelser och minnen kopplade till platsen.  

Kommun/en: Om ingen annan hänvisning ges, syftar det till att det är Östham-
mars kommun som behandlas.  

Länsstyrelse/en: Om ingen annan hänvisning ges, syftar det till att det är länssty-
relsen Uppsala län som behandlas.  

Bygdegårdsföreningen, Föreningen: Om ingen annan hänvisning ges, syftar det 
till att det är bygdegårdsföreningen societetshuset Källör som behandlas.   

Restaurering: Avser att återställa en byggnad till ett tidigare skick.67 

Nyttjanderätt: Är en rätt för att på ett visst sätt använda någon annans fastighet.68  

Optionsavtal: Ett optionsavtal kan till exempel handla om ett löfte att köpa, sälja 
eller överlåta en fastighet eller mark i framtiden.69 

 
65Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Societetshus [2021-04-25] 
66Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Kulturarv [2021-04-25] 
67Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Restaurering [2021-04-25] 
68Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Nyttjanderätt [2021-04-25] 
69 Skatteverkets webbplats>Vad innebär ett optionsavtal. [2021-04-25] 
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Bakgrund 

I den första delen av bakgrunden tas förvaltning av kulturhistorisk bebyggelse och 
de ansvariga institutionerna upp, denna del är till för att en läsare lättare ska kunna 
sätta sig in i fallet och följa med i analysen.  

I den andra delen av bakgrunden tas en kortare historik över badhusparken 
upp, eftersom historien ger en bakgrund till Upplandsmuseet och länsstyrelsens 
beskrivning av byggnaden som kulturhistoriskt värdefull. Det ger också en bak-
grund till varför jag benämner byggnaden som ett kulturarv i uppsatsen.  

I den tredje delen av bakgrunden tar avstamp i början av 2000-talet när skol-
verksamheten stängde ner, denna ger en kortare beskrivning av den politiska pro-
cessen och de inblandade parterna i frågan om Källörs bevarande. 

Förvaltning av kulturhistorisk bebyggelse 

I denna del tas de ansvariga institutionerna i kulturhistorisk förvaltning upp, även 
lagar och bestämmelser över skydd av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som är 
relevant för uppsatsen diskuteras.  

Ansvariga institutioner, lagar och bestämmelser 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den statliga myndighet som enligt Kulturmiljöla-
gen (tidigare Kulturminneslagen) har överinseende över kulturminnesvård i lan-
det. RAÄ arbetar med utveckling av samarbeten och med analys av de konse-
kvenser förändringar i samhället medför i kulturmiljön.70 

På regional nivå är länsstyrelserna den högsta civila statliga förvaltningsmyn-
digheten. Länsstyrelsen har ansvar över tillämpningen av kulturmiljölagen (KML) 
och att kontrollera att lagen följs. Myndigheten har tillsynsansvar över kulturmin-
nesvården, de ger också tillstånd, råd och information. Länsstyrelserna använder 
sig i första hand av de lokala eller regionala museerna i frågor där stöd eller ex-
perthjälp behövs.71 Länsstyrelsens uppgift brukar beskrivas som att vara riktad åt 

 
70 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
71 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
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två håll, ”å ena sidan företräder den länet gentemot centralmakten, å andra sidan 
är den centralmaktens representant i länet.”72  

Länsmuseerna uppdrag är att fördjupa kunskapen och mångfalden om länets 
kulturarv och göra det tillgängligt, genom att dokumentera och förmedla länets 
historia och värdet av dess kulturmiljöer. Länsmuseerna hjälper privatpersoner, 
hembygdsföreningar och andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoriska frågor, 
i många fall är de också remissinstans åt länsstyrelser och kommuner.73 

På lokal nivå ansvarar kommunerna för kulturmiljövården utifrån de bestäm-
melser som finns i plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900). Enligt miljöbal-
ken ska kommuner dessutom tillgodose riksintressena i sina översiktsplaner.74 
Begreppet kommun är inte rättsligt enhetligt, i regeringsformen används termerna 
kommuner på lokal och kommuner på regional nivå. Begreppen kommun och 
kommunal används ofta som samlingstermer för kommuner och regioner (det se-
nare hette tidigare landsting). Kommunallagen är gemensam för alla kommuner 
och regioner, i den framgår det att invånarna i kommunen har ”möjlighet att på 
demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköta sina angelägenhet-
er.”75 Medborgarna i en kommun kan genom medborgardialog diskutera inrikt-
ningar och prioriteringar med politiker, medborgarförslag är infört i ca 200 kom-
muner och handlar om att medborgare i en kommun kan väcka ärenden i kom-
munfullmäktige om kommunfrågor.76 

Enligt PBL är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Ett varsamhetskrav gäller också bebyggelsen, där byggnadens särart 
och karaktär till exempel ska tillvaratas vid en restaurering. Lagen gäller både 
byggnadens utsida och dess interiör, även vid sådana fall där bygglov ej krävs. 
Det är ägaren av byggnaden eller byggherren som är ansvarig över att lagen 
följs.77 

Kulturmiljölagen (KML) (SFS 1988:950) är den centrala lagen i frågor rö-
rande kulturmiljövård. I lagen framgår det att länsstyrelsen har tillsyn över kul-
turminnesvård i länet och att Riksantikvarieämbetet har överinseende över kul-
turmiljö i landet. Det är i lagens tredje kapitlet som omfattar enskilda byggnads-
minnen.78 Syftet med byggnadsminnen ”är att trygga människors rätt till en viktig 
del av det gemensamma kulturarvet.”79 Begreppet enskilt byggnadsminne (icke-
statligt) beskriver en byggnad eller anläggning som i enlighet med KML 3 kap. 
har ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelse-

 
72 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Länsstyrelse [2021-04-25]  
73 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
74 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
75 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Kommun [2021-04-25] 
76Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Medborgarförslag [2021-04-25] 
77 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
78 SFS (1988:950) Kulturmiljölagen. 
79 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
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område med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.”80 Byggnadsminnesförkla-
ringen är tänkt som ett skydd för byggnaden och utförs av länsstyrelsen. Byggna-
dens värde bedöms efter flera aspekter, det kan exempelvis vara arkitektur, 
material och placering. Byggnaden kan också värderas efter sin historia, samt dess 
sociala och symboliska betydelse.81 I en äldre bemärkelse avser begreppet K-
märkning stads- och byggnadsplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett 
byggnadsverk. Idag används begreppet alltmer som ett samlingsnamn över olika 
typer av lagskydd som är avsedda för att skydda kulturhistoriskt intressanta bygg-
nader och miljöer. Begreppet har ingen juridisk grund.82 

Hembygds- och bygdegårdsföreningar 
I Sverige finns omkring 2000 hembygdsgårdar och omkring 1500 bygdegårdar.83 

Hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet, som en reaktion mot 
industrialismen och tidens samhällsförändringar. Skansen sågs som en förebild 
och det skapandes lokala bygdemuseer som med tiden ersattes av ”levande” hem-
bygdsgårdar.84 Bygdegårdsföreningarna växte fram under 1900-talets första årt-
ionden, rötterna till framväxten fanns i landsbygdens folkrörelser.85 En bygde-
gårdsförenings primära syfte är att driva en bygdegård (allmän samlingslokal) 
med verksamhet för bygdens intressen och behov, med möjlighet att hyras av pri-
vatpersoner, föreningar och andra aktörer. Bygdegården ska vara öppen att hyra 
för alla med en demokratisk värdegrund. En hembygdsförenings primära syfte är 
att jobba med kulturarvet och lokalhistoria kopplat till samtiden. En hembygds-
förening förvaltar ofta historisk bebyggelse, vilken i sådant fall kallas för en hem-
bygdsgård. En hembygdsgård är ofta svår att tillgänglighetsanpassa och är vanlig-
en inte öppen att hyras ut till externa (jämfört med en bygdegård).86  

Men föreningarnas arbete och verksamhet kan också vara överlappande. Byg-
degårdarnas riksförbund har idag många medlemmar där en bygdegård drivs av en 
hembygdsförening. Föreningarna ligger också ofta nära varandra när det kommer 
till lokala aktiviteter, det är också vanligt att en bygdegård kallas hembygdsgård i 
folkmun eller vice versa.87 Bygdegårdsföreningen i denna studie restaurerar och 
driver bygdegårdsverksamhet i en äldre kulturbyggnad, vilket uppges som ett av 
hembygdsföreningarnas primära syfte. I relation till detta har det i uppsatsen varit 
relevant att ta upp litteratur om hembygdsföreningar.  

 
80 SFS (1988:950) Kulturmiljölagen. 
81 Riksantikvarieämbetets webbplats>Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyggelse. [2021-04-25] 
82 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: K-märkning [2021-04-25] 
83Sveriges hembygdsförbund webbplats> Hembygdsrörelsen i siffror [2021-04-25]; Bygdegårdarnas Riksför-
bunds webbplats [2021-04-25] 
84 Sveriges hembygdsförbunds webbplats>Om oss>Historik [2021-04-25] 
85 Olsson (2017). 
86 E-post mellan uppsatsförfattaren och Sofia Ohlsson (verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd, 
bygdegårdarnas riksförbund) (2021-02-17, 2021-02-18, 2021-02-23). 
87 E-post mellan uppsatsförfattaren och Sofia Ohlsson (verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd, 
bygdegårdarnas riksförbund) (2021-02-17, 2021-02-18, 2021-02-23). 
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Källörs historia 

I mitten av 1800-talet byggdes en ångbåtsbrygga i Östhammar. Bryggan blev be-
tydande för stadens utveckling, eftersom den både möjliggjorde en lättare gods-
fraktning och persontrafik. Under 1860-talet upprättades en ångbåtsförbindelse 
mellan Östhammar och Stockholm. År 1885 kunde man med ångbåt åka två 
gånger i veckan mellan Stockholm och Östhammar. Den goda kommunikationen 
anges som en av huvudorsakerna till att sommargästerna valde att besöka staden. I 
slutet av 1800-talet började ett bad- och rekreationsområdet byggas i staden. 
Varmbadhuset öppnades år 1882, Societetshuset (byggnaden Källör) öppnade år 
1885 och år 1894 öppnades ett kallbadhus på området. I badhusparken fanns föru-
tom societetshus och badhus, bland annat ett gymnastikhus och en läkarstuga. I 
området fanns också en engelsk park. I Östhammar kunde badgästerna välja mel-
lan en mängd olika medicinska bad för att behandla olika krämpor och till den 
närbelägna Boda källa kunde gästerna vandra för att dricka av brunnsvattnet som 
ansågs hälsosamt.88 

Under första världskrigets krigsår 1915 till 1916 blev intäkterna för de som 
drev badhuset så dåliga, att de i en skrivelse till stadsfullmäktige erbjöd staden att 
ta över badhusanstalten för ”ett ringa belopp.” Stadsfullmäktige beslutade att ta 
över badhusrörelsen och en nedstängning diskuterades. Men efter en utredning av 
en kommitté och efter att två opinionsmöten hade hållits i staden, beslutades det 
att badhusparken skulle hålla öppet över sommaren, om än med en kortare säsong. 
År 1920 diskuterades än en gång en nedläggning eller möjlig försäljning, men 
trots att det krävdes omfattande reparationer, överlevde badanstalten även detta 
nedläggningshot.89 År 1927 började skolverksamhet bedrivas i Källör under läså-
ret, medan byggnaden fortsatte att användas till societetshus under sommaren. 
Från mitten av 1930-talet började delar av badanstalts verksamheten att avvecklas, 
men de medicinska baden gick att få i varmbadhuset ända till 1955.90 

Under åren 1951 till 2005 användes Källör enbart till skolverksamhet. I bygg-
naden har det båda varit realskola och grundskola.91 År 2003 beslutades det att 
skolverksamheten på Källör skulle läggas ner år 2005.  

Idag är det bara societetshuset, läkarstugan och några av de träd som fanns i 
den ursprungliga parken som finns kvar. En inventering av träden i parken utförd 
av Skogsstyrelsen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet visar att två lönnar i par-
ken har den högsta bevarandeprioriteten och en poppel, en ask och en oxel har den 
näst högsta bevarandeprioriteten. I parken finns också fyra så kallade jätteträd.92 

 
88 Sjögren (1968), s. 51–53; Schram (1994), s. 189–190. 
89 Axelsson (1981), s. 67–68.  
90 Axelsson (1981), s. 65–69. 
91 Forsman (2013), s. 2.  
92 Rahm (2017), s.92; Skogsstyrelsen (2014) (Ligger som bilaga till uppsatsen). 
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Bild 1. Fotografi av societetshuset år 1907. Mot sjöfronten syns den då nybyggda gavelverandan i 
två våningar. Till vänster om societetshuset ligger varmbadhuset. 

 

Fotograf: Julia Blom. Från Torbjörn Forsmans arkiv. 

Bild 2. Fotografi av societetshuset år 1936. Östhammars segelsällskap håller segeltävling år 
1936, societetshuset till höger i bild, till vänster ligger varmbadhuset.  

 

Fotograf: Curt Berggren. Från Torbjörn Forsmans arkiv. 
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Den politiska processen kring frågan om Källörs bevarande  

Nedan följer en kronologisk beskrivning över hur den politiska processen kring 
frågan om Källörs bevarande har behandlats lokalt och regionalt. Till denna del av 
uppsatsen har förutom information från studiens primärkällor, även uppgifter 
hämtats från sekundärkällor som Sveriges Radio P4 Uppland.  

2003, april. Kommunen har tagit ett beslut om att Källörsskolan ska stängas. 
Stängningen beror på att elevantalet är så lågt att skolan inte längre behövs.93 

2004, maj. Bygdegårdsföreningen skapas med syfte att bevara Källör. 

2005, september. Musikskolan och fritidsgården var planerad att flytta in i Källör, 
men en tidigare undersökning som påvisat mögel i lokalerna har gåtts igenom 
på nytt och kommunen har beslutat att ingen verksamhet kan hållas i huset.94 

2008, oktober. Byggnadsnämnden i kommunen har i sitt arbete med sjöfronten i 
Östhammar tankar på att skapa ett hotell på Källörstomten.95 

2010, januari. Kommunen har deltagit i en arkitekttävling där bidraget Parklife 
över Källörsområdet av två arkitekter har vunnit. Kommunen ser tävlingen 
som bra marknadsföring för att locka någon att vilja driva hotell på platsen.96 

2012, september. Kommunens tekniska nämnd har röstat igenom ett beslut över 
att Källör ska rivas. Kommunen vill bygga ett hotell på tomten och rivningen 
ska möjliggöra att marken förbereds för en framtida försäljning.97  

2012, november. Upplandsmuseet protesterar mot rivningen och framför att 
byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.98 

2013, januari. Ett medborgarförslag lämnas in till kommunen. De ansvariga avser 
att väcka den gamla bygdegårdsföreningen till liv.99  

 2013, februari. Nämnden för samhällsbyggnad beslutat att Källör får rivas. An-
ledningen till rivningsbeslutet uppges vara byggnadens dåliga skick.100 

2013, maj. Rivningen av byggnaden skjuts upp. Politikern Arno Unge (Miljöpar-
tiet) i den tekniska nämnden, har lämnat in en privat ansökan om en bygg-

 
93 Sveriges Radio P4 Uppland (2003). 
94 Gustavsson (2005). 
95 Sveriges Radio P4 Uppland (2008). 
96 Sveriges Radio P4 Uppland (2010). 
97 Sveriges Radio P4 Uppland (2012b). 
98 Sveriges Radio P4 Uppland (2012a). 
99 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013a). 
100 Sveriges Radio P4 Uppland (2013a). 
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nadsminnesförklaring av Källör. Länsstyrelsen har beslutat att rivningen inte 
får genomföras förrän byggnadsminnesundersökningen är färdig.101  

2013, april. Upplandsmuseets har fått i uppdrag av länsstyrelsen att genomföra en 
vårdutredning av Källör. Utredningen för fram att byggnaden har ett stort kul-
turhistoriskt värde och att byggnadens tekniska status inte är i sådant dåligt 
skick som man tidigare befarat.102  

2013, juni. Beslutet om att riva Källör rivs upp av förvaltningsrätten. Tekniska 
nämnden, som tagit rivningsbeslutet i höstas har inte haft befogenheten att ta 
ett sådant beslut, menar förvaltningsrätten, utan beslutet borde tagits av kom-
munfullmäktige. Ett nytt beslut om rivning kommer därmed behöva tas i 
kommunfullmäktige.103 

2013, september. Ett beslut ska fattas i kommunfullmäktige som ger det privata 
bolaget Millimeter arkitekter rätten till Källörstomten. Bygdegårdsföreningen 
som vill ta över Källör är kritisk och fram för att det inte räcker att bolaget 
åläggs att samarbeta om Källör med föreningen, utan föreningen tror att frivil-
liga inte kommer att ställa upp om byggnaden ägs av ett privat bolag.104  

2013, september. Kommunstyrelsen har röstat för förslaget att ingå ett optionsav-
tal med det privata bolaget Millimeter arkitekter, vilka också kommer få be-
stämma vad som ska hända med Källör. Optionsavtalet kan sägas upp om 
länsstyrelsen byggnadsminnesförklarar Källör.105 

2013, oktober. Bygdegårdsföreningen lämnar in namnunderskrifter för ett beva-
rande av Källör till kommunen, föreningen har 2800 underskrifter från en ti-
digare insamling och 1300 underskrifter som samlats in nu.106  

2013, november. Länsstyrelsen avslår förslaget om byggnadsminnesmärkning.107 

2013, november. Kommunen som ägare har en månad på sig att lämna in en ny 
ansökan om byggnadsminnesförklaring för att ett nytt beslut ska kunna tas. 
Ansökan som avslogs kan annars bara överklagas av Riksantikvarieämbetet.108  

2013, november. Bygdegårdsföreningen Källör har lämnat in en avsiktsförklaring 
till kommunen, där de framför att de vill restaurera och bedriva bygdegård på 
Källör. De vill återskapa huset till hur det såg ut under dess glansdagar på 
1910-talet.109 

 
101 Sveriges Radio P4 Uppland (2013b). 
102 Larsson (2013). 
103 Sveriges Radio P4 Uppland (2013c). 
104 Sveriges Radio P4 Uppland (2013d). 
105 Sveriges Radio P4 Uppland (2013e); Sveriges Radio P4 Uppland (2013f). 
106 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
107 Länsstyrelsen Uppsala län (2013). 
108 Sveriges Radio P4 Uppland. (2013g). 
109 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b). 
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2013, december. Kommunen har börjat att vända i bevarande frågan. Bygdegårds-
föreningens planer för Källör ska få en opartisk granskning, syfte är att få en 
professionell och opartisk bedömning av hur realistiska bygdegårdsförenings 
planer är.110  

2014, maj. Föreningen har på uppmaning av kommunen utvecklad och fördjupat 
sin avsiktsförklaring, den fördjupade avsiktsförklaring har lämnats till kom-
munen.111  

2014, augusti. Föreningen får begränsad nyttjanderätt till huset. Beslutet innebär 
att de får visa byggnaden för intresserade och möjliga sponsorer, förbereda 
renovering och genomföra enklare reparationer. Kommunen ska ta vidare be-
slut efter att Millimeter Arkitekter lämnat in sin projektutveckling, men någon 
sådan inkommer inte till kommunen.112 

2014, september. Restaureringen av Källör har påbörjats, arbete utförs av före-
ningsmedlemmar och frivilliga ortsbor, bland annat under arbetssöndagar.113 

Kommunens avtal med Millimeter arkitekter löper ut och under sommaren 2015 
får bygdegårdsföreningen förlängd nyttjanderätt till Källör, det aktuella nyttjande-
rättsavtalet idag löper till 2025.114 
 
 
 
 
 

 
110 Sveriges Radio P4 Uppland (2013h);  
111 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014a); Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
112 Sveriges Radio P4 Uppland (2013i) ”Planerna för Källör tar ett steg framåt.” Intervju 1, Axel (2021-03-
04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
113 Sveriges Radio P4 Uppland (2013j). 
114 Bygdegårdsföreningen Societetshusets Källörs hemsida>Historia. [2021-05-27] 
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Källörs bevarande i lokal och regional politik 

I det första kapitlet av analysen undersöks den politiska processen bakom Källörs 
bevarande närmare. Vad säger PBL om kulturvärden och vad säger KML om en-
skilda byggnadsminnen, samt vad har detta haft för betydelse i den politiska pro-
cessen kring Källörs bevarande? I denna del undersöks också närvaron av arm-
längdsprincipen i ansvaret över kulturhistorisk bebyggelse. I kapitlet analyseras 
primärmaterial i form av lagar, dokument och intervjuer. Kapitlet avser att under-
söka och svara på uppsatsens första frågeställning: Hur har frågan om Källörs 
bevarande behandlats politiskt på lokal och regional nivå? 

Frågan om Källörs bevarande kommunalt 

I PBL står det att ”en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”115 Skyddsbe-
stämmelserna inom PBL är tänkt att fungera som ett skydd för att byggnader som 
ses som särskilt värdefulla inte förvanskas. Kommuner måste ha en översiktsplan 
över kommunens mark- och vattenområden och i sin planläggning måste kommu-
ner förhålla sig till PBL och de får därmed ett ansvar för kulturmiljövården.  

I en översiktsplan redovisar kommunen hur mark- och vattenområden bör an-
vändas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas, bevaras och använ-
das. I en översiktsplan ska riksintressen alltid redovisas, bestämmelser om riksin-
tressen finns i kap. 3 och 4 i miljöbalken och riksintressesystemet bygger på en 
aktiv dialog mellan stat och kommun, där kunskap om områdenas värden tas 
fram.116 En översiktsplan omfattar hela kommunen, medan en detaljplan avser ett 
mindre begränsat område. Det finns ingen detaljplan i kommunen där Källör ingår 
som producerats efter att badhusparken lades ner. Den detaljplan jag har fått av 
kommunen är framställd 1917 och reviderad 1925, men den nämner inget som är 
relevant för denna uppsats och behandlas därför inte i arbetet.117 

 
115 SFS (2010:900) Plan- och bygglagen. 8 kap. 13 § (även 14 § och 17 § behandlar skydd av kulturhistorisk 
bebyggelse).  
116Boverkets webbplats>Översiktsplanensinnehåll [2021-04-25] 
117 E-post mellan uppsatsförfattaren och Östhammar Direkt (kundtjänstvägledare på kommunen) (2021-03-
22, 2021-03-31, 2021-04-30). 
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Den aktuella översiktsplanen i Östhammars kommun heter ”Översiktsplan 
2016: På väg mot världens bästa lokalsamhälle.” I översiktsplanen beskrivs hur 
den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Där bland annat kraven på byggan-
det och verksamheter som finns i PBL beskrivs sätta ramarna för besluten i över-
siktsplanen. I översiktsplanen behandlas bebyggelseutveckling, i den specifika 
delen om Östhammar står det att många av husen i staden ”bär spår av bad-
husepoken.”118 Det finns också en rubrik som heter ”Särskilda värden” här står det 
bland annat att ”det finns även välbevarade byggnader från förra sekelskiftet och 
badortsepoken, till exempel Källörskolan och gamla brandstationen.”119 Vidare 
finns det en rubrik som heter ”Landmärken och mötesplatser” där står det att 
”Rådhuset, gamla vattentornet, Källörskolan och Börstils kyrka är exempel på 
viktiga landmärken. Sjöfronten är också viktig för upplevelsen av denna gamla 
fiske-, sjöfarts- och badortsstad.”120 Förutom delen om bebyggelseutveckling finns 
det en del i översiktsplanen som behandlar riksintressen. I denna del beskrivs cen-
trala delar av Östhammar utifrån ett riksintresse, det står att ”i samband med bad-
livets blomstring i slutet av 1800-talet tillkom bland annat societetshus, badhus 
och villor med stora trädgårdar.”121 Riksintresse för kulturmiljövård beskrivs bidra 
till attraktionskraft och möjligheter för kommunen. Områdena som tas upp har 
betydelse för bygdens identitet, den sociala sammanhållningen och till att utveckla 
besöksnäringen. Det står att kommunens ambition är: 

Att föra in varsamhetsbestämmelser i nya detaljplaner och när detaljplaner ses över. Kom-
mande arbete med att ta fram ett kulturmiljövårdsprogram, fördjupade översiktsplaner för 
serviceorterna och för kustområdet kommer att beakta behoven av avgränsningar och skydds-
bestämmelser för kulturmiljövärdena av såväl riks- som regionalt och lokalt intresse. Intent-
ionen är att aktuella bevarandevärden ska prioriteras vid lovgivning eller annan handläggning. 
Tills vidare kan handläggare vid behov inleda dialoger med Upplandsmuseet och/eller läns-
styrelsen för att få ytterligare vägledning.122  

 
Kommuner har alltså ett ansvar att skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
enligt PBL. I kommunens översiktsplan beskrivs Källör under rubriken ”Särskilda 
värden” i Östhammar och kan därmed förmodas att räknas som en byggnad som 
enligt PBL är särskilt värdefull från historisk och kulturhistorisk synpunkt och 
därmed inte får förvanskas. Även vid kontakt med kundtjänstvägledarna vid 
kommunen som ger ut detaljplaner, bekräftas att Källörs skyddas enligt PBL, 
KML och har ett riksintresse.123 

 
118 Östhammars kommun (2016), s. 28. 
119 Östhammars kommun (2016), s. 28. 
120 Östhammars kommun (2016), s. 44. 
121 Östhammars kommun (2016), s. 102. 
122 Östhammars kommun (2016), s. 103. 
123 E-post mellan uppsatsförfattaren och Östhammar Direkt (kundtjänstvägledare på kommunen) (2021-03-
22, 2021-03-31, 2021-04-30). 
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Däremot framkommer det i intervjuerna med bygdegårdsföreningens med-
lemmar att kommunen inte aktivt har arbetat för Källörs bevarande. Under en av 
intervjuerna med bygdegårdsföreningen medlemmar berättade Pia att föreningen 
upplevde att kommunen var emot ett bevarande av Källör och föreningens idé om 
att restaurera och bedriva Källör som bygdegård. Citaten nedan beskriver en pas-
siv fas i bygdegårdsföreningens arbete, innan kommunen tagit beslut om att riva 
byggnaden och bygdegårdsföreningen hade lämnat in sitt medborgarförslag. Pia 
berättade att:  

Kommunen var helt emot, vi kom ingenstans, så vi stod ju bara och stampade, och jag var här 
jämt och såg hur de började förstöra huset, polisen hade sökhundar här som skulle lära sig att 
bli polishundar, så kom brandförsvaret och började göra brandutbildningar och fyllde huset 
med rök (…) och själva andan i huset förstördes under den här perioden och vi försökte hur 
mycket vi kunde, men det var inte lätt att få kommunen, som nog hade bestämt att det här ska 
inte satsas på, att börja om.124 

 
Under flera av intervjuerna tog informanterna upp att de upplevde att kommunen 
avsiktligen lät byggnaden förfalla under flera år.125 Dessa exempel visar att kom-
munen inte värdesatte byggnadens kulturhistoriska värden, även om Källör i prak-
tiken skyddas enligt PBL. I genomgången av medias rapportering om Källör 
framkommer det också i en artikel av UNT att representanter av bygdegårdsför-
eningen och Millimeter Arkitekter påpekar att kommunen låtit byggnaden stå och 
förfalla126 I en annan artikel av tidningen har Larsson uttalat sig om att kommunen 
aktivt har valt att inte satsa på underhåll av Källör. En privatperson har även an-
mält kommunen för vanvård av Källör, men anmälningarna har avslagits.127 

Den översiktsplan som tidigare i kapitlet har behandlats är från 2016, tiden 
när bygdegårdsföreningen redan har nyttjanderätt och kommunen upplevs vara 
positiva till deras arbete. Men redan i den tidigare översiktsplanen från 2003, står 
det i beskrivningen att centrala delar av Östhammar är skyddsvärda, där ”socie-
tetshuset som uppkom i samband med badlivets uppblomstring” tas upp.128 I denna 
översiktsplan (2003) står det vidare om att bevara kulturvärdena:  

Delar av bebyggelsen omfattas av detaljplaner med skyddsbestämmelser för kulturmiljön. 
Avsikten är att införa ytterligare skyddsbestämmelser efter hand som detaljplaner ses över. I 
övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen som säger att byggnader 
som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt, eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte får förvanskas.129 

 
124 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
125 Intervju 1, Axel (2021-03-04), Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15) Intervju 3, Sara (2021-03-15), 
Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
126 Nylén (2013). 
127 Nylén (2014); Nylén (2015). 
128 Östhammars kommun (2003), s. 35.  
129 Östhammars kommun (2003), s. 35. 
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Källör har i kommunens översiktsplaner beskrivits som en byggnad med kulturhi-
storiskt värde, samtidigt har kommunen inte aktivt arbetat för dess bevarande, 
vilket bland annat byggnadsnämndens rivningsbeslut kan påvisa. I intervjun med 
Spangenberg frågar jag om han upplever att Källör har skyddats via PBL och om 
det är förenligt med skyddsbestämmelserna att kommunen tagit ett rivningsbeslut 
över byggnaden. Spangenberg för fram att Källör har ett kulturhistoriskt riksin-
tresse, men att det är en ganska glidande skala över vad kommunen faktiskt får 
göra med bebyggelse som skyddas av PBL. Han påpekade att många uppfattar att 
skyddet är absolut, men att det snarare behöver relateras till varje givet tillfälle, 
utifrån vilka möjligheter det finns att formellt hantera fallet och vad som faktiskt 
går att genomföra. I grunden handlar det enligt honom om att lagen inte är absolut 
och därmed kan tolkas på olika vis, vidare påpekade han också att detta står i re-
lation till att Källörs kulturhistoriska värde kan tolkas på olika sätt: 

En del menar ju att den är så pass förstörd, bland annat med den här tillbyggnaden,130 att man 
liksom på något sätt har förstört den så att den egentligen inte alls är så skyddsvärd som 
många säger, och sen finns det de som säger att det här är fantastiskt, den har det och det 
skyddsvärdet, men sanningen, det finns nog ingen absolut sanning, utan det blir väldigt 
mycket en fråga om uttolkning, det är en del av den politiska processen och demokratin.131 

 
I en rapport till regeringen utförd av Boverket problematiseras det faktum att 
skyddet enligt PBL kan tolkas och tillämpas olika av kommuner och att det kan 
vara svårt att säkerställa att lagen verkligen skyddar bebyggelsen. Rapportförfatta-
ren Karin Gustavsson uttrycker det som att det finns en klyfta mellan teori och 
praktik. Det konstateras även att kommuner trots lagens möjligheter, endast i be-
gränsad utsträckning använder sig av möjligheten att skydda kulturminnen och 
kulturmiljöer med hjälp av PBL.132 Det finns därmed en klyfta mellan teori och 
praktik i hur kulturhistorisk bebyggelse behandlas och skyddas på en lokal nivå. 
En annat problem som framkommer i analysen av hur frågan om Källörs beva-
rande har behandlats kommunalt, är att kommuner inte behöver ha eller anlita 
antikvarisk kompetens i frågor som gäller kulturhistorisk bebyggelse eller miljö. I 
Larsson vårdutredning av Källör står det att: 

Vid tidigare utredningar och kostnadsberäkningar för upprustning av byggnaden verkar man 
ha jämfört byggnadens status med en modern byggnad i fullgott skick. Man har också gjort en 
kostnadsbedömning där förutsättningen var att byggnaden skulle fortsätta användas som 
skola. Det är sällan rättvisande att jämföra en över hundra år gammal byggnad med moderna 
byggnader uppförda efter dagens byggnormer, i sådana jämförelser skulle de flesta av våra 
kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader bedömas ha stora brister beträffande brandsäker-
het, energieffektivitet och tillgänglighet för rörelsehindrade etc.133 

 
130 Tillbyggnaden är den gymnastikdel som byggdes till under skoltiden.  
131 Intervju 8, Spangenberg, Jacob (2021-04-28). 
132 Gustavsson (2001), s. 24.  
133 Larsson (2013), s. 41.  
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Under intervjun med Larsson har jag lyft fram detta stycke och i relation till detta 
frågat om han upplever att det kan finnas en risk i att kommuner ”väljer att” anlita 
personer utan antikvariska kunskap att göra byggnadsutredningar och att detta i 
praktiken skulle kunna missbrukas av kommuner. Larsson svarade att ”problemet 
är snarare att experter på gamla byggnader sällan är tekniska konsulter och vice 
versa, vilket är ett generellt problem när det gäller bevarandet av det byggda kul-
turarvet.”134 Vidare påpekade han att bedömningar av tekniska konsulter i regel 
har moderna konstruktioner som referens. Detta blir ett problem eftersom brister 
som i en gammal byggnad närmast kan betraktas som en normal status, kan fram-
stå som skäl att döma ut en byggnad på. Larsson för även fram ”att kostnadsbe-
räkningar för att sätta en nedgången byggnad i skick i regel utgår från att byggna-
den ska uppnå alla nutida normer och standarder, är ett annat problem som gör det 
svårare att ekonomiskt motivera ett bevarande.”135 Larsson påpekade att det sällan 
är lagkrav på att en gammal byggnad ska uppnå samma normer som nybyggda 
hus, men att det ofta används som argument av personer utan kunskap om detta 
eller utan ett intresse av att bevara.136 Det kan alltså bli problematiskt på flera sätt 
när en kommun anlitar en teknisk konsult som inte har en antikvarisk bakgrund. 
Under intervjun med Törnvall berättade hon att antikvarisk kompetens på kom-
munerna kanske inte skulle påverka i själva byggnadsminnesfrågan, eftersom 
detta beslut tas av länsstyrelsen. Däremot skulle det kunna leda till en annan sam-
hällsutveckling, om kommunerna inte ”såg det som var på platsen som ett pro-
blem, utan som en möjlighet. Att man bygger vidare på en orts historia genom att 
inkorporera de byggnader som redan står där och inte ser att här skulle vi kunna 
bygga fyra våningar till på samma plats.”137  

I Riksantikvarieämbetets rapport ”Kulturhistoriska värden i plan- och bygg-
processer: Redovisning av regeringsuppdrag hur kulturhistoriska värden integre-
ras och tas tillvara” (2020) framförs att det finns en brist på antikvarisk kompetens 
i kommunala plan- och byggprocesser. RAÄ framför att kommuner behöver ha 
tillgång till adekvat sakkunskap och antikvarisk kompetens när kulturvärden ska 
integreras i planeringen. Det antikvariska perspektivet är även nödvändigt vid 
olika förvaltningsåtgärder av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. PBL ställer till 
exempel krav på att en kommuns byggnadsnämnd ska ha en person med arkitekt-
utbildning till hjälp, men något liknande krav på att kommuner ska kunna vända 
sig till en person med antikvarisk kompetens finns inte.138 Vidare framför RAÄ att 
en utvärdering utförd av Boverket har visat att kommuner som har tillgång till 
antikvarisk kompetens oftare har kulturmiljöprogram och ett större antal rivnings-

 
134 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
135 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
136 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
137 Intervju 9, Törnvall, Louise (2021-05-03). 
138 Riksantikvarieämbetet (2020), s. 29–30.  
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förbud inom kommunen.139 Till rapporten genomförde RAÄ en workshop med 
länsstyrelserna, där frågan om hur de kulturhistoriska värden kan integreras och 
tillvaratas behandlades. I denna lyftes vikten av att kommuner har tillgång till en 
antikvarisk kompetens, eftersom ”om denna kompetens saknas påverkar det både 
förståelsen för kulturvärden och hur kommunen arbetar med dessa frågor. Det gör 
det svårt för kommunen att identifiera vad som ska bevaras och att göra avväg-
ningar mellan olika intressen.”140 I workshopen framfördes idén att det i PBL även 
skulle kunna finnas ett krav på antikvarisk kompetens på kommunerna.141 
När jag frågar vad Törnvall skulle tycka om ett sådant krav berättade hon:  

Jag tycker det är självklart att kommunen ska ha en egen antikvarisk kompetens eller tillgång 
till antikvarisk kompetens som man verkligen använder, att man har som rutin, att man beva-
kar bygg-, ändring-, och rivningslov på ett sådant sätt att man för dialog med den som söker 
förändringarna och lyfter byggnadernas egenart, så att man kanske får en och annan fastig-
hetsägare att tänka i nya banor, allt handlar nog inte om att kommunerna ska bevilja eller av-
slå ärenden, utan också att få till en aktiv dialog kring den bebyggelse vi har.142 

Men ett krav på antikvarisk kompetens på kommunerna, skulle troligen inte lösa 
bevarandefrågan helt, eftersom även andra aspekter spelar in. Spangenberg berät-
tade under intervjun att kommunens beslut att ge bygdegårdsföreningen nyttjande-
rätt togs efter en politisk debatt, där politiker också hade verifierat de kulturhisto-
riska värdena, via exempelvis Upplandsmuseet. Samtidigt påpekade han att Upp-
landsmuseet och andra antikvariskt kunniga personer som arbetar för att värna om 
dessa värden, inte behöver sätta bevarandet i relation till vad det sedan kan tänkas 
att kosta att upprätthålla värdena. ”Det är det här som inte alltid synkar” påpekade 
han, eftersom politikerna också måste väga in skattebetalarnas intressen.143 Törn-
vall uttryckte det som att hon ”sällan varit så nära och sett turerna inom kommu-
nen som i detta fall.”144 Vidare framförde hon att ”det är vanligt att det finns in-
tresseföreningar eller motstridiga intressen, (…) en kommun är ju folkets röst och 
då finns det ju olika intressen inom befolkningen också, och det är ju bra att det är 
på det viset, men jag är glad att Källör är kvar, att man kom så långt.”145 

I analysen ovan har bevarandefrågan av Källör behandlas i en lokalpolitisk 
kontext, vidare kommer frågan att undersökas i en regionalpolitisk kontext.  

 
139 Riksantikvarieämbetet (2020), s. 31. 
140 Riksantikvarieämbetet (2020), s. 32. 
141 Riksantikvarieämbetet (2020), s. 32–33.  
142 Intervju 9, Törnvall, Louise (2021-05-03). 
143 Intervju 8, Spangenberg, Jacob (2021-04-28). 
144 Intervju 9, Törnvall, Louise (2021-05-03). 
145 Intervju 9, Törnvall, Louise (2021-05-03). 
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Frågan om Källörs bevarande regionalt 

Förutom att skyddas av PBL kan kulturhistorisk bebyggelse som ”har ett synner-
ligen högt kulturhistoriskt värde” eller som ”ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde” förklaras för byggnadsminne av länssty-
relsen.146 Det är länsstyrelsen som beslutar om en byggnad ska bli ett enskilt 
byggnadsminne, men vem som helst kan väcka en fråga om byggnadsminnesför-
klaring. Om en byggnad förklaras som byggnadsminne, har det för avsikt att se till 
att byggnaden bevaras för framtiden och att den skyddas från olämpliga föränd-
ringar. Bestämmelserna i KML ger möjlighet till länsstyrelsen att utförda skydds-
föreskrifter mot ägarens vilja. Något som poängteras är dock att ett viktigt syfte 
med byggnadsminnesförklaring, är att få till ett samarbete mellan ägaren till den 
kulturhistoriska byggnaden och företrädarna för kulturmiljövården. Skyddsföre-
skrifterna ska så långt som möjligt utformas i samförstånd med byggnadens ägare 
och ägare till kringliggande markområden, eftersom en frivillig överenskommelse 
beskrivs vara den bästa garantin för att byggnaden i framtiden kommer att få en 
god omvårdnad.147 En förutsättning för att en byggnad ska kunna underhållas är 
ofta att den har en funktion. Kulturmiljövården kan därför hitta en funktion till 
byggnaden, utan att det kulturhistoriska värdet förstörs. Byggnaden kan därmed 
komma att behöva anpassas efter användningsområdet, även om detta väljs utifrån 
byggnadens förutsättningar.148 Byggnadsminnesförklaring betyder alltså att en 
byggnad ges en märkning med individuella skyddsbestämmelser som är tänkt att 
underlätta och se till att byggnaden bevaras. I en förklaring om enskilt byggnads-
minne önskar föreskriften att kulturminnesvården och ägaren kan komma fram till 
ett gemensamt beslut, eftersom detta anses vara det bästa sättet att se till att bygg-
naden bevaras. Länsstyrelsen utgår från byggnadens kulturhistoriska värde i sin 
bedömning, men ägarens intresse av en byggnadsminnesförklaring vägs även in i 
beslutet. Ägaren till byggnaden behöver alltså inte förhålla sig objektivt eller an-
passa sitt intresse av en byggnadsminnesförklaring efter vad kulturmiljövården 
framför. I relation till detta kommer frågan om en byggnadsminnesförklaring av 
Källör nedan att analyseras utifrån studiens material.  

År 2012 fick länsstyrelsen in en privat ansökan om att utreda Källör som 
byggnadsminne. Ansökan skrevs av en kommunpolitiker som satt i den tekniska 
nämnden i kommunen, personen hade varit närvarande när nämnden röstade ige-
nom beslutet att riva Källör men hade motsatt sig beslutet. När länsstyrelsen fick 
in ansökan beslutade de att Källör inte fick rivas förrän ett beslut hade tagits i 
byggnadsminnesfrågan. Länsstyrelsen anlitade Upplandsmuseet (experter) för att 
göra en utredning av Källör, vilken kom att ligga till grund för länsstyrelsens be-

 
146 SFS (1988:950) Kulturmiljöagen. 3 kap.  
147 Riksantikvarieämbetet (2002), s. 9. 
148 Riksantikvarieämbetet (2002), s. 11. 
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slut i byggnadsminnesfrågan. Larsson uppgav att museet lade 62 timmar på vård-
utredningen av Källör. På frågan om museet under utredningen fick ha kontakt 
med föreningen och i sådant fall hade detta, skrev Larsson att han träffade en eller 
kanske två medlemmar i bygdegårdsföreningen. Vidare berättade han att: 

Syftet med träffen från min sida var att de kunde hjälpa mig med information om huset och 
utlån av gamla foton som jag behövde till utredningen. De hoppades såklart på att mitt arbete 
skulle bidra till att huset räddades, och det gjorde det såklart, men enbart tack vare att husets 
värden var så stora.149 

Museet hade även kontakt med kommunen under utredningen, denna kontakt 
handlade om att få tillträde till byggnaden och hjälp med att hitta gamla ritningar 
som behövdes till utredningen. Vidare beskrev Larsson att han kände till att viljan 
att riva huset var stark inom kommunledningen, eftersom det framkommit i spon-
tana uttalanden och i olika dokument han haft tillgång till, men att kommunens 
inställning inte var något han efterfrågade.150 Larsson påpekade att museet som är 
en stiftelse arbetar objektivt när de tar fram underlag till länsstyrelsen. Museets 
värdering utgår från objektet i sig och de tar inte önskemål från ägare eller andra 
intressegrupper i beaktande. I utredningen undersöktes alltså byggnadens värde, 
utifrån byggnadshistoriken och det historiska skeendet (badortsepoken) där huset 
hade en central roll. Vidare har jag ställt en fråga om museet får framföra ”en för-
hoppning” om att byggnaden till exempel ska få leva vidare som bygdegård, ef-
tersom detta lyfts i vårdutredningen som ett möjligt framtidsscenario eller om 
museet ska vara objektiva inför framtiden för byggnaden. Larssons berättade att i 
uppdragsbeskrivningen fanns punkten ”redovisa tankar om möjligheter till upp-
rustning och eventuellt återställande av byggnaden till ett dokumenterat äldre 
skick.”151 Detta är något som inte alltid hör till en utredning om byggnadsminne 
och benämningen som ”vårdutredning” hade att göra med att syftet i detta fall var 
lite bredare. Vidare berättade Larsson att:  

Museets ställningstagande om husets kulturhistoriska värde ska ju vara sakligt grundade och 
bygga på vår expertkompetens, i det avseendet ska vi vara objektiva. När det gäller frågan om 
huset ska bevaras eller ej känns ”objektiv” som lite fel ord. Har vi bedömt att huset rent kul-
turhistoriskt är mycket värdefullt har vi såklart inställningen att huset också ska bevaras, det 
är ju självklart och även tydligt uttryckt i både lagtexter och miljömål. Det finns inte heller 
något hinder om vi från museets sida vill opinionsbilda för att bevara byggnader.152 

Länsstyrelserna anlitar läns- eller kommunmuseerna i fall där en utredning eller 
underlag anses vara nödvändig till ett beslut om byggnadsminnesförklaring. I in-

 
149 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
150 I ett uppföljande mejl påpekar Larsson att han fick höra de spontana uttalanden på plats på kommunkon-
toret när han var där för att titta på ritningar och låna nycklar, han tillägger att det handlar om kommunled-
ningen (åtminstone delar av den) och anställda inom fastighetsförvaltning.  
151 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
152 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
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tervjun med Larsson påpekade han att länsstyrelsen har en ganska vag kännedom 
om en byggnad och vilka värden den besitter innan en utredning görs. Länsstyrel-
sen handläggare har sällan möjlighet att besöka byggnaderna, utan får i stor ut-
sträckning förlita sig på dem som de anlitar för utredningarna. Larsson för fram att 
han och hans kollegor alltid besöker byggnaderna på plats och att de i regel både 
får se utsida och interiör. Museets noggranna utredning blir därför en gedigen 
grund för bedömningen i frågan om byggnadsminnesförklaring. I intervjun frå-
gade jag i vilken utsträckning han upplever att en sådan här utredning påverkar 
eller ligger till grund för länsstyrelsen beslut i byggnadsminnesfrågan. Larsson 
svarade att ”Vårt ord väger tungt!”153 Vidare förde han fram att ”Vår kunskap och 
långa yrkeserfarenhet gör oss rimligen till de som bäst kan göra en sådan här vär-
dering. Vår oberoende ställning ökar också vår trovärdighet.”154 Trots detta kan 
länsstyrelsen ge ett annat beslut än vad till exempel en vårdutredning visar, bero-
ende av vilket intresse ägaren har visat för byggnadens bevarande. Jag undrade 
hur Larsson upplever det när länsstyrelsen ”går emot” museets rekommendationer 
och om de skulle önska ett större inflytande i byggnadsminnesfrågan, än att bara 
kunna ge rekommendationer? ”Nej, det är ju ett myndighetsbeslut och vi är inte en 
myndighet”155 påpekade Larsson.  

När länsstyrelsen sedan tar sitt beslut i november år 2013 avslår de framstäl-
lan om byggnadsminnesförklaring av Källör. I avslaget beskriver länsstyrelsen att 
Källörs värde är mycket stor för lokalhistorien, eftersom det på ett lättförståeligt 
sätt vittnar om badortsepoken. Länsstyrelsens framför även att badlivet vid denna 
tid är ett uttryck för riksintresseområdet för kulturmiljön i Östhammar, samt att 
byggnadens användning som skola under en längre tid har medfört att invånare i 
staden har en stark relation till byggnaden. Vidare kan man i beslutet läsa att 
”Länsstyrelsen gör bedömning att Källörsskolan med den omgivande strukturen i 
badhusparken och vid Källörsgrundet skulle kunna motsvara KML:s krav om 
synnerlig märklig med hänvisning till sin lokalhistoriska betydelse och skulle 
därmed formellt kunna byggnadsminnesförklaras.”156 Vidare står det att:  

Byggnadens ägare, Östhammars kommun, har tagit ställning att låta riva byggnaden och kan 
därmed inte anses vara en villig byggnadsminnesägare. Att tvinga fram en byggnadsminnes-
förklaring mot ägarens vilja bedöms inte som ett konstruktivt sätt att bevara dess kulturhisto-
riska värden. För att framgångsrikt rusta och vårda kulturhistoriska byggnader och miljöer 
krävs fastighetsägarens intresse och vilja till en förvaltning och utveckling som är anpassad 
till kulturmiljöns egna villkor. Det är mycket svårt att åstadkomma med tvång. En byggnads-
minnesförklaring mot ägarens vilja innebär också förmodade ersättningsanspråk från staten.157  

 
153 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
154 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
155 Intervju 7, Larsson, Sverker (2021-03-05). 
156 Länsstyrelsen (2013), s. 2.  
157 Länsstyrelsen (2013), s. 2.  
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Armlängdsprincipen avser att politiken ska stödja, men inte styra kulturpolitiken. 
De kunniga (experterna) eller utövarna ska vara de beslutsfattande inom politiken, 
inte politikerna.158 Enskilda byggnadsminnen utses av länsstyrelsen (expert) men i 
en förklaring som byggnadsminne vägs ägarens intresse in i beslutet. Törnvall 
framförde att ”i praktiken går ju länsstyrelsen nästan aldrig emot en ägares vilja 
och byggnadsminnesförklarar ändå, jag tror att jag känner till tre kända fall.”159 
Utifrån detta kan en förklaring som enskilt byggnadsminne alltså inte helt beskri-
vas att ske genom armlängdsprincipen.  

I början av den politiska processen kring frågan om Källörs bevarande hoppa-
des föreningen att byggnaden skulle komma att byggnadsminnesförklaras. Kerstin 
berättade att hon blev besviken när byggnaden inte förklarades som byggnads-
minne ”Då, i det läget var jag jättebesviken, vi hade satsat rätt hårt på det här med 
byggnadsminnesmärkning.”160 Länsstyrelsens avslag över att inte förklara Källör 
som byggnadsminne kom i slutet av november år 2013. I september samma år 
hade kommunen skrivit sitt optionsavtal med Millimeter Arkitekter. Avslaget som 
byggnadsminne innebar därför att byggnadens framtid blev ännu mer osäker för 
bygdegårdsföreningen. Men Kerstin berättade vidare att som det ser ut idag, när 
föreningen har nyttjanderätt över byggnaden, är hon i stället tacksam över att 
byggnaden inte förklarades som byggnadsminne. Hon berättade:  

Som det är idag är jag väldigt tacksam för att det inte blev, för det hade betytt att vi inte hade 
kunnat göra en väldig massa saker, med byggnaden som vi har gjort, utan då måste man följa 
strikt, de här reglerna som föreskrifts i samband med byggnadsminnesmärkningen, så att man 
ska vara glad för det som händer, det var jättebra, men hade du frågat mig då, då var jag inte 
glad kan jag säga.161 

Att en byggnadsminnesförklaring troligen hade försvårat föreningens arbete, var 
något som framkom under flera intervjuer.162 Axel berättade:  

Nu har den här föreningen haft en väldigt stark ambition att försöka återskapa husets gestalt-
ning utvändigt och invändigt, som det såg ut som societetshus någonstans mellan 1929–1935. 
Det finns bilder på det då, invändning och utvändigt som vi har gått efter, så jag tror att alla 
som känner kulturansvar kring en sån här byggnad är nöjda med hur det har utvecklats, men 
samtidigt har vi gett oss friheter att flytta väggar för att få till en annan typ av salar och resur-
ser som är mer anpassade för dagens behov när man har till exempel konferenser eller scen-
framställande. Hade det varit minnesmärkt hade vi inte kanske kunnat göra saker som vi har 
kunnat göra, fram för allt invändigt, men alla ytskikt och färgsättningar och bårder och lister, 
detaljer och sånt är ju väldigt trogna hur det såg ut vid förra sekelskiftet.163 

 

 
158 Frenander (2011), s. 20–21.  
159 Intervju 9, Törnvall, Louise (2021-05-03). 
160 Intervju 2, Kerstin (2021-03-15). 
161 Intervju 2, Kerstin (2021-03-15). 
162 Intervju 1, Axel (2021-03-04), Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15), Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
163 Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
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Under flera intervjuer påpekades det att en flytt av väggen i stora salen möjlig-
gjorde att rummet kunde anpassas mer efter dagens behov vid till exempel scen-
framställanden. Men att det troligen hade varit svårt för föreningen att få till en 
flytt av väggen om byggnaden blivit förklarad som byggnadsminne.164 Framför allt 
invändiga förändringar beskrivs ha varit av nytta att göra för föreningen, samtidigt 
som föreningen hela tiden drivits av att återskapa Källör till ett sekelskiftesutse-
ende även om byggnaden aldrig förklarats som byggnadsminne. Från början fanns 
alltså en förhoppning om att byggnaden skulle förklaras som byggnadsminne i 
föreningen, men som det såg ut idag upplevde föreningen att deras arbete hade 
blivit krångligare med en märkning som byggnadsminne. Eftersom föreningen har 
haft kunskap och målet att restaurera byggnaden, upplevde informanterna att det 
kulturhistoriska värdet kom att bevaras trots att ingen märkning genomfördes. 

Dynamiken i frågan om det lokala kulturarvets bevarande  

I KML beskrivs det att en förutsättning för att en byggnad som förklarats som 
byggnadsminne ska kunna underhållas, ofta är att den har en funktion. Därför fö-
respråkar KML att hitta en funktion till byggnaden, utifrån byggnadens förutsätt-
ningar. Byggnaden kan behöva anpassas till dess användningsområde, men det 
kulturhistoriska värdet får inte förstöras.165 Men det finns en risk att arbetet för ett 
bevarande av ett lokalt kulturarv kan krocka, eftersom kulturmiljövården vill se 
ägarens intresse eller att byggnaden kan ha en funktion, samtidigt som en bygde-
gårdsförening enligt ovan kan uppleva att en förklaring som byggnadsminne 
skulle försvåra deras verksamhet.  

I rapporten ”Kulturarvets produktionslinjer” beskriver Gustavsson att det 
finns en dynamik inom kulturarvsskapandet, mellan det offentligt organiserade 
kulturarvet och utmanarna där lokalhistoria och privata initiativ räknas in.166 Rap-
porten för fram att företrädarna för kulturmiljövården har blivit alltmer institut-
ionaliserade och använder inomvetenskapliga definitioner som bara invigda kän-
ner till, vilket gör att det blir svårare att kritisera hur värderingen går till. Att 
överbrygga denna klyfta beskriv vara det största problemet som kulturmiljövården 
står inför.167 I analysen ovan framkommer det att de finns en dynamik mellan det 
lokala och regionala arbetet i bevarandefrågan över Källör. I början fanns för-
hoppningar inom föreningen att byggnaden skulle förklaras som byggnadsminne, 
men idag är föreningen snarare tacksam för att byggnaden inte förklarats som 
byggnadsminne. Föreskrifterna som kommer med en byggnadsminnesförklaring 

 
164 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
165 Riksantikvarieämbetet (2002), s. 11.  
166 Gustavsson (2001), s. 26.  
167 Gustavsson (2001), s. 23–24.  
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kan upplevas som krångliga för en förening, som drivs ideellt av personer som 
kanske inte är experter på kulturmiljövård, även om de brinner för att bevara det 
kulturhistoriska värdet. Vill kulturmiljövården utveckla den ideella kulturmiljö-
vården i landet, behöver de kanske inkludera och möta den ideella föreningsverk-
samheten än mer, så att ett tydligare och hållbarare samarbete kan utvecklas? 

Flera informanter beskrev att nyckelbegreppet för föreningen var restaurering 
och inte renovering, att föreningen drevs av idén att restaurera och återanvända så 
mycket som möjligt.168 Deras arbete ledde dock till vad som beskrevs som krång-
liga ansökningar, bland annat behövde föreningen söka bygglov för att få ändra 
fasaden till ett 1930-tals utseende, men eftersom byggnaden i den äldre detaljpla-
nen beskrivs som en byggnad för ”allmänt ändamål” (en klassificering som inte 
längre används) behövde föreningen klassa om byggnaden som en samlingslokal. 
Men i betäckningen samlingslokal finns nio kriterier som ska uppfyllas, vilka 
bland annat handlar om energi, tillgänglighet, brand och bärighet. Gustav berät-
tade att ” det kunde vi inte göra utan att förstöra byggnaden.”169 Föreningen fick 
därför skriva en inlaga till byggnadsnämnden och argumentera för att det vore 
orimligt att uppfylla dessa krav. I bygglovet fick de sedan endast krav på brand 
och tillgänglighet, de krav som föreningen själva också ville uppfylla. Det finns 
alltså två krav i PBL som står emot varandra, kravet om att restaurering ska ske 
varsamt och att de tekniska egenskaperna i Boverkets byggregler ska uppfyllas. 
Gustav framförde att om föreningen till exempel behövt isolera om byggnaden 
efter modern standard, hade detta inte varit förenligt med varsamhetskravet.170 
Även i miljöbalken finns det ett krav att man inte ska göra skada på ett miljö-
värde, i relation till att detta är ett riksintresse. Gustav berättade vidare att bygg-
nadsnämnden förstod detta och därför accepterade föreningens bygglovsansö-
kan.171 Däremot har kraven på brandsäkerheten lett till att föreningen inte kan 
nyttja torndelarna, eftersom det inte finns flera utrymningsvägar från dessa. Under 
intervjuerna påpekade Karl att det ibland är svårt att helt brandanpassa en äldre 
kulturbyggnad, utan att samtidigt påverka dess kulturvärden.172 I intervjuerna 
framgår det att flera av de verksamma i byggnadsgruppen är byggnadsingenjörer 
och liknande, vilket har underlättat föreningens arbete. Hade föreningen inte haft 
denna kunskap, hade processerna troligen kunnat bli ännu längre och svårare för 
föreningen. 

Det finns alltså en dynamik mellan experterna och kulturarvsutövarna. I detta 
fall skulle Upplandsmuseet och länsstyrelsen ses som experterna och bygdegårds-
föreningen som kulturarvsutövarna. Men inför denna studie har jag inte kunnat 

 
168 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
169 Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
170 Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
171 Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
172 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
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hitta någon tidigare forskning om den dynamik som kan uppstå när det dessutom 
finns en tredje part, vilket i detta fall är kommunen som ägare av kulturarvet. I 
delrapporten från projektet ”Kulturarv i praktiken” beskrivs kulturvårdens spel-
regler vara många och att de sällan studerats kritiskt.173 I detta fall har Upplands-
museet (expert) och lokalhistorieutövarna (Bygdegårdsföreningen) haft samma 
önskan att utnämna Källör till kulturarv och bevara det. Däremot har länsstyrelsen 
(expert) i sitt beslut satt kommunens (ägarens) önskning som en förutsättning för 
att byggnaden ska kunna förvaltas på bästa sätt och därmed avslagit ansökan. 
Inom tidigare forskning om kulturarv beskrivs ofta spänningen mellan experterna 
(institutionerna) och utmanarna (de privata). Kommunen kan inte beskrivas som 
expert eftersom de inte kan räknas som en kulturarvsinstitution som Upplandsmu-
seet och länsstyrelsen, samtidigt kan de inte ses som en ”utmanare” eller ett privat 
initiativ, eftersom kommunen själv är en institution. Kommuners roll som ägare 
av kulturhistorisk värdefulla byggnader blir också intressant, eftersom kommun-
fullmäktige i en kommun är baserad på de politiker som valts av befolkningen. 
Kommunfullmäktige ändras vart fjärde år, vilket betyder att en kommun som 
ägare kan komma att ändra sitt intresse i frågan beroende av vilka politiska partier 
som befinner sig i majoritet i kommunen vid ett givet tillfälle. Till exempel upp-
ger föreningen att kommunen idag är för ett bevarande av byggnaden och att det 
till och med finns politiker som beskrivs ha totalvänt i bevarandefrågan.174  

I antologin Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets för-
ändringar (2005) finns kapitlet ”Bevarande eller skapande av värde? Kulturmiljö-
vården i kunskapssamhället” av Krister Olsson. I kapitlet för Olsson fram att kul-
tur och kulturmiljö är viktiga faktorer i lokal och regional utvecklingsplanering 
och att det rent allmänt ofta finns en samstämmighet om att bevara byggd kultur-
miljö hos de olika aktörerna. Men trots detta uppstår det ofta konflikter i plane-
ringsprocesserna, vare sig det handlar om bevarande, förnyelse eller förändring, 
eftersom de olika aktörerna kan ha eller företräda varierande intressen. I relation 
till detta för Olsson fram att ”kulturhistoriskt värde är centralt för kulturmiljösek-
torn, men frågan är om ingående beskrivningar av kulturhistoriskt värde är en bra 
eller tillräcklig utgångspunkt för konkreta förhandlingar med andra parter.”175 I en 
studie av planerings- och beslutsprocesser av byggd kulturmiljö utförd vid KTH i 
Stockholm, undersöktes vilka värden kulturmiljön tilldelas av olika aktörer och 
vad värdena sedan kan komma att betyda i själva planeringsprocesserna.176 En del 
av studien gick ut på att genom enkäter samla in medborgarnas syn på nya höghus 
invid en gammal bryggeribyggnad. Undersökningen visade att frågan om beva-

 
173 Gustavsson (2001), s. 4. 
174 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15); 
Intervju 4, Gustav (2021-03-24); Intervju 5, Eva (2021-03-26); Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
175 Olsson (2005), s. 301.  
176 Olsson (2005), s. 301. 
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rande, förnyelse och förändring av den byggda kulturmiljön var av stort intresse 
hos en bred del av befolkningen, vilket inte kommit fram i kommunens under-
lagsarbete eller i beslutsprocessen.177 Forskningen visar här att det fanns en brist i 
kommunikationen mellan beslutsfattarna och befolkningen. I praktiken är det inte 
möjligt för kommuner att samla in samma mängd information inför deras plane-
ringsarbete som gjordes i denna studie, men Olsson påpekar att det finns utveckl-
ingsmöjligheter i att göra kulturmiljövården mer demokratisk.178 Vidare påpekar 
han att i planerings- och beslutsprocesserna ”avhandlas värdet av bevarandet sna-
rare än bebyggelsen kulturvärden.” För om kulturmiljösektorns bedömning ska 
ses objektiv, skulle deras värdesättning vara oberoende av vad andra intressenter 
tycker i frågan (vilket i detta fall skulle vara kommunen).179 Under intervjun med 
Törnvall berättar hon att det är väldigt ovanligt att länsstyrelsen ”går emot” en 
ägares intresse i byggnadsminnesfrågan, att hon känner till väldigt få fall när läns-
styrelsen faktiskt gjort detta.180 

Den lokala kulturarvsprocessen kan därför inte förstås som neutrala processer 
där kulturarvet skapas objektivt, utan i många fall kan det handla om en politisk 
process. Olsson uttrycker det som att en demokratisk aspekt i bevarandeplane-
ringen både kan ses som en nödvändighet och en möjlighet för den framtida kul-
turmiljövården.181 Eva berättade under intervjun att hon upplevde att det var ett 
problem att det fanns politiker och tjänstemän på kommunen som aldrig ens sett 
Källör, utan att de pendlade från Uppsala och saknade insikt i vad byggnaden be-
tyder för lokalsamhället.182 Karl uttryckte att ”samtidigt kan man med all rätt ifrå-
gasätta både den politiska processen som innebar ett rivande, samt skillnaden mel-
lan medborgarnas vilja och politikernas. Ur rent demokratisk aspekt kan man 
fråga sig varför man inte utlyser en lokal folkomröstning i en fråga som denna?”183 

Kommuner är en komplex ägare i det fall att kommunfullmäktige utgörs av 
flera olika partier och politiker, i fallet Östhammar var det till exempel en kom-
munpolitiker i byggnadsnämnden som när nämnden röstade för rivning av Källör, 
lämnade in en privat ansökan om byggnadsminnesmärkning av Källör. Detta visar 
på en motsättning inom kommunens byggnadsnämnd. Det var även politiker i 
kommunfullmäktige som röstade emot förslaget att ingå optionsavtal med Milli-
meter Arkitekter (42 för och 6 röster emot).184 En kommuns ointresse av att bevara 
en kulturhistorisk byggnad behöver inte handla om att byggnaden saknar kulturhi-
storiskt värde, utan kan handla om att det också finns andra politiska intressen (till 

 
177 Olsson (2005), s. 305.  
178 Olsson (2005), s. 305.  
179 Olsson (2005), s. 309. 
180 Intervju 9, Törnvall, Louise (2021-05-03). 
181 Olsson (2005), s. 305. 
182 Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
183 Intervju 6, Karl (2021-04-05).  
184 Sveriges Radio P4 Uppland (2013f). 
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exempel ekonomiska eller ideologiska) som väger tyngre på kommunen. En av 
informanterna uttryckte det som att kommunens hotellplaner handlade om att 
kommunen försökte få dit SKB:s slutförvar och att ett hotell med konferensmöj-
ligheter på området skulle kunna göra kommunen attraktivare för SKB.185 Infor-
manten framförde också att kommunens ”tvärvändning” skedde ”när man insåg 
att det vore politiskt självmord att riva byggnaden.”186  

Kulturarvet bedömas inte enbart efter dess kulturhistoriska värde, utan andra 
aspekter kan vara betydelsefulla i kulturarvsprocessen. Under alla intervjuer med 
informanterna ur bygdegårdsföreningen framkommer det att de upplever att 
kommunen idag är positiva till deras arbete, även om det kan finnas någon politi-
ker som fortfarande är negativ. Om vändningen beror på att kommunen idag ser 
ett kulturhistoriskt värde i byggnaden eller om de har fått en annan förståelse för 
byggnaden vikt för lokalsamhället och vill tillmötesgå invånarna är svårare att 
svara på. De inblandade och turerna i den politiska processen kring frågan om 
Källörs bevarande är många och invecklade. Denna fallstudie visar att det kan 
finnas en risk att en kulturhistorisk byggnad i bevarandefrågan på lokal och reg-
ional nivå, kanske inte enbart bedöms efter dess kulturhistoriska värde utan också 
kan bli en del av större sakfrågor. Analysen visar att armlängdsprincipen inte är 
utskriven i ansvaret över kulturhistorisk bebyggelse och att den inte heller alltid är 
närvarande när frågan om det lokala kulturarvet behandlas.  

Framtiden för ett levande kulturarv 
I Riksantikvarieämbetets broschyr ”Räkna med kulturarvet: Kulturarvets bidrag 
till en hållbar samhällsutveckling” beskrivs kulturarvets bevarande, användning 
och utveckling som en viktig del i samhällsutvecklingen.187 RAÄ påpekar att kul-
turarv är en viktig resurs för samhället, men för att uppnå en hållbar samhällsut-
veckling måste detta arbete intensifieras och breddas. Ett sätt att göra detta besk-
rivs vara att kulturarvskompetens behövs inkluderas i samhällsprocesser som inte 
tidigare ansetts röra kulturarv. I ett tvärsektoriellt arbete kan bland annat myndig-
heter, kommuner, museer och civilsamhället bidra med sina kompetenser och er-
farenheter. En sådan samverkan behöver dock bygga på väl definierade roller och 
uppdrag, eftersom kulturarvsarbetet ofta präglas av sektorstänkande. Kulturarvet 
är en viktig del av alla sektorer i samhället, samtidigt framför RAÄ att de olika 
sektorerna i samhället kan drivas av olika mål och visioner.188 
 

 
185 Forsmarks kärnkraftverk ligger i kommunen och slutförsvarsfrågan är aktuell. 
186 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
187 Riksantikvarieämbetet (2017), s. 6.  
188 Riksantikvarieämbetet (2017), s. 28. 
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Bild 8. Modell från RAÄ som beskriver hur kulturarvet är en del av många sektorer i samhället 
och hur det därför kan förstås som en viktig del i samhällsutvecklingen.  

 

 

Från Riksantikvarieämbetets broschyr ”Räkna med kulturarvet: Kulturarvets bidrag till en hållbar 
samhällsutveckling.” (2017).189 

I detta fall sammanstämde inte kommunens önskan om ett hotell och bostäder 
med bygdegårdsföreningens önskan om ett bevarande av kulturarvet. Armlängds-
principen är inte tydligt utskriven i kulturmiljöpolitiken, utan kommunpolitiker 
har en stor roll i dess förvaltande och bevarande. Eftersom kulturarvet påverkar 
alla sektorer i samhället, borde kanske kulturarvsexperterna (Upplandsmuseet) 
och kulturarvsutövarna (bygdegårdsföreningen/lokalbefolkningen) ges en större 
röst i dess utnämnande? I undersökningen upplever jag att det är problematiskt att 
en kommuns intresse i frågan, kan påverka vilket värde den kulturhistoriska 
byggnaden tillskrivs av kommunen. 

Delsammanfattning  
I den lokala och regionala politiken och processerna kring frågan om det lokala 
kulturarvets finns en subtil makt närvarande. I analysen framkommer det att arm-
längdsprincipen inte kan urskiljas i KML 3 kap. om enskilda byggnadsminne och 
PBL 8 kap. 13 §, 14 § 17 § om kulturhistorisk bebyggelse. Lagarna för fram att en 

 
189 Riksantikvarieämbetet (2017), s. 28. 
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byggnad ska värderas och behandlas utifrån dess kulturhistoriska värde, men i 
praktiken blir detta en komplex fråga eftersom värdet kan förstås och tolkas på 
olika sätt. I analysen framkommer det att det kan vara ett problem att kommuner 
idag inte har något krav på sig att det ska finnas en antikvarisk kunnig på kommu-
nen eller att kommunen måste kunna vända sig till en sådan i frågor om kulturhi-
storisk bebyggelse. Kulturhistorisk bebyggelse som förvaltas av kommuner ska 
enligt PBL skyddas utifrån sitt kulturhistoriska värde, men i praktiken kan beva-
randevärdet, föreskrifter om värdet och hur byggnaden på bästa sätt ska förvaltas 
tolkas på olika sätt i de olika instanserna. Avsaknaden av armlängdsprincipen kan 
i analysen ovan urskönjas utifrån att kommuner inte behöver anlita antikvariska 
kunniga i relation till deras roll i den kulturhistoriska förvaltningen. I kapitlet 
framkommer det att en kommun är en komplex ägare, eftersom en kommuns oin-
tresse av att bevara en kulturhistorisk byggnad i praktiken inte behöver handla om 
att byggnaden saknar ett kulturhistoriskt värde, utan att det även kan handla om 
saker som ekonomi eller brist på antikvarisk kompetens på kommunen.  
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Bygdegårdsföreningens roll i bevarandet av 
Källör  

I det andra kapitel av analysen undersöks hur bygdegårdsföreningen har arbetat 
för Källörs bevarande och vilket avtryck deras arbete har haft i den politiska pro-
cessen kring frågan om byggnadens bevarande. I kapitlet analyseras bygdegårds-
föreningens arbete teoretisk utifrån begreppen auktoritet och autenticitet. I detta 
kapitel analyseras främst primärmaterial i form av dokument producerade av byg-
degårdsföreningen och intervjuer med bygdegårdsföreningens medlemmar. Ka-
pitlet avser att undersöka och svara på uppsatsens andra frågeställning: Hur har 
bygdegårdsföreningen arbetat för Källörs bevarande och vilket avtryck har deras 
arbete haft i den politiska processen? 

Bygdegårdsföreningens arbete för ett bevarande av Källör 

Auktoritet handlar om makt och kan förstås som något som skapas och förhand-
las. Hembygdsföreningar får auktoritet genom att folk tror på deras historia, alltså 
det som föreningen berättar i tal och skrift.190 En hembygdsförening behöver inte 
ha en stark auktoritet, utan det handlar mer om att föreningen behöver skapa ett 
intresse för och mening åt sin verksamhet. För att lyckas med detta, behöver före-
ningen inge förtroende så att människor låter sig övertygas av deras historia och 
vill ta del av deras verksamhet.191 Auktoritet beskrivs kunna förstärks om den stöd-
jer sig på tillförlitlig autenticitet och vice versa. Hembygdsföreningars bruk av det 
autentiska kan således stärka deras auktoritet i samhället, påpekar Eskilsson.192 I 
analysen nedan undersöks hur bygdegårdsföreningen har arbetat för Källörs beva-
rande och om de har förhandlat om auktoritet och använt sig av autenticitet i detta 
arbete, samt vilket avtryckt deras arbete haft i frågan om Källörs bevarande. 
 
 

 
190 Eskilsson (2017), s. 150.  
191 Eskilsson (2017), s. 150. 
192 Eskilsson (2017), s. 150. 
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I genomgången av materialet har tre olika delar kunnat urskönjas i hur föreningen 
har arbetat för ett bevarande av Källör som bygdegård, de tre delarna är att: 
 

 Föreningen har använt sig av Upplandsmuseet vårdutredning och länssty-
relsens avslag för att lyfta fram ”experternas” syn på Källör som kulturhi-
storiskt värdefull. I detta arbete har föreningen också samlat kunskap och 
expertis inom föreningen.  

 Föreningen har genom ett ihärdigt engagemang lyft fram Källörs auten-
tiska betydelse för Östhammar som ort, både genom en vetenskaplig och 
en känslomässig aspekt.  

 Föreningen har genom spridning av information om byggnadens historia 
och dess tekniska status (från Upplandsmuseets vårdutredning) väckt en 
opinion i orten och ”påvisat” denna opinion till kommunen bland annat 
genom namninsamlingar. 

 
Nedan kommer punkterna ovan att diskuteras i relation till studiens material.  

Stödjande på tillförlitlig auktoritet  
Upplandsmuseets vårdutredning av Källör på uppdrag av länsstyrelsen, är en ve-
tenskaplig och objektiv utredning av byggnaden. Föreningen skulle därmed kunna 
styrka sin autenticitet genom att stödja sig på denna tillförlitliga auktoritet. I byg-
degårdsföreningens avsiktsförklaring stödjer sig föreningen på Upplandsmuseets 
vårdutredning på flera sätt, till exempel genom direkta citat som föreningen häm-
tat från vårdutredning. Ett av dessa citat från vårdutredningen är:  

Under interiörens sentida beklädnadsskick finns mycket äldre och ursprunglig inredning kvar 
vilket gör ett invändigt återskapande av miljön från badortsepoken möjlig. Detta är av stort 
värde för möjligheten att i framtiden kunna få en autentisk upplevelse av societetshusets 
glansdagar193  

I föreningens avsiktsförklaringar lyfter föreningen vårdutredningen flera gånger. 
Till exempel skriver föreningen att: 

I den mycket informativa rapporten från vårdutredningen nämner Upplandsmuseets antikvarie 
Sverker Larsson att han funnit många gamla bevarade detaljer i huset och också kunnat kon-
statera att byggnaden inte är så skadad som man tidigare trott. Vårdutredningen kommer att 
vara av stort värde i det renoveringsarbete vi hoppas få utföra.194  

I sina avsiktsförklaringar till kommunen framför föreningen att det restaurerings-
arbete som de hoppas på att få utföra, ska ske i samråd med antikvariska experter. 
Föreningen beskriver till exempel i den första avsiktsförklaringen att sentida be-

 
193 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b), s. 2. 
194 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b), s. 2. 
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klädnad och mattor ska rivas bort, för att befintliga paneler och snickerier som 
finns under dessa ska kunna återställas. Detta ska göras genom att ”gamla foton 
och antikvarisk expertis konsulteras.”195 I den fördjupade avsiktsförklaringen 
(2014) för föreningen fram att deras tänkta arbete med byggnaden ska stödja sig 
på Upplandsmuseets kunskap, i den står det att ”restaurering skall ske på ett var-
samt sätt i samråd med länsstyrelsen och Upplandsmuseet på ett för byggnaden 
antikvariskt riktigt sätt.”196 Föreningen framför sin autenticitet, genom att stödja 
sig på en tillförlitlig auktoritet, vilket Upplandsmuseet och länsstyrelsen anses 
vara. I broschyren ”Källör 2016” som skapats för att förmedla föreningens fram-
tidsvision av Källör, står det i en av mervärdespunkterna om Källör att byggnaden 
har ”av Upplandsmuseet och Länsstyrelsen verifierade höga kulturhistoriska vär-
den.”197 

Upplandsmuseet och länsstyrelsens kunskap och beskrivningar av byggnaden 
lyfts fram i föreningens skrifter och broschyrer till kommun och invånare. Men 
förutom att lyfta denna utomstående kompetens, framförs också den kunskap och 
erfarenhet som finns inom föreningen på olika sätt. I avsiktsförklaringen (2013) 
skriver föreningen att det finns flera erfarna medlemmar ”Bygdegårdsföreningen 
Societetshuset Källör, med sina dryga 350 medlemmar, däribland erfarna hantver-
kare, ekonomer, arkitekter, byggnadsingenjörer, marknadsförare, formgivare och 
representanter från turistnäringen, vill arrendera huset.”198 Något liknande gör för-
eningen redan i den första avsiktsförklaringen: 

Vi är flera, unga och gamla, arkitekter, IT-entreprenörer, kulturarbetare, snickare och bygg-
nadsingenjörer, som ser en upprustad genuin badhuspark och ostkustens största societetshus i 
form av ett ideellt drivet allaktivitetshus som en modernare och säkrare investering för orten 
och dess framtid.199 

Föreningen för också fram sin kunskap och erfarenhet genom att påpeka att 
”byggnaden är upptagen i byggnadsinventeringen för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i Östhammar från år 1976” där societetshuset är en av tre byggnader 
som nämns under rubriken Riksintresse för kulturmiljövård.”200 

En annan del av att föreningens arbete med att framföra sin kompetens och att 
luta sig på tillförlitlig auktoritet har varit att utse personer i styrelsen som har 
egenskaper som ansetts gynna föreningen. Under en av intervjuerna berättar Ker-
stin att föreningen letade efter en person som kunde axla styrelserollen, där en 
äldre man med styrelsevana ansågs vara vad de behövde. Ordföranden som sedan 
blev aktuell beskrivs som ett styrelseproffs som ”är helt otroligt bra, och han pra-

 
195 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b), s. 11. 
196 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014a), s. 2. 
197 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014b), 6. 
198 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014a), s. 2. 
199 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b), s. 3. 
200 Östhammars kommun (2003). 
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tar med kommunen på ett jättebra sätt och han har pondus, det har liksom varit att 
höja anseendet tycker jag, på föreningen.”201 De båda informanterna i intervjun 
påpekade att det är synd, men att den tidigare ordföranden, en äldre kvinna som är 
pensionär utan akademisk bakgrund troligen inte hade samma status. Pia beskrev 
det som att ”det kliar lite i fingrarna när man säger det, men vi förstår ju att det är 
så.”202 Att föreningen strategiskt ”letade” efter en ordförande som hade vana av att 
vara styrelseordförande och akademisk bakgrund, kan ses som att föreningen 
medvetet försökte stärka sin auktoritet mot kommunen genom att tillsätta en per-
son som beskrivs ha en vana av att prata med politiker och tjänstemän.203 Eskils-
son beskriver att hembygdsföreningar ofta väljer karismatiska ledare eftersom det 
inger ett förtroende i föreningen och bygdegårdsföreningens ”val” av styrelseord-
förande kan ses som en strategiskt val för att stärka föreningens auktoritet. Även 
att värva medlemmar med kompetenser som ansågs gynna föreningen, har varit en 
del av detta arbete.204 Axel beskrev debatterna som stundtals hårda mellan före-
ningen och kommunen, men att föreningens kunskap kom att löna sig: 

Kommunen hade en annan idé, så de handlade om att få en sån organisation som kommunen, 
som dels är ideologisk med politiker men också förvaltningsmässig med tjänstemän, alla hade 
ju investerat ett intresse i försöket att åstadkomma den här hotellidén (…) så det blev kon-
frontatoriskt under en period, men jag tycker att föreningen skötte det här på ett bra sätt, ge-
nom att argumentera väldigt bra och tillmötesgå kommunens krav på information så de skulle 
kunna behandla ärendet på ett mer formellt sätt i sina olika instanser (…) vi är flera som 
kommer från affärslivet och vet lite grann om sådana här saker, hur man gör affärsplaner och 
ekonomiska resonemang, sen hade vi också personer som var insatta på det regulatoriska.205 

 
Även kunskap och erfarenhet inom föreningen fördes alltså fram till kommunen i 
debatten kring Källörs bevarande och kan förstås som en del i föreningens arbete 
med att styrka sin auktoritet i frågan. Spangenberg berättade att det tog tid innan 
kommunen blev övertygade om att föreningen skulle klara denna stora utmaning, 
kommunen ifrågasatte inte föreningens seriositet, men däremot krävdes det att det 
inom föreningen fanns kompetens och kapacitet. Han påpekade också att kommu-
nen som fastighetsägare alltid har ett ansvar eftersom det är skattebetalarnas 
egendom, varpå ett sådana här beslut måste tänkas igenom. Vidare berättar han att 
kommunens övertygande inträdde ”när de presenterade ett upplägg, dels i form av 
en kompetent och duktig styrelse och ordförande, dels att man hade hittat en mo-
dell för hur man ville jobba och att det var tillräckligt många som var intresse-
rade.”206 Detta visar att även kommunen upplevde föreningens arbete som kompe-
tent och med kapacitet, varpå de beslutade att ge föreningen nyttjanderätt.  

 
201 Intervju 2, Kerstin (2021-03-15). 
202 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
203 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
204 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
205 Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
206 Intervju 8, Spangenberg, Jacob (2021-04-28). 
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Bruket av det autentiska 
Föreningens engagemang i byggnadens bevarande kan också undersökas utifrån 
föreningens bruk av autenticitet, vilket i denna del kommer att diskuteras utifrån 
ett vetenskapligt och ett känslomässigt perspektiv. Den vetenskapliga autenticite-
ten bygger på byggnadens historia under badhusepoken och skolverksamheten. 
Den känslomässiga autenticiteten handlar om föreningens känslomässiga enga-
gemang i byggnaden och till platsen. 

Den vetenskaplig (objektiva) autenticiteten  
Föreningen lyfter Källörs autenticitet på ett vetenskapligt sätt, genom att de för 
fram byggnadens roll i lokalhistorien. Eskilsson beskriver att hembygdsföreningar 
arbetar med att föra fram folkets historia, denna historia ses som äkta jämfört med 
skrivbordshistorikern, eftersom den kommer från de som verkar på platsen.207 Likt 
hembygdsföreningars arbete i Eskilsson studie, har bygdegårdsföreningen i sina 
skrifter till kommunen och invånare fört fram Källörs autentiska betydelse för 
stadens sociala och ekonomiska utveckling. I medborgarförslaget till kommunen 
står det att: 

Östhammar har sin gamla affärsgata bevarad med handlarnas trähus och sjöfronten bär än 
idag spår av en svunnen roslagskaraktär med sjöbodar, hamnmagasin, husen på södra tul-
portsgatan och Kvarngatan, broarna mot badhusholmen och det ståtliga societetshuset i trä 
etc. Dessa delar av staden har stor betydelse för Östhammarsborna och liksom för turist- och 
besöksnäringen.208 

Vidare i medborgarförslaget står det att societetshuset är en del av ”en samman-
hängande kulturhistorisk värdefull miljö och bör bevaras för kommande generat-
ioner och huset berättar om Östhammars sociala och ekonomiska historia.”209 För-
eningen skriver fram att badgästerna hyrde rum och gjorde inköp i staden och att 
detta kapital gjorde att privatpersoner i staden kunde bygga till sina hus för att 
anpassa dem för att kunna hyras ut. I medborgarförslaget framförs förhoppningen 
om att:  

Östhammar ska bli en unik skärgårdsdestination med sitt vackra gamla societetshus med spi-
rande torn – en byggnad som tjänar som både land- och sjömärke. Kustorterna Östhammar 
och Öregrund kan tillsammans bli starka som genuina gamla badortsstäder.210 

I avsiktsförklaringen (2013) beskrivs byggnaden vara av vikt för orten eftersom 
den berättar om den historiska badhusepoken: 

 
207 Eskilsson (2018), s. 153, 156.  
208 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013a), s. 1.  
209 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013a), s. 1. 
210 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013a), s. 2. 
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Byggnaden var, med tidstypisk utformning som societetshus, en central del av badorten Öst-
hammar kring förra sekelskiftet, placerat vid vattnet och den omgivande badhusparken. Det 
före detta Societetshuset berättar idag om den då rådande badortstraditionen som staden profi-
lerade sig med på samma sätt som Öregrund och flera andra kustorter i Roslagen. Byggnaden 
har därmed ett kulturhistoriskt värde genom sin ursprungliga funktion och det miljöskapande 
värde den tillför platsen, väl synlig från vattnet som ett av strandens landmärken.211 

Även i broschyren ”Källör 2016” beskrivs husets spännande historia och speciella 
karaktär göra det till en byggnad som sätter Östhammar på kartan. Förutom att det 
är östkustens största societetshus, påpekar föreningen att det är det också varit 
Sveriges enda skola med utskänkningstillstånd. ”Intressant, väldokumenterad och 
levande del av ortens historia” och ”identitetsskapande karaktäristisk profilbygg-
nad för orten” är två av de punkter som föreningen lyfter fram som mervärden i 
denna broschyr.212 I exemplen ovan lyfter föreningen Källörs vetenskapliga auten-
ticitet, genom att föreningen för fram Källörs och badhusepokens betydelse för 
Östhammars utveckling och historia.  

Den känslosamma (subjektiva) autenticiteten  
Den känslomässiga autenticiteten handlar om hur föreningen lyfter Källörs auten-
ticitet på ett känslomässigt sätt, genom att föra fram platsens känslomässiga bety-
delse för lokalbefolkningen. Eskilsson beskriver att hembygdsföreningar arbetar 
med ett känslomässigt engagemang till en plats, där en egen erfarenhet av platsen 
eller släktband till platsen blir en del av den känslomässiga autenticiteten.213 I 
medborgarförslaget lyfter föreningen fram hur Ingrid Schram214 har berättat och 
skrivit ner minnen om hur hon som ung med familj vandrade till Boda Källa om 
kvällarna och drack av källvattnet, vilket var vanligt bland badgästerna och orts-
befolkningen.215 Vidare står det i medborgarförslaget att ”förnyelse av en stad är 
viktig, men man ska för den skull inte glömma det som varit, utan se värdet i det 
gamla och hitta en god balans.”216 Föreningen lyfter också i sitt arbete att många 
Östhammarsbor har en relation till byggnaden i och med att den under lång tid 
använts som skola.217 I exemplen ovan lyfter föreningen Källörs känslosamma 
autenticitet, genom att föreningen för fram Källörs känslomässiga betydelse för 
lokalbefolkningen. 

 
211 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b), s. 3.  
212 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014b), s. 6. 
213 Eskilsson (2018), s. 151.  
214 En välkänd person lokalt (1917–2009).  
215 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013a), s. 1.  
216 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013a), s. 1. 
217 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014b), 3.  
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Opinionsskapande  
Föreningen har också arbetet med ett opinionsskapande i kommunen, bland annat 
har de uppmärksammat lokalbefolkningen om de politiska besluten som tagits 
kring byggnaden. De har också framfört att byggnadens tekniska status inte är så 
dålig som många i lokalbefolkningen har trott.218 
Eva berättade under intervjun att hon och hennes man trodde att huset var ruttet, 
men när de fick veta att detta inte stämde gick de med i föreningen och är idag 
båda aktiva medlemmar.219 

En annan del av föreningens opinionsskapande har varit att vända sig till me-
dia. Källör beskrivs som en av de mest debatterade byggnaderna i media i Upp-
land under 2000-talet.220 Kerstin och Pia berättade att lokaltidningar, SR och SVT 
flera gånger besökt Källör och skrivit artiklar och spelat in klipp.221 Pia sade att 
”under hela den här processen, har ju tidningarna varit väldigt aktiva, och så fort 
vi har ringt och sagt att nu händer det och det, då har de bevakat och hjälpt oss 
med stora artiklar.”222 Hon berättade vidare att det har funnits mycket för tidning-
arna att skriva om, eftersom processen har haft många inblandade och tagit flera 
vändningar. Att de uppmärksammats i tidningarna har också lett till att fler perso-
ner engagerat sig i föreningen. Pia berättade att ”vi har varit öppenhjärtiga och har 
sagt hur det är och så, och då har vi också bildat opinion, och varje gång skriver 
de såhär, att vi behöver mer medlemmar, för vi förstår ju att om vi blir en av de 
stora föreningarna så kommer ju folk lyssna på oss.”223 Under intervjun med Karl 
framkommer det att han fick kännedom om kommunens idéer om att riva Källör 
via medias rapportering. Han besökte då byggnaden för att titta närmare på den 
och fick därmed kontakt med några i föreningen. Han är sedan dess aktiv i före-
ningen och påpekar att ”helt klart är att byggnaden hade rivits om inte bygde-
gårdsföreningen agerat och väckt folkopinion.”224 

Rapportering i media har alltså varit en del i föreningens arbete med att upp-
märksamma lokalbefolkningen om byggnadens situation och att väcka opinion. 
Men föreningen har också drivit detta arbete självständigt, bland annat genom att 
marknadsföra sin verksamhet och framtidsvision under lokala event i staden, till 
exempel under torghandel och marknadsdagar. Kerstin och Pia berättade att de en 

 
218 Att Källörs tekniska status beskrivits som dålig har till stor del att göra med en utredning som visade mö-
gel i den nyare tillbyggda gymnastikdelen av byggnaden. Från början funderade föreningen på att riva denna. 
Idag används den som förråd och möglet beskrivs inte vara ett problem. En av informanterna berättar att 
hunden som markerat mot mögel i lokalen, troligen markerade mot gymnastikmattan som förvarades i salen 
vid denna utredning, för nyare utredningar har inte funnit mögel i denna tillbyggnad (Intervju 2, Pia (2021-
03-15). 
219 Intervju 5, Eva (2021-03-26).  
220 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2014b), s. 2.  
221 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
222 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
223 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
224 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
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sådan dag stod och sålde kaffe med medlemskap på den lilla holmen invid Källör. 
De intresserade kunde alltså kombinera en kopp kaffe med att samtidigt bli med-
lemmar i föreningen.225 Ett tal som hölls av en av föreningsmedlemmarna under ett 
möte på kommunen beskrivs ha visat vilket känslomässigt engagemang som före-
ningen hade till sin idé. I talet frågar medlemmen ”hur kan vi kommuninvånare bli 
mer engagerade än att organisera oss i en förening som vill bevara en vacker 
gammal kulturhistorisk byggnad?”226 Medlemmen beskrivs ha gråtit under talet 
och att detta verkligen visade kommunen att föreningen brann för sin sak.227  

Föreningen har också under många år varit verksamma i ett integrationspro-
jekt med arbetsförmedlingen och kommunen, där nyanlända och personer som 
haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden har fått arbeta med restaureringen av 
Källör. Gustav berättade att den invändiga panelen i stora salen behövde restaure-
ras, men att de vore för dyrt att anlita en konservator för föreningen. I projektet 
fanns det en äldre man från Syrien som var utbildad konstmålare och hade arbetat 
med liknande saker i Syrien, han restaurerade därmed väggen inom projektet.228 

Föreningen har alltså spridit information om bygdegårdsföreningens tänkta 
verksamhet genom många olika kanaler och varit del av olika projekt, vilket skap-
at en opinion i staden. Deras stöd i lokalbefolkningen har de också påvisat till 
kommunen genom flera namninsamlingar, varav den ena samlade ca 2800 under-
skrifter och den andra ca 1300 vilka föreningen sedan lämnade hos kommunen.229   

Föreningen fortsätter med sitt opinionsbildande, både för att engagera nya 
medlemmar och för att få in ekonomiska medel till restaureringen. Till exempel 
har föreningen gjort det möjligt att köpa fönster mot fjärden eller stolar till den 
stora salen, där plaketter sedan kommer att sitta med namn och nummer över vil-
ket fönster eller vilken stol personen har sponsrat. Det finns också möjlighet att 
köpa prismor till kristallkronan som ska hänga i den stora salen. Under intervjuer-
na berättade Kerstin och Pia att stolarna redan var slutsålda.230  

Majoriteten av befolkningen i staden beskrivs vara positiva till föreningens 
arbete, extra roligt tycker föreningen det är när de får politiker och befolkningen 
som varit negativa att vända i frågan.231 Eva berättade att ”många vill ha det kvar, 
men jag kan bli förvånad ibland när det kommer in nya medlemmar som jag vet 
har varit emot det från början.”232 Gustav berättade att föreningen upplevde att 
kommunen var skeptiska till dem för att de inte trodde på deras engagemang, men 
att föreningens arbete har visat på motsatsen:   

 
225 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
226 Tal från bygdegårdsföreningens medlem som hölls inför kommunen. 
227 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
228 Intervju 4, Gustav (2021-03-24); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
229 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
230 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (u.å.); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
231 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
232 Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
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Det har ju svängt väldigt mycket, då var ju väldigt många politiker och tjänstemän emot, de 
var skeptiska mot att föreningen skulle överleva, de var mycket, detta är bara en fluga, detta 
kommer dö ut, som andra föreningar, men det stämmer ju inte, fler och fler infödda Östham-
marsbor är engagerade, politiker och tjänstemän svänger och är positiva, men sedan finns det 
vissa politiker som tycker man ska bygga bostäder för att göra Östhammar attraktivt (…) men 
det skulle förstöra hela parken, hela området.233 

Att lokalbefolkningen är positiva till föreningsarbetet visade sig bland annat i den 
kommunala tillväxtgalan, där bygdegårdsföreningen blivit framröstade av folket 
och vann pris som bästa förening 2018.234 Föreningens opinionsskapande handlar 
om att föreningen har fått folk att tro på det som föreningen berättar i tal och skrift 
och därmed har de också styrkt sin auktoritet.  

Framtiden för föreningen 
Sedan 2014 har föreningen haft nyttjanderätt över Källör, det nuvarande avtalet 
löper till 2025. I intervjuerna med föreningen berättar medlemmarna att om de 
håller sig till sin del och inte missköter sin verksamhet kan kommunen inte säga 
upp nyttjanderätten. Axel berättade att ”de kan säga upp oss om vi missköter oss, 
men det är ju precis tvärtom.”235 Däremot påpekar Spangenberg under sin intervju 
att kommunen i praktiken kan säga upp avtalet som fastighetsägare om det tas 
politiska beslut på detta. Däremot finns det inget sådant intresse inom kommunen 
idag, utan ”alla säger sig vara övertygade om att det här är en jättebra utveckling, 
med att föreningen nyttjar den här fastigheten, så jag har svårt att se att man lik-
som 2024 kommer att säga upp detta.”236 Men i relation till detta påpekar Spang-
enberg att ”men man ska aldrig säga aldrig, politiker byts ut och man tänker 
olika,” även om han idag har svårt att tro på sådan utveckling.237    

Under intervjuerna framkommer det att föreningen gärna vill restaurera, be-
vara och bruka den engelska parken som ligger i anslutning till Källör. Kommu-
nen har avslagit föreningens önskningar och alla informanter uppger att de tror att 
detta kan ha att göra att det finns de på kommunen som i framtiden vill kunna 
bygga bostäder på marken.238 Inom föreningen finns en idé att om parken restaure-
ras och ytan tas tillvara, kommer det att bli svårare för kommunen att få ett folk-
ligt stöd att bygga bostäder på platsen. Visar föreningen för kommunen och invå-
narna att den engelska parken ännu har potentialen att restaureras och bli en plats 
för lugn och rekreation, influerad av hur parken brukades under badhustiden, hop-
pas föreningen att kommunen kommer vända även i denna fråga.239 Karl beskrev 

 
233 Intervju 4, Gustav (2021-03-24).   
234 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Nylén (2018). 
235 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 4, Gustav (2021-03-24).   
236 Intervju 8, Spangenberg, Jacob (2021-04-28).  
237 Intervju 8, Spangenberg, Jacob (2021-04-28). 
238 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15); 
Intervju 4, Gustav (2021-03-24);  Intervju 5, Eva (2021-03-26); Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
239 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
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det som att han önskade ”att man återställer parken till sin forna glans och efter de 
ritningar vi har. Jag ser det dels som ett komplement till societetshuset i sig självt, 
dels som en plats där invånarna ska kunna äta en picknick och ta ett glas vin.”240 
Även i föreningens årsmöteshandlingar framkommer det att föreningen nu har 
startat en parkgrupp, vilken vill ha ett ”säkerställande av parkens långsiktiga sköt-
sel, förvaltning och bevarande genom ett tillägg till föreningens nyttjanderättsav-
tal.” Vidare står det att parkgruppen har för avsikt att kontakta möjliga sponsorer 
för inköp av träd och inleda samtal med kommunen under året.241 På kommunens 
hemsida står det att kommunen under 2021 kommer att låta ängen i anslutning till 
Källör blomma. Kommunen kommer att så blommor på ängen och gräset kommer 
att få växa högt, för att öka den biologiska mångfalden i området.242 

Delsammanfattning 
I kapitlet undersöks hur föreningen har arbetat för ett bevarande av Källör som 
bygdegård och om deras arbete har gjort avtryck på den politiska processen kring 
byggnadens framtid. I analysen framkommer det att föreningen har spridit kun-
skap om byggnadens kulturhistoriska värde och tekniska status utifrån uppgifter 
hämtade från Upplandsmuseet och länsstyrelsen, varpå föreningen stärkt sin auk-
toritet. Föreningen har också stärkt sin auktoritet genom att förmedla byggnadens 
autentiska värde utifrån byggnadens historia och plats i lokalsamhället. Slutligen 
har föreningen arbetat optionsbildande, de har fört fram sin vision om ett bevarat 
Källör som bygdegård, de har värvat medlemmar, samlat namnunderskrifter och 
låtit föreningsverksamhet ta plats i media. De har alltså spridit sin historia i tal och 
skrift och därmed styrkt sin auktoritet. I analysen framkommer det att föreningens 
arbete har gjort avtryck i den politiska processen kring frågan om Källörs beva-
rande, eftersom det har lett till att föreningen idag har nyttjanderätt över Källör. 
Föreningen arbetar vidare med sin verksamhet och en framtidsvision är att få nytt-
janderätt över parken. Detta arbete är bara påbörjat, men studiens material visar 
återigen att föreningen arbetar för att göra avtryck och försöka att få med sig 
kommunen i dess framtidsplaner, kanske har de redan influerat kommunen som i 
sommar kommer att låta ängen i anslutning till Källör att blomma.   
 

 
240 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
241 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2021). 
242 Östhammars kommuns webbplats>Nyheter [2021-04-25] 
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Platsens betydelse och roll i bevarandet  

I det tredje kapitel av analysen undersöks varför bygdegårdsföreningens med-
lemmar har valt att engagera sig för byggnaden bevarande. Först följer en kortare 
beskrivning av bygdegårdsföreningens verksamhet idag, vilket bygger på den vis-
ning av Källör som skedde i anslutning till en av intervjuerna på Källör. Sedan 
följer analysen som är uppdelad efter materiella och immateriella värden, det finns 
dock en överlappning mellan begreppen, vilket en läsare bör ha i beaktande. I 
detta kapitel analyseras primärmaterial i form av intervjuer med föreningsmed-
lemmar. Kapitlet avser att undersöka och svara på uppsatsens tredje frågeställ-
ning: Vad är det som får bygdegårdsföreningens medlemmar att engagera sig 
ideellt för Källörs bevarande?  

Rundvandring på Källör 
Fenomenologi inom kvalitativa studier handlar om ett intresse av att förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och en vilja att beskriva världen som 
de upplever den.243 De fenomenologiska intervjuerna på Källör började med att 
Kerstin och Pia visade byggnaden invändigt och berättade om restaureringen. I 
denna intervju fick jag möjlighet att studera hur informanterna rörde sig i byggna-
den och tillfälle att ställa följdfrågor utifrån det jag såg och upplevde på platsen.  

I den stora salen som under badhustiden var restaurang och samlingslokal 
finns en stor scen, informanterna berättade att föreningen har fördjupat måtten så 
att scenen nu passar riksteatern. De båda påpekade att det låg mycket arbete 
bakom ordningsställandet av scenen och att det hoppades att den nu kommer att 
bli välanvänd.244 Pia berättade att scenframställningar även var ett vanligt inslag 
under badsäsongen, därför passar det att byggnaden fortsätter att husera föreställ-
ningar och evenemang.245  

Föreningen har varit noga med att bevara detaljer i inredningen, gamla detal-
jer tas fram eller restaureras, så att byggnaden kan återvända till dess glansdagar. I 
detta restaureringsarbete lyfter informanterna både fram de små detaljerna som ett 
tvättställ, till de stora förändringarna som restaureringen av verandan.  

 
243 Kvale & Brinkmann (2015), s. 44. 
244 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15). 
245 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
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Bild 3. Original handfatet där badgästerna kunde tvätta sina händer innan middagen. 

 

Foto: Kristina Danielsson 

I den stora salen har föreningen funnit ett par ursprungliga skjutdörrar inbyggda i 
den dåvarande väggen, de ska restaureras men fungerar fast de är över hundra år. 
Kerstin påpekade att det för föreningen är viktigt att inredningen är tidsenlig och 
när väggar och detaljer målas återgår föreningen till de ursprungliga färgerna.246 
Restaureringen sker varsamt och att husets karaktär får leva vidare är viktigt. För 
nuvarande håller föreningen på att återställa glasverandan ut mot havet.  

Bild 4. Glasverandan som håller på att återställas till ett 20-tals utseende inifrån. 

 

Foto: Kristina Danielsson.  

 
246 Intervju 2, Kerstin (2021-03-15). 
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På övervåningen hyrs ett av rummen av en naturläkare och den större salen har 
tidigare haft en yogastudio. Pia och Kerstin berättade att gymnastik var ett viktigt 
inslag i verksamheten under badhustiden, föreningen har därför valt sina hyres-
gäster efter att de upplevs följa i byggnadens historia och låter den historiska an-
dan leva kvar.247 

Bild 5. Skolmaterial som fanns kvar på vinden från när byggnaden användes som skola. 

 

Foto: Kristina Danielsson. 

Pia berättade att skolmaterialet som fanns kvar på vinden skänktes till kommu-
nens skolor. Det som blev kvar har föreningen placerat på en hylla i ett av rum-
men ovanför verandan. Hon berättade också att en uppstoppad svan som tidigare 
fanns på skolans vind, har lokaliserats av föreningen och att den förhoppningsvis 
kommer att återvända till Källör.248  

Husets övervåning binds samman av en svårframkomlig vind, vilket har ställt 
till det för föreningen. En allmän samlingslokal måste ha flera utrymningsvägar 
och vinden räknas inte som säker väg att ta sig igenom vid en brand, därför behö-
ver det finns två trappor på varje sida av vinden. Inomhus finns det redan en 
trappa på var sida om den och i dagsläge är det ordnat med utomhusstegar i metall 
på var sida. Under rundvandringen och i flera av de andra intervjuerna påpekades 
det att dessa moderna lösningar kanske inte alltid smälter in med bevarandet av 
det kulturhistoriska värdet.249 Att som forskare få huka sig igenom vinden och få 
se metallstegarna på plats, gav en djupare förståelse till det som informanterna 
berättade om. 

 
247 Intervju 2, Pia och Kerstin (2021-03-15). 
248 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
249 Intervju 6, Karl (2021-04-05); Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
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Bild 6. Källör sett från strandpromenaden, till höger en stenbrygga och rakt fram skymtar en av 
broarna till holmen där kallbadhuset låg. 

 

Foto: Kristina Danielsson. 

Bild 7. Glasverandan som föreningen håller på att återställa till ett 20-tals utseende utifrån. 

 

Foto: Kristina Danielsson. 
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Den materiella betydelsen  

Teoretiskt kan Sense of Place användas till att undersöka det subjektiva band som 
människor kan känna till en plats. Begreppet kan användas till att analysera varför 
en byggnad kan upplevas som värdefullt lokalt och fånga befolkningens känslor. 
För att förstå vad en plats betyder, måste platsens karaktär och dess kvalité stude-
ras, alltså vad som utmärker platsen från andra platser eller byggnader.250 I denna 
del av analysen diskuteras de materiella värden (platsens karaktär och kvalité) 
som framkommit i genomgången av studiens material och hur dessa värden 
känslomässigt förankrar människor på platsen.  
 
I intervjumaterialet har tre olika teman som handlar om platsens materiella värden 
kunnat urskiljas, vilka kommer att diskuteras vidare i denna del av kapitlet: 
 

 Den fysiska byggnaden (exempelvis väggar, plankor och interiör) 
 Byggnadens karakteristiska utseende (siluetten och profilen) 
 Miljön i anslutning till platsen (vattnet och läget) 

Den fysiska byggnaden 
Källör har funnits på samma plats sedan 1885 när huset byggdes. Under åren har 
delar satts igen, delar har byggt till och anpassats efter byggnadens funktion. Men 
i det stora hela har Källör sedan badhustiden haft en likartad färgsättning och ut-
seende utvändigt. Under intervjuerna med bygdegårdsföreningens medlemmar är 
det flera som påpekar att byggnaden aldrig har varit ”färdig” och att förändringar-
na har blivit en del av byggnadens historia. Karl berättade att ”givetvis kommer 
byggnaden behöva ändras, den var inte klar när den byggdes 1885 och har under 
åren modifierats baserat på de behov man haft. Det är en del av byggnadens 
charm och historia.”251 

Axel påpekade att ett sådant här hus nog aldrig blir klart och att verandan ut 
mot vattnet till exempel kommit att ändras många gånger. Även under denna in-
tervju beskrevs förändringarna som en del av byggnadens historia och att restaure-
ringen nu blivit en del av detta.252  

Att den fysiska byggnaden fanns på platsen var något informanterna upplevde 
som viktigt. Flera av informanterna berättade att de upplevde byggnadens förfall 
som något negativt och att detta eller rivningshotet mer eller mindre var det som 
fått dem att börja engagera sig i bygdegårdsföreningen.253 

 
250 Schofield & Szymanski (2011), s. 1–4.  
251 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
252 Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
253 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15); 
Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
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Flera av informanterna trodde också att det varit svårt för platsens historia att leva 
kvar om den fysiska byggnaden inte längre funnits kvar eller ersatts av en annan 
byggnad. Karl berättade att: 

En fysisk sak som ett hus berättar massor och i synnerhet societetshuset. Det handlar både om 
husets arkitektur, men lika mycket om industrialismen, societetsepoken, sjöfar-
ten/transportmedel, hälsa och botandet av sjukdomar, Östhammar som stad, skolepoken och 
massor med saker. Platsens historia hade inte levt kvar speciellt länge kanske någon generat-
ion till och så länge det finns någon vid liv som minns huset och vet vad som begav sig och 
när. Generellt glömmer man bort hur det en gång såg ut på en plats när denna förändrats. Ju 
närmare man kommer en sak desto större kunskap ger det. Man kan googla på "bil", se kort 
på bilar, läsa på wiki, men vad är det mot att själv undersöka en fysisk bil?254  

Informanten upplevde att den fysiska byggnaden var av stor vikt, eftersom kun-
skap och förståelse för historien förstärktes av möjligheten av att kunna komma 
nära den fysiska byggnaden. 

Det karakteristiska utseendet 
Bygdegårdsföreningen använder Källörs siluett som ”föreningslogo” i några av de 
dokument de producerat som används som material i studien.255 Eva var från bör-
jan motståndare till restaureringen och tyckte att man skulle riva och bygga upp 
ett likadant hus med den karakteristiska siluetten, eftersom huset upplevdes vara i 
för dåligt skick för att kunna restaureras. En dag när hon och hennes man gick 
förbi Källör träffade de en bekant som var aktiv i föreningen, denne visade runt 
dem i huset och påpekade att skicket inte alls var så dåligt som de trodde. Detta 
fick dem att tänka om och idag är de aktiva i föreningen. I intervjun berättade hon 
att ”Vi tänkte så här riv ner och bygg upp en likadan siluett, så frågade vi (…) 
(egen anm. en av grundarna i föreningen) vad är du mest förtjust i, är det siluetten 
eller är det brädorna? och då svarade han att det var brädorna.” Eva tyckte att det 
var ett roligt svar, men samtidigt så funderade hon i intervjun om det kanske är i 
brädorna som historien sitter och inte i själva siluetten. Ett nytt hus med samma 
siluett, skulle ändå inte upplevas och vara samma sak som att restaurera den 
gamla byggnaden.256 Kerstin berättade att idén om att bygga upp ett nytt likadant 
hus också fanns hos kommunen, men att det inte alls upplevdes som samma sak 
som att restaurera den autentiska byggnaden.257 

Att byggnaden är en del av stadens siluett eller en speciell profil för staden, är 
något som tas upp under flera intervjuer. Karl skriver att ”detta hus har alltid fun-
nits på denna plats. Det är en del av stadens siluett och många har varit elever i 

 
254 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
255 Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör (2013b); Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 
(2014a). 
256 Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
257 Intervju 2, Kerstin (2021-03-15). 
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huset eller lärare.”258 Gustav berättade att han inte är uppvuxen i Östhammar, men 
att han har haft släkt som har bott nära Källör. Vidare berättade han att det alltid 
har känts speciellt med byggnaden, ”ända sedan jag var liten har vi haft societets-
huset i blickfånget, det är en spännande byggnad, så jag har alltid varit intresserad 
av den.”259 

Byggnadens karaktär var också något som flera informanter upplevde kunde 
förstärkas med tidsenliga möbler och föremål. Sara berättade att det kunde råda 
olika åsikter inom föreningen om utsmyckningar och gammal inredning, men att 
de flesta ändå uppskattade detta. ”De flesta av oss vill ha det så, det bidrar till ka-
raktären.”260 Vidare berättade informanten att ”vi har en passion, vi gillar de här 
gamla, karaktären som finns i ett gammalt hus, som inte går att få om man bygger 
nytt.”261 Byggnadens karaktäristiska utseende hör delvis samman med den fysiska 
byggnaden, eftersom informanterna menade att en ny byggnad med samma utse-
ende inte skulle engagera dem på samma sätt som den gamla byggnaden har gjort. 

Miljön i anslutning till Källör 
Förutom den fysiska byggnaden och dess utseende, beskrivs miljön runt omkring 
byggnaden som viktig för informanternas upplevelse av platsen. Den tidigare eng-
elska parken som ligger i anslutning till huset, vattnet kring byggnaden och de två 
vita broarna som leder ut till den lilla holmen där kallbadhuset en gång i tiden låg 
är omgivning som tas upp under intervjuerna. Flera av informanterna berättade 
om den pågående restaureringen av glasverandan till ett 1920-tals utseende och 
lyfte fram verandan i dess relation till vattnet. Axel påpekade att ”vilken otrolig 
känsla det blir när man sitter där inne och ser hela fjärden framför sig.”262 Infor-
manten hänvisade till det faktum att när man befinner sig inne på glasverandan ser 
man bara vattnet när man tittar ut, eftersom verandan ligger så pass nära strandlin-
jen. Läget invid vattnet beskrevs därmed vara av stor betydelse för upplevelsen av 
platsen.263  

När badhusparken invigdes kom kung Oscar den andre via vattenvägen till 
badhusparken. Pia berättade om denna historiska händelse ”det är inte förrän man 
kommer på havet, när man ser huset från havet, då förstår man storheten med det 
här huset, då förstår man när Oskar den andre hade invigning här och så, det var ju 
så stort då.”264 Detta exempel har analyserats som miljö i anslutning till Källör, 
men hör delvis samman med att siluetten/profilen också blir ännu tydligare denna 
väg utan annan bebyggelse som kan skymma huset.  

 
258 Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
259 Intervju 4, Gustav (2021-03-24).   
260 Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
261 Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
262 Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
263 Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
264 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
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Den immateriella betydelsen 

Teoretisk kan Genius Loci användas till att analyser hur människor orienterar sig 
och identifierar sig på en plats, samt hur detta kan leda till en känsla av tillhörig-
het till platsen. Genius Loci kan beskrivas som en plats ande eller själ, vilket kan 
studeras genom interaktionen mellan människa, plats och arkitektur.265 Genius 
Loci används i denna del av analysen för att undersöka om det finns speciella 
historier kopplade till platsen eller vad som kan förstås som en andlig närvaro på 
platsen.266 I analysen används begreppet för att undersöka vilka immateriella vär-
den som informanterna tagit upp i intervjuerna. Platsens immateriella värden kan 
ofta sammankopplas med platsens materiella värden, men i denna del studeras de 
också som något fristående.  
 
I intervjumaterialet har tre olika teman som handlar om platsens immateriella vär-
den kunnat urskiljas, vilka kommer att diskuteras vidare i denna del av kapitlet: 
 

 Byggnadens atmosfär (en anda, vibb eller känsla på platsen) 
 Platsens historia (badortsepoken, skolverksamheten, berättelser) 
 Minnen kopplade till platsen (äldre och nyare minnen på platsen)   

Atmosfären på Källör 
Flera av informanterna berättade negativt om perioden när Källör förföll.267 Ker-
stin och Pia berättade om en oro när huset användes till övningslokal för brandut-
bildning och när containrar ställdes upp på området och saker började att slängas. 
Denna verksamhet som pågick i och kring huset beskrevs påverka husets anda, att 
”andan i huset förstördes under denna period”268 Andan i huset kan beskrivas ge-
nom Genius Loci, att husets historia immateriellt ”lever” i huset. Axel berättade 
att byggnaden hade en atmosfär och en historisk vibb: 

Hela det här bygger på att byggnaden är väldigt viktig, den skapar den här atmosfären, det är 
inte så att folk är nostalgiska kring badhusepoken och societet från Stockholm (…) men det 
finns en historisk vibb runt det hela och huset återskapas med den historiska vibben.”269  

Sara beskrev att hon alltid haft en dragning till denna plats, men att det inte bara 
hade med den fysiska platsen att göra.270 Att känna en dragning till en plats, som 
inte bara bygger på materiella värden som material eller arkitektur, utan som 

 
265 Norberg-Schulz (1980), s. 8–23.  
266 Bohman (2010), s. 80–83, 93.  
267 Intervju 1, Axel (2021-03-04); Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15); 
Intervju 4, Gustav (2021-03-24); Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
268 Intervju 2, Pia (2021-03-15). 
269 Intervju 1, Axel (2021-03-04). 
270 Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
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också utgörs av immateriella värden som kan vara svårare att sätta ord på, kan 
beskriva att det finns en andlig närvaro, en Genius Loci på platsen. 

Platsens historia  
Under intervjuerna har informanterna också tagit upp att det är Källörs historia 
som fått dem att engagera sig för byggnaden. Karl beskrev att ”det är en del av 
stadens historia och själ som jag lagt ned massor med tid på för att få till det skick 
den är idag.”271 Han tyckte också att historien om Källör borde tas upp i den lokala 
skolan, eftersom den är en del av stora samhällsskeenden, som industrialiseringen 
och hälsoutvecklingen.272 Platsens historia och dess autentiska värde beskrevs 
också kunna förstärkas eller väckas till liv, bland annat genom en teaterföreställ-
ning som var tänkt att hållas på Källör till hösten av en lokal teaterförening som 
repeterar i huset. Föreställningen handlar om Källörs historia under badhustiden, 
vilket Eva berättade att ”då väcker man ju det här till liv, hur det var här” hon på-
pekade också att hon tyckte att man skulle värna om platsens historia.273 

Att historien var av vikt för föreningen framkommer också i att de valt att 
hyra ut rum till externa företag vars verksamhet kunde kopplas till husets historia, 
till exempel hyrde man ett rum till en naturläkare och tidigare hade en yogastudie 
hyrt ett annat rum.274 Sara tog också upp att hon tyckte det var tråkigt att de flesta 
byggnader som funnits i badhusparken idag var borta: 

Jag tycker att det är jättefint läge och jag älskar gamla byggnader (…) många gånger när jag 
gått förbi har jag tänkt att det skulle vara så kul att göra nått, kanske just med att det var ett 
havsbad, med den historia som finns, liksom att folk kom hit för att bada och kurerna (…) det 
är ju så hemskt med de här byggnaderna man ser på kort, att det bara är en bild, det var ju 
jättemånga fina här som är borta nu, kallbadhuset och varmbadhuset, så jag tror att det är bra 
att det finns kvar, verkligen.275  

I den materiella delen av analysen framkommer det att byggnadens fysiska värde 
bland annat utgörs av att historien beskrivs finnas i det fysiska materialet, att ”det 
sitter i väggarna” och att en ny likadan byggnad inte skulle kunna ge samma 
känsla som den autentiska byggnaden. Men detta kan också förstås som ett imma-
teriellt värde. Inom personmuseer kan Genius Loci beskrivas som den ”verk-
liga/den riktiga,” att personen verkligen har verkat eller bott på platsen.276 I detta 
fall kan byggnadens autenticitet, med dess historia från badhusepoken och skolti-
den ses som något som gör platsen ”verklig,” att informanterna upplever att det 
finns en ande eller själ i byggnaden, alltså att platsen har en Genius Loci. 

 
271 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
272 Intervju 6, Karl (2021-04-05). 
273 Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
274 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15); Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
275 Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
276 Bohman (2010), s. 80.  
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Minnen kopplade till platsen  
Sara berättade att hon hade gått i skolan på Källör och att det nu var speciellt att 
vara tillbaka på platsen i och med sin roll i föreningen.277 Flera av informanterna 
kände personer eller hade släkt som gått i skolan på Källör. En del informanter 
hade spenderat tid i Östhammar som unga och därmed sett byggnaden under deras 
uppväxt.278 

Eva lyfte att det var väldigt många äldre som är med i föreningen och att det 
troligen har att göra med att de har en längre relation till Källör. Hon berättade att 
”det är väldigt många äldre som är medlemmar i föreningen som känner jät-
tevarmt för Källör.”279 Eva hade också en förhoppning om att fler av de tidigare 
skoleleverna så småningom skulle återvända till Källör, men nu som medlemmar i 
föreningen.280 

Även nyare minnen som skapats i och med restaureringen och bygdegårdens 
verksamhet lyftes som en del av informanternas upplevelse och anknytning till 
platsen. Till exempel berättade informanterna om betydelsen med ljusafton under 
allhelgonahelgen och valborgsbrasa med marsch över broarna på valborgsmässo-
afton, vilket föreningen hade en förhoppning skulle kunna bli till traditioner på 
platsen.281 

Delsammanfattning 
I undersökningen framkommer både materiella och immateriella värden som har 
bidragit till att informanterna har valt att engagera sig för Källörs bevarande. I 
analysen har dessa värden strukturerats efter olika teman. En läsare bör förstå 
dessa gränser som flytande och att temana i många fall fallen berör varandra, vil-
ket också tagits upp i några exempel. Materiella värden som tagit upp av infor-
manterna har att göra med den fysiska byggnaden, med byggnadens karaktärist-
iska utseende och hur byggnaden blir en del av miljön i anslutning till den. Imma-
teriella värden som tagits upp av informanterna har att göra med byggnadens at-
mosfär, platsens historia och minnen kopplade till platsen.  

I materialet framkommer det att föreningens arbete inte började med en öns-
kan att driva bygdegård och att Källör kom på tal som en lämplig lokal, utan före-
ningen har drivits av visionen att bevara och bruka Källör, där bygdegårdsverk-
samheten blev en lämplig verksamhet för detta. Därav framkommer det av ana-
lysen ovan att platsen har en betydelse i informanternas val att engagera sig ideellt 
för Källörs bevarande.  
 

 
277 Intervju 3, Sara (2021-03-15). 
278 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
279 Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
280 Intervju 5, Eva (2021-03-26). 
281 Intervju 2, Kerstin och Pia (2021-03-15); Intervju 3, Sara (2021-03-15); Intervju 4, Gustav (2021-03-24). 
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Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet av uppsatsen kommer studiens utgångspunkter kort att 
sammanfattas, studiens resultat kommer att diskuteras och slutligen kommer för-
slag på vidare forskning inom ämnet att tas upp.  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka de olika aktörerna och drivkrafterna i 
frågan om den kulturhistoriska byggnaden Källörs bevarande i Östhammar. De 
aktörer som studerats är bygdegårdsföreningen societetshuset Källör, Östhammars 
kommun samt länsstyrelsen Uppsala län, där även Upplandsmuseet varit involve-
rade. En av uppsatsens huvudsakliga drivkrafter som studerats handlar om makt, 
där begreppen armlängdsprincipen, auktoritet och autenticitet använts till att för-
söka fånga var makten legat i bevarandefrågan. Den andra huvudsakliga drivkraf-
ten som studerats i uppsatsen handlar om engagemang, där har begreppen Sense 
of Place och Genius Loci använts till att försöka fånga vad det som får föreningen 
att engagera sig för byggnaden och vilken betydelse platsen har i detta. 

Till studien samlades material i form av semi-strukturerade intervjuer med sju 
aktiva medlemmar i bygdegårdsföreningen societetshuset Källör. Två av intervju-
erna genomfördes på plats på Källör, tre av intervjuerna digitalt och en av inter-
vjuerna över mejl. Till studien genomfördes också tre intervjuer med insatta och 
ansvariga i de beslutsfattande processerna. En intervju genomfördes med Sverker 
Larsson på Upplandsmuseet som varit ansvarig för vårdutredningen av Källör på 
uppdrag av länsstyrelsen, vilken också används som material i uppsatsen. En in-
tervju genomfördes med Jacob Spangenberg som är kommunstyrelseordförande i 
Östhammar och adjungerade politiker i bygdegårdsföreningen. Samt en intervju 
genomfördes med Louise Törnvall på länsstyrelsen, vilken var den ansvariga 
handläggaren i byggnadsminnesutredningen av Källör. Intervjun med Larsson 
genomfördes via mejl och intervjun med Spangenberg och Törnvall genomfördes 
digitalt. Alla intervjuer som genomfördes på plats och digitalt spelades in och 
transkriberades. Till studien användes också material i form av lagar, beslut, ut-
redningar, broschyrer och Östhammars kommuns översiktsplaner. Materialet i 
studien analyserades sedan genom studiens teoretiska ramverk; armlängdsprinci-
pen, auktoritet, autenticitet, Sense of Place och Genius Loci. 

Studiens första frågeställning löd: Hur har frågan om Källörs bevarande be-
handlats politiskt på lokal och regional nivå? Frågeställningen ämnade att under-
söka de politiska besluten och processerna i frågan om Källörs bevarande. I ana-
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lysen framkommer det att armlängdsprincipen inte är tydligt utskriven i KML 3 
kap. om enskilda byggnadsminne och PBL 8 kap. 13 §, 14 § 17 § om kulturhisto-
risk bebyggelse. Värdet på kulturhistorisk bebyggelse kan tolkas på olika sätt i de 
olika instanserna och i de lokala och regionala processerna kring Källörs beva-
rande har en subtil makt funnits närvarande. Det framkommer att det är problema-
tiskt att kommuner idag inte har något krav på sig att det ska finnas en antikvarisk 
kunnig på kommunen eller att kommunen måste kunna vända sig till en sådan i 
frågor om kulturhistorisk bebyggelse. Kommuner är en komplex ägare i frågor 
rörande det lokala kulturarvets bevarande och det finns utvecklingsmöjligheter 
inom kulturmiljövården där experterna och användarna skulle kunna ges en större 
röst. Det finns alltså en dynamik inom kulturarvsbevaringen i Sverige, där de 
olika aktörerna kan ha olika drivkrafter eller intressen i frågan om ett bevarande. 
De olika lagarna kan tolkas på olika sätt och när de inte ses som ”absoluta”, kan 
aktörernas tolkningar också komma att se väldigt olika ut. I fallet Källör kom den 
tillbyggda gymnastikdelen upp, som ett exempel där det kulturhistoriska värdet på 
byggnaden förändrats och att den med tillbyggnaden inte längre hade samma kul-
turhistoriska värde. Detta finns dock inte utskrivit i några dokument vad föränd-
ringen betyder för byggnaden och tillbyggnaden har också skett under PBL, där 
det kulturhistoriska värdet inte får förvanskas. Att kommunen till exempel ansåg 
att byggnaden inte längre hade ett bevarandevärde, kan i en förlängning bero på 
en tillbyggnad de själva har förfogat över eller att de låtit byggnaden förfalla un-
der flera år. Detta fall belyser hur svårt det kan vara att mötas i frågan om ett lo-
kala kulturarvs bevarande, att besluta vem eller vad som avgör en kulturhistorisk-
byggnads värde och hur mycket en byggnad behöver förändras för att inte längre 
ses som värd att bevara. Studien för fram denna dynamik och belyser problem 
som kan uppstå inom förvaltningen och bevarandet av kulturhistorisk bebyggelse.   

Studiens andra frågeställningen löd: Hur har bygdegårdsföreningen arbetat 
för Källörs bevarande och vilket avtryck har deras arbete haft i den politiska pro-
cessen? Frågeställningen ämnade att undersöka bygdegårdsföreningens arbete och 
vilket avtryck deras arbete har haft i den politiska processen. I analysen fram-
kommer det att föreningen har spridit kunskap om byggnaden kulturhistoriska 
värde och tekniska status utifrån uppgifter hämtade från experterna, de har alltså 
stärkt sig på tillförlitlig auktoritet och därmed stärkt föreningens autenticitet. För-
eningen har också stärkt sin auktoritet, genom sin förmedling av byggnadens au-
tentiska värde utifrån en vetenskaplig och känslomässig aspekt. Där föreningen 
aktivt har arbetat med att föra fram byggnadens historia och plats i lokalsamhället. 
Föreningen har också arbetat optionsbildande, de har fört fram sin vision om hur 
ett bevarande och brukande av Källör som bygdegård skulle se ut i praktiken. De 
har i detta arbete även värvat medlemmar, samlat namnunderskrifter och låtit för-
eningsverksamhet ta plats i media. Föreningen har alltså spridit sin historia i tal 
och skrift och därmed styrkt sin auktoritet i den politiska processen. I analysen 
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framkommer det att föreningens arbete har gjort avtryck i den politiska processen 
kring frågan om Källörs bevarande, eftersom det har lett till att föreningen idag 
har nyttjanderätt över Källör. Privata initiativ som bygdegårdsföreningar, har en 
stor roll i skapandet och bevarandet av kulturarv i Sverige. Studien belyser hur 
föreningar kan bedriva sitt arbete för att bli en aktör att räkna med inom kultur-
arvsförvaltningen idag. Samtidigt framkommer det att föreningen har haft en stor 
vilja, kunskap och engagemang att bevara Källör. Utan föreningens kompetenser, 
alla de aktiva medlemmarna och stödet hos lokalbefolkningen skulle inte Källör 
finnas kvar. Föreningens arbete har flera gånger stött på motgångar och svårighet-
er, inte minns när det kommer till bestämmelser om att bedriva allmän samlings-
lokal, vilket inte alltid är enkelt att göra i en kulturhistorisk byggnad. Det finns 
utvecklingsmöjligheter där både kommuner och kulturmiljövården skulle kunna 
tjäna på att underlätta och inkludera dessa lokala initiativ i bevarandet av det lo-
kala kulturarvet. Intresset och engagemanget finns ute i landet, där omkring 3500 
bygdegårds- och hembygdsföreningar är verksamma, många med ett syfte att be-
vara kulturhistoriska byggnader. Att ta tillvara och samarbeta med detta ideella 
engagemang, ser jag som framtiden för kulturmiljövården och samhället i stort.       

Studiens tredje frågeställningen löd: Vad är det som får bygdegårdsförening-
ens medlemmar att engagera sig ideellt för Källörs bevarande? Frågeställningen 
ämnade att undersöka de materiella och immateriella värden som byggnaden in-
rymmer, samt vilken roll de spelat i bygdegårdsföreningens arbete och engage-
mang. I analysen framkommer både materiella och immateriella värden som har 
bidragit till att informanterna har valt att engagera sig för Källörs bevarande. I 
analysen har dessa värden strukturerats efter olika teman. De materiella värdena 
handlar om den fysiska byggnaden, byggnadens karaktäristiska utseende och hur 
byggnaden blir en del av den anslutande miljön. De immateriella värdena handlar 
om byggnadens atmosfär, platsens historia och minnen kopplade till platsen. I 
uppsatsen har temana skiljts från varandra, även om de materiella och immateri-
ella värdena i praktiken är svåra att skilja åt. I studien framkommer det att platsen 
har en avgörande roll för föreningens engagemang, eftersom föreningen har dri-
vits av visionen att bevara och bruka Källör, där bygdegårdsverksamheten blev en 
lämplig verksamhet för detta. Studiens fenomenologiska del visar att både de ma-
teriella och immateriella värdena som ett kulturarv inrymmer är av vikt för dess 
bevarande. Att inkludera befolkningens upplevelse av kulturhistorisk bebyggelse 
handlar ofta om hur det materiella upplevs, där de immateriella värdena risker att 
gå förlorade. Denna studie har likt tidigare studier visat att värdena ofta är tätt 
sammanlänkande, men att de går att studera var för sig. För att aktörer inom kul-
turmiljövården, som länsstyrelserna och kommunerna ska förstå vad den kulturhi-
storiska byggnaden betyder för lokalbefolkningen, borde dessa aktörer bli bättre 
på att undersöka befolkningens materiella och immateriella relation till platsen 
och vad ett bevarande betyder - både känslomässigt och andligt.   
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Denna fallstudie har bidragit med en inblick i hur kulturarvspolitiken kan fun-
gera i frågan om det lokala kulturarvets bevarande och problematiserat arm-
längdsprincipens frånvaro i ansvaret över kulturhistorisk bebyggelse. Uppsatsen 
har också bidragit med en inblick i hur en bygdegårdsförening kan arbeta för ett 
lokalt kulturarvs bevarande och hur en plats materiella och immateriella värden, 
kan samla och engagera människor för det lokala kulturarvets framtid. Studien har 
belyst samverkan och motsättningarna inom den politiska processen och det ide-
ella engagemanget bakom detta fall. Uppsatsens styrka är att den i en djupgående 
fallstudie, undersökt och analyserat aktörerna och drivkrafterna i frågan om 
Källörs bevarande. En svaghet är att fallstudien inte kunnat inkludera alla röster 
och inblandade i fallet, en utvecklingsmöjlighet av studien hade därför varit att 
involvera lokalbefolkningens syn och upplevelse av denna process än mer. Detta 
hade kunnat varit ett givande perspektiv, eftersom de olika aktörerna ofta stödjer 
sitt resonemang på att de anser sig ha en förankring i lokalsamhället. 

En fallstudie kan inte tillhandahålla generella resultat i en bredare bemärkelse. 
Däremot kan den framföra hypoteser, vilka kan användas i förberedelser för lik-
nande studier eller för att testa på ett större antal fall.282 Hypotesen i denna studie 
visar att det finns en dynamik inom det lokala kulturarvets utnämnande, där de 
olika institutionerna och lokala initiativ, kan ha olika åsikter och drivkrafter i frå-
gan om ett lokala kulturarvs bevarande. När dessa inte sammanstämmer uppstår 
en maktkamp, där kulturarvet riskerar att inte endast bedömas efter dess kulturhi-
storiska värde. Men maktkampen kan också påverkas av lokalbefolkningens en-
gagemang och upplevelse av platsen. Tidigare studier har visat att dessa frågor 
kan engagera en allt större del av befolkningen, än vad som kommer till känne-
dom för de som tar de politiska besluten.283 Det finns alltså utvecklingsmöjligheter 
inom kulturmiljövården och i framtida forskning önskar jag att detta ämne pro-
blematiseras och behandlas djupare. Förslag på vidare forskning inom ämnet är att 
undersöka: Hur kan lokalbefolkningen inkluderas och bli en större del av det lo-
kala kulturarvets utnämnande? Hur kan kulturmiljövården utvecklas för att kunna 
samarbeta med och underlätta arbetet för lokala initiativ som hembygds- och byg-
degårdsföreningar? Hur skulle PBL kunna utvecklas i sitt skydd av kulturhisto-
riska byggnader, skulle till exempel begreppet ”kulturhistoriskt värde” kunna ut-
vecklas och tydligare definieras, så att de ansvariga tolkar och bedömer det lokala 
kulturarvet efter samma förutsättningar?  

Runt om i landet pågår liknande debatter som denna, där beslutsfattare, exper-
ter, lokala initiativ och lokalbefolkningen är oense i bevarandefrågan. Min för-
hoppning är att de politiska och ideella processerna ska utvecklas och underlättas 
– för att platser liknande Källör lättare ska kunna brukas och bevaras i framtiden! 

 
282 Flyvbjerg (2004), s. 390. 
283 Olsson (2005), s. 301–309. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

I uppsatsförfattarens ägo 
Intervju 1: Inspelning, anteckningar och transkription från zoomintervju med Axel 

(fingerat namn) 2021-03-04.  
Intervju 2: Inspelning, anteckningar och transkription från intervju med Kerstin 

(fingerat namn) och Pia (fingerat namn) på Källör. 2021-03-15. 
Intervju 3: Inspelning, anteckningar och transkription från intervju med Sara (fin-

gerat namn) på Källör. 2021-03-15. 
Intervju 4: Inspelning, anteckningar och transkription från zoomintervju med Gus-

tav (fingerat namn) 2021-03-24. 
Intervju 5: Inspelning, anteckningar och transkription från zoomintervju med Eva 

(fingerat namn) 2021-03-26. 
Intervju 6: Text från mejlintervju med Karl (fingerat namn), 2021-03-01, 2021-

03-02, 2021-03-03, 2021-04-05, 2021-04-06, 2021-04-26. 
Intervju 7: Text från mejlintervju med Sverker Larsson (Byggnadsantikvarie Upp-

landsmuseet) 2021-03-02, 2021-03-05.  
Intervju 8: Inspelning, anteckningar och transkription från digitalintervju (Zoom) 

med Jacob Spangenberg (Östhammars kommuns kommunstyrelseordförande 
och adjungerad i bygdegårdsföreningen Källör). 2021-04-28. 

Intervju 9:  Inspelning, anteckningar och transkription från digitalintervju (Skype) 
med Louise Törnvall (byggnadsantikvarie, före detta handläggare på Länssty-
relsen Uppsala län, nuvarande handläggare länsstyrelsen Östergötland). 2021-
05-03. 

E-post mellan uppsatsförfattaren och Sofia Ohlsson (verksamhetsutvecklare orga-
nisation och landsbygd, bygdegårdarnas riksförbund). 2021-02-17, 2021-02-
18, 2021-02-23. 

E-post mellan uppsatsförfattaren och Östhammar Direkt (kundtjänstvägledare på 
kommunen). 2021-03-22, 2021-03-31, 2021-04-30. 

Fotografi på tal från bygdegårdsföreningens medlem som hölls inför kommunen. 
Uppföljande mejl med synpunkter och kommentarer från informanterna innan 

publicering.  
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Bilaga 1 – Äldre karta över Östhammar 

 

 

Karta öfver staden Östhammar. En handritad karta som har funnits i societetshuset. Den är från 
ca 1905 och gjordes av Ing. Bergvall. Kartan gjordes för att sommargästerna skulle hitta till bank, 
apotek och så vidare. Originalkartan ägs idag av Frösåkers Hembygdsförening.284 

 
284 Forsman (2014), s. 10; Personlig kommunikation med Torbjörn Forsman. 
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Bilaga 2 – Planlösning och karta över Källör 

Planlösning våning 1 på Källör 

 

Källörs planlösning våning 1, från bygdegårdsföreningen hemsida.285 

 

Skogsstyrelsen inventering av Källörsområdet 

 

Skogsstyrelsen inventering av Kulturträd på Källörsområdet.286 

 

 
285 Källörs webbsida>Bokning [2021-05-03] 
286 Skogsstyrelsen (2014). 
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Bilaga 3 – Intervjumaterial i uppsatsen 

Intervjuer med bygdegårdsföreningens medlemmar  
 
Sammanlagt har 6 intervjuer genomförts med sju medlemmar ur bygdegårdsför-
eningen, informanternas namn är fingerade. Kort information om intervjuerna:  
 
Intervju 1 Fingerat namn: Axel. Digital intervju (Zoom), 2021-03-04. Ca 1 timme.  
Intervju 2 Fingerade namn: Kerstin & Pia. På Källör, 2021-03-15. Ca 2 timmar.  
Intervju 3 Fingerat namn: Sara. På Källör, 2021-03-15. Ca 1 timme.  
Intervju 4 Fingerat namn: Gustav. Digital intervju (Zoom). 2021-03-24. Ca 1 
timme.  
Intervju 5 Fingerat namn: Eva. Digital intervju (Zoom) 2021-03-26. Ca 1 timme.  
Intervju 6 Fingerat namn: Karl. Mejlintervju 2021-03-01, 2021-03-02, 2021-03-
03, 2021-04-05, 2021-04-06, 2021-04-26.  
 
Ljudinspelningar, anteckningar och transkriberingar från intervjuerna finns i upp-
satsförfattarens ägo.  
 

Intervjuer med ansvariga och insatta på Upplandsmuseet, Östhammars kommun 
och Länsstyrelsen Uppsala län 
 
Till studien har tre intervjuer genomförts med ansvariga på ovanstående institut-
ioner. 
 
Intervju 7 Larsson, Sverker. Mejlintervju, 2021-03-02, 2021-03-05. (Byggnadsan-
tikvarie på Upplandsmuseet och ansvarig för vårdutredningen av Källör).   
Intervju 8 Spangenberg, Jacob. Digital intervju (Zoom), 2021-02-28. Ca 20 min. 
(Kommunstyrelseordförande, Centerpartiet, adjungerad politiker i bygdegårdsför-
eningen Källör). 
Intervju 9 Törnvall, Louise. Digital intervju (Skype) 2021-05-03. Ca 30 min.  
(Byggnadsantikvarie, tidigare handläggare på Länsstyrelsen Uppsala län, nuva-
rande handläggare länsstyrelsen Östergötland, handläggare i byggnadsminnesut-
redningen av Källör). 
 
Ljudinspelningar, anteckningar och transkriberingar från intervjuerna finns i upp-
satsförfattarens ägo.  
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Bilaga 4 – Dokumentmaterial i uppsatsen  

Kulturmiljölagen (KML) (1988:950) Kulturdepartementet  
I lagens 3 kap. behandlas enskilda byggnadsminnen. 
 
1 §   En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggel-

seområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av läns-

styrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, 

trädgårdar eller andra anläggningar. 

Plan- och bygglag (PBL) (2010:900) Finansdepartementet  
I lagens 8 kap. 13§, 14§ och 17§ behandlas byggnaders historiska och kulturhisto-
riska värden.  
 
13 §   En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-

närlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på 
   1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 7 §, 
   2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbe-
stämmelser, 
   3. allmänna platser, och 
   4. bebyggelseområden. 

14 §   Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivning-
ens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnär-
lig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att 
den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

17 §   Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hän-
syn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Upplandsmuseets vårdutredning (2013) 
”Vårdutredning av Källörsskolan, f.d. societetshuset vid Östhammars badanstalt -
inklusive badhusparken och Källörsgrundet” utförd av Upplandsmuseet på upp-
drag av länsstyrelsen i Uppsala. Vårdutredningen är en bakgrund vilken frågan om 
byggnadsminnesförklaringen vilar på. Uppdraget omfattar undersökningar på 
plats, samt genomgång av arkiv, litteratur och andra källor till information.  
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Länsstyrelsen Uppsala Län, Beslut (2013) 
Angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan samt bad-
husparken och Källörsgrundet, Östhammar 52:6 och Östhammar 7:14, del av, 
Östhammars kommun, Uppsala län. 

Medborgarförslag (2013) 
Förslaget skickades till Östhammars kommun i januari 2013. Förslaget i korthet: 
”Medborgargrupp för gamla Societetshuset i Östhammar vill arbeta för ett beva-
rande av det gamla Societetshuset och den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten 
som ”badanstalt” och utifrån det skapa en stark varumärkesidentitet och unik 
skärgårdsdestination.” Dokumentet innehåller en beskrivning och motivering av 
förslaget. 

Avsiktsförklaring (2013) 
Avsiktsförklaringen är framställd till kommunen i november 2013. Förklaringen 
föreslår att bygdegårdsföreningen får arrendera Societetshuset, med målsättning 
att renovera och driva huset som allmän samlingslokal. En renovering beskrivs 
ske på ett varsamt sätt, i samråd med länsstyrelsen och Upplandsmuseet, på ett 
antikvariskt riktigt sätt. Föreningens förhoppning är att arrendera huset i 20 år.  

Fördjupad avsiktsförklaring (2014) 
Den fördjupade avsiktsförklaringen är sammanställd i maj 2014. Avsiktsförkla-
ringen utgör i enlighet med kommunens önskemål en fördjupning av den tidigare 
avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaring för fram att bygdegårdsföreningen vill ar-
rendera huset, rusta upp och återställa det till 1920-talets utseende och driva en 
bygdegårdsverksamhet i huset.  

Societetshuset Källör: För möten, fest och evenemang (u.å.) 
Broschyr producerad av bygdegårdsföreningen. Föreningen beskriver att de med 
frivilliga krafter och sponsorer genomfört ett omfattande restaureringsarbete. 
Även om arbete återstår kan lokalerna ”med charm från början av förra seklet” 
bokas. De som är intresserade kan köpa en stol, fönster eller prismor till kristall-
kronorna, till stolarna och fönsterna kommer det finnas plaketter med namn och 
nummer.   

Källör 2016. Framtiden för ett historiskt hus och hur vi kan göra Östhammar till 
en mer levande skärgårds stad (2014) 
Broschyr beskriver ett framtidsscenario år 2016 när restaureringen ska vara färdig. 
En bakgrund till huset beskrivs och hur verksamheten är tänkt att bedrivas i huset.  
 
 


