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KA3 – från Kustartilleri till KulturArv 

Sammanfattning 
 

Fårösund, på norra Gotland, har under lång tid präglats starkt av den militära 
verksamheten. När KA3 i september 2000 lades ner försvann nära 200 arbeten och 
samhällets hela infrastruktur hotas. Med ett etnologiskt perspektiv på ett samhälle i 
förändring har vi prövat att se det som sker som ett möte mellan två 
meningshorisonter, en konkret och lokal, med betoning på här och nu, och en annan 
som betonar mer abstrakta värden, som minne, historia och kulturarv.  
 
Ett sätt att tillskriva ny mening är att föra in Fårösund i en kulturarvskontext, vari 
resterna av KA3 kan förvandlas från ”överblivna sopor” från det bortdöende 
industrisamhället till en sen- eller postmodern plats för konsumtion av kultur- och 
naturupplevelser. Regeringen beslutade år 2000 att garnisonsområdet med flygfält 
ska vara byggnadsminne. Fyra nedlagda regementen i Sverige har fått detta 
lagskydd. KA3 blev därmed ett nationellt kulturarv. 
 
Genom byggnadsminnesmärkningen har det i Fårösund uppstått ett ”potentiellt 
utrymme” där det på förhand inte är klart vad som ska, kan eller bör hända. Med 
detta följer en grundläggande osäkerhet om sakernas tillstånd som kan vara löftesrik 
och befriande, men lika gärna hotande och krävande. I detta utrymme verkar en 
mängd aktörer, som alla handlar utifrån sina olika positioner och värden. Vårt fokus 
ligger på hur dessa idéer om kulturarv och historia översätts, tolkas och bryts mot 
andra föreställningar och värden. Den stora frågan i Fårösund är dock: Vad ska det 
bli av det lilla samhället? Hur ska det gå? Hur ska vi få hit nya jobb och vad händer 
med alla övergivna byggnader? 
 
Med deltagande observation och intervjuer har vi tagit del av människors 
beskrivningar om de pågående förändringarna i Fårösund. I berättelser och texter har 
vi särskilt uppmärksammat dikotomier, metaforer, visionsberättelser och vad vi 
kallar ”passageberättelser”. Vår utgångspunkt är att dessa slags språkligheter utgör 
en viktig del av kulturarvsfältet, och som samtidigt säger något om och gör något 
med detta fält. 
 
Studien har stötts av Delegationen för industrisamhällets kulturarv. 
 
Visby i december 2002  
 
Owe Ronström, Britt Bjärhall, Carina Johansson 
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Del 1 

Inledning 
Lördagen den trettionde september 2000 hölls gravöl i Fårösund på norra Gotland. 
Kvarvarande militärer tågade på förmiddagen med fanvakt och musikkår genom det lilla 
samhället. På regementet samlades man för en sista rundvandring bland kasernerna och i 
hamnen. Framåt kvällen serverades en sista gemensam måltid i hangaren.1 Så var KA3 nerlagt 
och en epok i Fårösunds historia till ända.  
 
Hur ska det nu gå för Fårösund? Två vitt spridda och välanvända paket av ord och bilder 
tränger på. Det ena går i rosenrött. En vision av ett nytt samhälle, med nya slags människor i 
öppna landskap. Rena ytor, mycket glas och ljus. Arbete, miljö, hälsa, livskvalitet. Glada 
förhoppningsfulla ansikten, vända framåt. Framtiden, kort sagt. Det andra paketet går i grått 
och svart. Nedläggning, borttynande och snar död. Avfolkning, förfall, siste man släcker 
ljuset. Åldrade, slitna och sammanbitna ansikten, inte utan bitterhet, vända bakåt, mot tiden då 
det begav sig. Mellan de färdiga positionerna finns ett utrymme som är både hotande och 
löftesrikt, dit gamla dörrar stängs och nya öppnas. Hur ska det bli? Hur ska det gå?  
 
Redan innan några svar hade hunnit formuleras öppnades grindarna igen, till ett nytt slags 
KA3. Mitt i julbrådskan, 21/12 2000, beslutade regeringen att byggnadsminnesförklara större 
delen av det gamla regementet.2 I den stora omstrukturering av det svenska försvaret som 
pågått under de senaste tiotal åren har många regementen lagts ner. Regeringen uppdrog 
därför åt Riksantikvarieämbetet (RAÄ) att utreda hur regementenas kulturhistoriska värden 
skulle kunna säkras för framtiden. Fyra försvarsanläggningar valdes ut för att bevaras, LV3 i 
Norrtälje, A8 i Boden, I13 i Falun och KA3 i Fårösund. Urvalet gjordes för att visa den 
militära utvecklingen i Sverige under 1900-talet.3  
 
Inför beslutet anförde Riksantikvarieämbetet (RAÄ) att KA3 genom sin långa militärhistoria 
och som bas för landets kustförsvar är ett särskilt intressant objekt att bevara. Det som ansågs 
speciellt viktigt var att KA3 är ett av de få bevarade regementena med funktionalistisk 
arkitektur, samt att hela planstrukturen är tillkommen för att se ”civil” ut, i alla fall från luften. 
”Genom denna byggnadsminnesförklaring – med bevarande av områdets planstruktur med 
stomvägnät samt byggnader och anläggningar – kan bebyggelseutvecklingen vid förband av 
detta slag under 1900-talet visas och förstås”, skriver regeringen.4 
 
Skyddsföreskrifter för de fyra regementena formulerades inför regeringsbeslutet av 
länsstyrelserna. På KA3 gavs ett femtiotal av de omkring sjuttio byggnaderna på 
regementsområdet och flygfältet intill olika grad av skydd. För många föreskrevs bl.a att 
takstolar inte får ändras. Ett antal hela miljöer skyddades också, som exercisplan med den 
stora klockan och parkområdet vid kanslihuset. Här får inget nytt byggas. I ett första förslag 
skulle även skjutbanan skyddas. Detta ändrades då man ansåg det svårt att bevara en 
skjutbana som inte används. Den fick ”utgöra prutmån”, menade den ansvarige 
byggnadsantikvarien. 
 
Så förvandlades alltså KA3 under det nya milleniets första år, från militärt regemente av vikt 
för Sveriges försvar, till ett nationellt kulturarv. Hur ska en sådan förvandling tolkas och 
                                                 
1 http://www.karof.se/gotland/got1.html 
2 Regeringsbeslut 36, 2000-12-21. KU2000/3956/KA 
3 I Boden har det funnits planer på att hålla kvar området i statlig ägo och skydda allt. 
4 Ur regeringsbeslut 36, 2000-12-21. KU2000/3956/KA, sid 3. 

Manuskript hämtat från owe.ompom.se. Kan skilja sig från den publicerade versionen.
Some rights reserved

http://owe.ompom.se
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv


Ronström, Owe & Carina Johansson & Britt Bjärhall 2002: KA3 - från KustArtelleri till KulturArv. Rapport 
från forskningsprogrammet Kulturarvspolitik 

 
 

5 

förstås? I den här studien är syftet just att undersöka hur människor uppfattar och berättar om 
nedläggningen av KA3 och allt det nya som står inför dörren. Framförallt undersöker vi ord, 
berättelser och text. Fokus vilar på förändringen och vad den genererar i form av negativa och 
positiva krafter. Hur översätts, tolkas och bryts idéer om kulturarv och historia mot andra 
föreställningar och värden?  

Fårösund och KA3. En bakgrundsskiss 
Fårösund ligger vid sundet mot Fårö, 
knappa sex mil norr om Visby. Vägen 
till dit går genom skog, hedmark och 
jordbruksbygd. Strax innan Fårösund 
ligger det stora friluftsmuseet, där den 
gotländska allmogens historia visas upp. 
Efter Bungemuseet blir vägen fyrfilig, en 
sällsynthet på denna ö och en påminnelse 
om de kilometerlånga köer som 
sommartid ringlar genom samhället ner 
mot färjan till Fårö.  
 
 
 

 
En röd skylt hälsar oss välkomna till 
Fårösund. Sedan kommer ett krön varifrån 
man ser havet, färjorna, Fårö och det lilla 
samhället. För många är Fårösund en plats 
som man snabbt passerar på väg till Fårö. 
Sommartid kantas vägen ned mot 
färjeläget av bodar där det säljs 
konsthantverk, dagstidningar, glass och 
godis till köande turister. På vintern är det 
gott om plats på vägar och färjor.  
 
Från Fårö-hållet är färjeläget och de stora 
gula färjorna centralt blickfång. Där syns 
också fiske- och småbåtshamnen och 
militärbåtarna vid statens varv. Från kusten 
växer Fårösund uppåt med väderkvarnen 
som högsta punkt. De mest utmärkande 
byggnaderna är kalkpatronsgården och 
ålderdomshemmet.  
 
Fårösundsbor menar att samhället börjar vid den röda skylten, som kom upp i samband med 
nedläggningen av regementet. Det sträcker sig sedan söderut mot åkrarna och norrut mot 
militärområdet. I öster avgränsas samhället naturligt av sundet mot Fårö och i norr mot 
Stenkusten, en havsremsa där man förr brutit kalksten för att skeppa ut över världen. Ännu 
står en kalkugn invid färjeläget och minner om denna tid.  
 
Vad är Fårösund ? Ett slags besked lämnar Nationalencyclopedin: ”Fårösund: serviceort på 
Gotland, vid sundet F, ca 55 km n om Visby. 944 inv (1990). Största arbetsplats är GK/KA3 
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(ca 360 anställda).” I en senare upplaga står det: ”Tätort på n Gotland, 55 km n.ö. om Visby; 
880 inv. F. är en serviceort vid Fårösund. Största arbetsplats är Gotlands 
kustartilleriregemente.” 
 
Folk på orten har svårt att beskriva vad Fårösund är. Officiellt är det en tätort, 2002 med 800 
invånare. ”En djävla håla” menar en, ”en utarmad ort”. Andra beskriver en vacker plats med 
egenvärde, och med närheten till Fårö som viktig ingrediens: 
 

-Vad är Fårösund ? 
-En plats som folk valt att bo på, inte alls bara för det här med militären, utan de har bott här 
och varit bönder från början och dom tänker fortsätta att bo här….tror jag…sen är det 
närheten till Fårö som har en sådan dragningskraft, som är så attraktivt, det känns som en 
förmån att få bo här nära något så attraktivt och det kan vi alltid luta oss tillbaka på att folk 
kommer att passera här så länge Fårö finns! Och Fårö kommer alltid att finnas och det kan 
man bygga mycket idéer på och verksamheter. (1)  
 

Fårösund präglas av havet och sundet. Var man än befinner sig kan man se havet. Det ger 
rymd och en blå skönhet åt platsen. Kring Bungehallen fladdrar många flaggor i vinden - det 
smattrande ljudet från flaggor och flagglinor ger samhället en ljudande särprägel. Till 
särprägeln bidrar också den lilla och rätt speciella tätortsbebyggelsen. Husen har ett nästan 
anarkistiskt förhållande till varandra. Inget vill vara det andre likt - det finns lika många 
byggnadsstilar som hus. Flera ser Fårösund som en plats för aktiviteter som kretsar kring 
havet, fisket och naturen. En kvinna beskriver orten som präglad av rörelse: i färjan som tar 
sig fram över vattnet; i bilarna och vågorna, men också rörelsen i själva samhället, som hon 
upplever som positiv och speciell för Fårösund. Hon berättar hur hon som nyinflyttad beskrev 
vad hon såg för sina nya grannar: 
 

Ja, jag beskrev vad jag tyckte då, både det här att vart man än åker här i samhället ser man 
havet. Jag beskrev att jag tyckte hamnen var jättevacker, fantastisk och då började dom undra, 
tyckte det var jättekonstigt. ”Här är ju så fult!” (skratt) Då försökte jag beskriva hur jag menar, 
att det är vackert. Det är både det man ser, alltså naturen, det är mycket grönt och mycket träd, 
men också byggnader, gamla, kalkugnen, men också det som är på riktigt, det som man 
använder: hamnen, bryggorna, färjorna. På kvällen lyser jättefina lampor, och det speglar sig i 
vattnet, de här lamporna från färjorna å det händer en massa saker…..det är rörelse och det är 
väldigt vackert. (2)  
 

En central plats är Bungehallen, en stor välsorterad ICA-affär. Där är det svårt att inte stöta på 
bekanta. På en skylt vid entrén säger en vilande gubbe med en blomma i munnen: ”Jäkta 
inte!”. Parkeringsplatsen utanför är en plats att samtala på. Många bildörrar står öppna och 
människor är ”på väg” så långa stunder att ett och annat barn börjar kinka i baksätet. Nedanför 
mataffären finns en kombinerad färgaffär och brädgård. Där finns allt som behövs för att 
bygga egensinniga hus eller renovera sommarstugan på Fårö. Där ligger även en 
grillrestaurang som har öppet ”så länge gästerna sitter kvar”. Där kan man äta frukost, lunch 
och middag. Öl serveras och samtalen förs ofta både runt och mellan borden. Det är lätt att få 
kontakt med gästerna. Mat serveras även på en nyöppnad pizzeria i närheten.  
 
I hamnen arbetar färjorna Bodilla och Kajsa-Stina. Deras motorer och ljuden från bilar som 
kör av och på är typiska ”Fårösundsläten”. Invid färjorna finns en stor gästhamn med några 
fiskebåtar och det planerade ”Sjöhotellet”. Tanken var att inrymma gäster i den gamla 
stålbåten, men brand- och hälsovårdsmyndighet är inte lika positiva. I hamnen kan man boka 
in sig på en båttur med ”Charlotta” för att se raukar eller den gamla lotsön Bungeör, objekt för 
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Gotlands senaste hembygdsförening. Intill ligger det delvis statliga båtvarvet, en av de sista 
resterna av den militära aktiviteten.  
 
I den nedläggningshotade vårdcentralen arbetar distriktsläkare, sköterskor och en tandläkare 
på deltid. Personalen talar om dess dubbla funktioner - sjukvård i närmiljö och plats för möten 
i väntrummet. Ofta klagar människorna där på att det är för kort väntetid: ”Vi har ju inte 
pratat klart ännu!” Vårdcentralens öde kommer att avgöras under det närmaste året. Läggs den 
ned får man söka sig till Slite, ungefär tre mil bort. Fårösund rymmer även en skola med låg- 
mellan- och högstadium, ett bibliotek och en bank. Post och systembolagsutlämning är 
inrymda i radioaffären. Man kan få sitt hår klippt av Britt eller på Ingers frisering. Filmer kan 
man se på biografen Roy. Det går bussar till Slite och Visby flera gånger om dagen. Under 
sommarhalvåret finns det möjlighet att ta båten till Gotska Sandön och därifrån vidare till 
Nynäshamn. 
 

Den militära närvaron 
Länge var Fårösund ett centrum för en tidvis omfattande kalkbruksnäring. Där fanns 
kalkpatron och kalkbruksarbetare, tullinspektör, lotsar, affärer, postkontor och gästgiveri. Den 
militära närvaron inleddes i samband med Krimkriget. Då blev Fårösund en strategiskt viktig 
plats. Engelsk och fransk flotta använde sundet som bas, etappstation och observationspunkt 
under kriget mot Ryssland. Gotlands Läns Tidningar den 29 April 1854 rapporterar: 
 

Här är nu ett liv och ett kiv, en rörelse, som det i mannaminne aldrig varit. Fartyg stora, 
bevärade, ångande fartyg komma och gå och Engelsmännen svärma här omkring i stor mängd. 
Proviant och andra förnödenheter anskaffas, tvätt ombestyres med mera, ”monny” är i friskt 
omlopp. Man spekulerar, levererar, förtjänar och har bråttom, gamla och trogna vänner och 
trogna grannar har knappt tid att hälsa på varandra. Endast den, som icke spekulerar, och som 
tänker på hur man ska försörja sig och de sina, ser surmulen ut, och frågar vad skall jag och de 
mina leva av? Ty troligen kommer sill och potatis även snart att tryta. Men gott mod! Kommer 
dag kommer väl råd. Engelsmännen äro artiga, öppenhjärtiga och meddelsamma. 

 
Trafiken fick dock ett snabbt och tragiskt slut. Koleran spreds med de anländande skeppen. 
Många dog och sundet stängdes för ingående trafik för att hindra smittspridningen.  
 
1885 var det på nytt oro mellan ryssar och engelsmän. Nya skepp väntades. Både Ryssland 
och Tyskland krävde då att Fårösund skulle befästas om Sveriges neutralitet skulle erkännas 
och respekteras. Det blev startskottet för kustartilleriet, som kom till i början av 1900-talet. 
Försvaret köpte upp mark och byggnader och anställde folk. 1938 etablerades det moderna 
KA 3. Anläggningen, som kom att omfatta 54 000 kvm, lades i direkt anslutning till 
samhället. Förutom de rent militära byggnaderna anlades också simhall, sportanläggning, 
sjukhus och vattenverk, som också nyttjats civilt.  
 
Under åren som följde byggdes en omfattande militär verksamhet upp på norra Gotland, med 
militäranläggningar ovan och under jord, skjutfält, hamnar och båtvarv. Så sent som 1986 
byggdes en ny kasern med 48 förläggningsplatser. KA 3 blev samhällets största arbetsgivare, 
från 1960-talet med mellan två- och fyrahundra anställda. En viktig arbetsuppgift för en stor 
del av dessa var utbildning av de mellan 250 och 375 värnpliktiga som årligen fanns vid 
KA3.5 

                                                 
5 Telefonintervju 19 nov 2002 med Rutger Bandholtz, tidigare verksam vid KA3. 

Manuskript hämtat från owe.ompom.se. Kan skilja sig från den publicerade versionen.
Some rights reserved

http://owe.ompom.se
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv


Ronström, Owe & Carina Johansson & Britt Bjärhall 2002: KA3 - från KustArtelleri till KulturArv. Rapport 
från forskningsprogrammet Kulturarvspolitik 

 
 

8 

Bruksmentalitet. 
De berättelser om Fårösund vi fått ta del av ger en bild av ett samhälle med lång tradition av 
bruksherrar och hierarki. De beskriver en patriarkal struktur, en ”bruksmentalitet” med 
kalkpatroner, storbönder och militär i toppen och de anställda i kalkbruket och 
hamnverksamheten längst ner. KA3 beskrivs som ”ett eget väsen”, en ”pappa” som ”hållit 
Fårösund under sina armar”. En informant menar att: ”Förut var det bara KA3 och KA3 och 
så fort det hände något här var alltid KA3 inblandade; det fixar vi, det fixar vi, det fixar vi, 
folk behövde ju inte tänka….” (1) En relativt nyinflyttad informant fick militärens verksamhet 
beskriven för sig på detta vis: 
 

Det har dom sagt att militären… alltså KA 3, har ju varit som en högre makt som har styrt 
samhället väldigt mycket här. Det har vart som en pappa… en auktoritär pappa, som också 
sätter upp väldigt strikta regler å ordnar in vad som gäller, men som samtidigt också ger, som 
man kan gå å fråga om lov om olika saker å be om att få och få låna. (…) hela samhället har ju 
egentligen levt mycket på KA3 /det/ har gjort att man har inte tänkt ut lösningar på andra sätt , 
tänkt själv, ordnat själv. Det har alltid gått att vända sig dit, både att få arbetskraft om det skall 
fixas någonting, så är det någon som känner nån , ja då kommer några gubbar därifrån. Eller 
att man lånar material. Ska man ha fest, så kom dom å körde ut bord å stolar å bara ställde 
upp, allt från termosar till verktyg å ja allt sånt…(2)  

 
Tiden med KA3 beskrivs som en tid då alla visste vilka normer och värderingar som gällde. 
Det hierarkiska militära systemet gav trygghet, genom klara regler, som gällde såväl i det 
militära som i det civila. Informanterna berättar om hur det var förr, hur majorskan fick gå 
före i affärskön och hur folk hälsade beroende av ställning. En informant säger: ”militärfolket, 
det var ju klass, som sagt, särskilt lite längre tillbaks då, när det var det där med officerare och 
... man umgicks ju inte med varandra, man kunde ju nätt och jämt samsas i samma föreningar 
så där va.. så var det ju”.(3) En före detta militär berättar:  
 

Jag blev chockad när jag kom hit 1973, från KA2 i Karlskrona. Där kom du … på morgonen 
var du civilklädd och så tog du på dig uniformen när du kom till jobbet och när du skulle hem 
var du civil och anonym. Men det var du aldrig här ju, oavsett vad du tog på dig, men oftast 
sprang de hem i uniformen. Här var det som ett kall, dygnet runt. (3) 

 
Han berättar vidare att också bostadsområdena var uppdelade efter rang. Det fanns områden 
för underbefäl, underofficerare och officerare : 
 

Det kunde vara så galet att det kunde komma ett underbefäl med tre ungar. De behövde en 
jättestor lägenhet, de hade en pyttelägenhet. Så kunde det komma en nybakad officerare och 
sätta sig i en fyrarummare bara för att han var officer va ..men det började bli bättre redan 
1974-75…(3) 

 
Den militära hierarkin och KA3:s verksamhet beskrivs som något som präglat hela orten. Men 
samtidigt beskrivs KA3 också som en sluten värld dit inte alla hade tillträde. Området var 
välbevakat av stängsel och vaktposter. Det fanns ett signalsystem med rött och grönt ljus när 
man skulle passera vaktkuren. Militären deltog i föreningsliv och andra civila verksamheter, 
mer sällan tycks det civila samhället bjudits in till det militära, även om folk visst har kunnat 
använda sport- och simhallarna på KA3-området. 
 
Beskrivningarna av den speciella ”bruksmentalitet” med militära förtecken som präglat 
samhället följs av ambivalens. Å ena sidan uttrycks en oro över hur samhället skall kunna 
överleva. Å den andra finns en förväntan på positiv förändring och en tro på människors 
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förmågor och möjlighet att påverka sin samtid. Ett exempel ger den här informanten, som 
jämför med utvecklingen i Östeuropa när muren föll: 
 

Det är lite grann som att helt plötsligt stå på egna ben, lite darrigt så där, som tonåringar som 
flyttar hemifrån, nu skall alla klara sig utan … Det är också sorg och en oro naturligtvis, för 
just det här att klara sig själv, att man vet inte vad som blir nu (…) det har vart givna 
förutsättningar… och det har begränsat mycket. Men samtidigt har man ju också då kunnat 
förlita sig väldigt mycket på det. Och försvinner det då, det är klart att det blir tomrum, det blir 
det ju. Jag tycker att man kan göra jättemycket kopplingar till t ex DDR å så, när muren föll, 
och så Ryssland. När ett system faller… som…varit både bra och dåligt, men som har givit 
mycket, en förälder, att man liksom har regler, man vet vilka ramar som gällt ungefär, å så 
försvinner det, då kan det bli väldigt svårt att förhålla sig till, innan det blir en vardag, innan 
det blir något nytt … (2) 

Nedläggning – och sedan? 
Den 16 september 2000 tog det alltså slut, KA3 lades ner. De värnpliktiga soldaterna försvann 
och med dem ett par hundra jobb. Kvar står ett sjuttiotal byggnader av olika storlek och 
funktion: stora hangarer, förrådsskjul, simhall, skollokaler, verkstäder och förläggningar. 
Varvet är ännu i funktion och en bit nordväst om Fårösund är övningsområdet fortfarande i 
militärt bruk. I övrigt är det svårt att finna tydliga spår efter militären. Ett vagt minne av 
militärtiden är huvudvägen genom Fårösund som heter Kronhagsvägen. Invid 
kustartilleriområdet, som efter militärens utflyttning döpts om till Kustparken, ligger Franska 
Kasern, ett förbandsmuseum som drivs av militärens kamratförening. Där kan man få ta del 
av berättelser om Fårösund och om dess militära historia - om man hittar dit - inga skyltar 
visar vägen.  
 
Efter nedläggningen tog det statliga förvaltningsbolaget Vasallen över området, med uppgift 
att sälja eller hyra ut lokalerna till företagare. Ganska snart flyttade lokala företag in. Arbetet 
med en filmateljé i hangarbyggnaderna är i full gång. Länsstyrelsen har flyttat sin 
jämställdhetsverksamhet till Fårösund och det pågår ett antal kvinnoprojekt på området. En 
tvåårig friskvårdsutbildning på gymnasienivå har startat. Flera utbildningar är igång och andra 
planeras. En tid trodde man att Försäkringskassans utlandsavdelning skulle placeras i 
Fårösund för att ge statliga ersättningsjobb. Ett förslag till planlösning för 130 arbetsplatser i 
det gamla kanslihuset arbetades fram och en tämligen stor tillbyggnad ritades in. Också andra 
alternativ lades fram, delvis som ett sätt att pröva vad som var möjligt inom ramen för 
byggnadsminnesmärkningens skyddsföreskrifter. Av detta blev dock ingenting. 
Försäkringskassans utlandsavdelning placerades istället i Visby. 
 
Bostadsbrist blev ett oväntat resultat av att militären lämnat området. De hus som blev till salu 
såldes genast. Idag är det svårt att få tag i en ledig bostad i Fårösund. Även militärens 
hyreshus på civilt område såldes och de ca tjugo lägenheterna är idag uthyrda.  
 
Om Fårösund nyss var ett samhälle präglat av en ”bruksmentalitet”, med en styrande 
”storebror”, klara regler och villkor att rätta sig efter, så är läget idag ett annat. Ingen vet 
riktigt vad som kommer att hända. Löften om ersättningsjobb har ännu inte infriats. Det råder 
både oro och förväntan inför framtiden och många tycker att utvecklingen går alltför långsamt 
framåt. 
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Del 2 

Berättelser 
Historien har ingen början och inget slut. Det är därför vi har berättelser. (Agneta Pleijel: Lord 
Nevermore) 
 
Hur ska förvandlingen av KA3 och Fårösund förstås? Eller bättre: hur ska den läsas? För det 
är ju genom att berättas som historien tilldelas början och slut, riktning och sensmoral. Här 
vill vi läsa berättelser som kollektiva representationer. De berättelser vi ska diskutera har 
berättats av individer och de handlar om unika människor, tider och platser. Men läser man ett 
större antal berättelser av ett visst slag dröjer det inte länge innan det individuella och unika i 
dem tonar bort och ett ganska litet antal stereotypa berättelser framträder. Två sådana 
berättelser har vi redan återgett – den rosenröda ”Den ljusnande framtid” och den grå-svarta 
”Siste man släcker ljuset”. Trots att vi har hört dem förr, eller kanske just därför, berättas de 
om och om igen, i ständigt nya sammanhang.  

Några inledande läsarter: nya hotbilder och nya min nen 
Vilka slags berättelser berättas när ett samhälle som Fårösund står inför snabb förändring?  
Ett sätt att förstå den snabba förvandlingen av KA3 från kustartelleri till Kulturarv är att 
pendla mellan olika läsarter och meningshorisonter, från lokala, regionala och nationella till 
transnationella och globala.  
 
Kanske berättar KA3: s omvandling till att börja med något om förändrade militära hotbilder? 
Den gamla sanningen att den lede fi kommer österifrån är efter Sovjetunionens sönderfall inte 
längre lika sann. Det var ju just för att möta Ryss-Olle i grind som militär en gång 
stationerades i Fårösund. Men idag har fienden blivit mer svårbestämd. Efter attackerna på 
World Trade Center i New York i september 2001 och den globala jakten på presumtiva 
terrorister som följde, är idén om stationära militära förband alltmer svårförsvarad. Nu krävs 
nya och mer globala militärpolitiska strategier. I dem har KA3 just ingen roll att spela.  
 
Också på ett annat sätt kan man läsa Fårösunds förvandling som en berättelse om förändrade 
hotbilder. En av hotbilderna bakom byggnadsminnesförklaringen skrivs sönderfall, entropi, 
glömska. De nedbrytande krafterna kommer då inte utifrån som ”den lede fi”, utan är redan 
fullt verksamma på hemmaplan. Det som hotas är inte våra nationsgränser, utan snarare själva 
nationsinnehållet, föreställningarna om ”Det Nationella Kulturarvet”, ”Vårt Gemensamma 
Förflutna” och ”Den Svenska Historien”. I ett sådant ljus är det inte svårt att se 
Riksantikvarieämbetet som ett civilt försvarsministerium, berett att gripa in och ta över när 
militären drar sig ur. Också framgent blir då KA3, som kulturarv, en viktig del av det 
nationella försvaret. Fast fienden som ska bekämpas är förstås en annan. Ryssen är utbytt mot 
historielöshet, globalisering, rotlöshet, brist på lokal och nationell förankring.  
 
I detta numer mycket spridda sätt att resonera döljs idén om en samhällelig och kulturell 
entropi som moderniseringsprocesserna sätter igång och ständigt skruvar upp tempot på. Allt 
tycks erodera i senmodernitetens sura regn, natur som kultur. Alla fasta värden löses upp och 
förflyktigas (Berman 1982). Men nedbrytningen föder också en motrörelse, en ökad 
medvetenhet om bevarandets betydelse. En form denna medvetenhet tar sig är föreställningar 
om en svunnen tid, då allt var så mycket mer stabilt, gemensamt, autentiskt, naturligt. När 
sådana föreställningar får tillräcklig utbredning kan de ge upphov till aktivt motstånd mot 
förflyktigandet, t.ex. i form av byggnadsminnesförklaringar, och en statligt institutionaliserad 
plikt att minnas gångna tider.  
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Följer vi den tanketråden kan den oerhörda genomslagskraft begrepp som ’tradition’, 
’historia’ och ’kulturarv’ haft i det sena 1900-talet förstås just som en form av försvar mot det 
förflyktigande som alstras av snabb samhällelig förändring i sen- eller postmodernitetens 
tidevarv. Följer vi tråden ända till norra Gotland är det inte svårt att se Riksantikvarieämbetet 
som ledstångstillverkare och KA3 som ännu en del av det alltmer finmaskiga nät av 
minnesbastioner som kulturarvssektorn framgångsrikt byggt upp under de senaste 
decennierna.  

Minnesmiljöer och minnesplatser 
Ytterligare ett sätt att förstå förvandlingen av KA3 i Fårösund är att med den franske 
historikern Pierre Nora (2001) läsa den som en berättelse om hur minne blir till historia. I ett 
uppmärksammat arbete gör Nora en skillnad mellan levande, konkreta ”minnesmiljöer” – 
milieux de memoire - och abstrakta ”minnesplatser” – lieux de memoire – som är alla slags 
medvetet producerade ”minnesmärken”. I hans språkbruk är minnen personliga, informella, 
heterogena, oordnade. Historia däremot är minnen som homogeniserats, kollektiviserats och 
institutionaliserats.  
 
Historien har accelerat i vår tid, menar Nora. Vi har blivit så upptagna av att producera 
minnen, därför att det finns så lite kvar av dem. När konkreta, partiella och subjektiva minnen 
förlorar i betydelse, ersätts de av medvetet framställd historia, abstrakt, generell och 
objektifierad. Denna utveckling för oss såväl till arkiven, biblioteken, museerna, som till 
festligheterna och högtidligheterna. De blir särskilt viktiga när människor upplever att de inte 
längre har något spontant ”naturligt” minnande gemensamt, och att de därför måste avsiktligt 
skapa sig en historia. Nora skriver: 
 

Minnesplatserna härrör från förnimmelsen av att det inte finns något spontant organiserat 
minne, att vi avsiktligt måste skapa arkiv, fira årsdagar, organisera firanden och hålla 
högtidstal därför att sådana aktiviteter inte längre sker av sig själva (Nora 2001:372).  

 
Ju mindre upplevelse av gemensamma minnen, desto större betoning av minnenas yttre 
tecken. Förändringen från minne till historia tvingar alla slags grupper att omdefiniera sin 
identitet genom att blåsa liv sin egen historia. Nora menar att allt fler av oss som individer har 
internaliserat en plikt att minnas. Plikten gör oss alla till historiker: vi ska, vi bör och vi kan 
söka vår identitet genom att skapa en gemensam historia.  
 
Överallt söker människor idag rötter, ursprung och identitet, upprättar abstrakta 
”minnesplatser” och skapar en sammanbindande kollektiv ”historia”. Ett skäl kan vara att 
förstärka och återupprätta vad man uppfattar som en vacklande identitet. Ett annat att genom 
tydligt utmärkta ”minnesplatser” locka till sig turister, nytt kapital och nya invånare. Ett tredje 
att med hjälp av historicering och kulturarvsproduktion skapa ökad synlighet, lokalt, 
nationellt och globalt. Att synas har med identitet att göra – ”Vi syns – alltså finns vi!” Med 
ökad synlighet ökar också möjligheten att skapa uppmärksamhet, en eftertraktad bristvara i 
vår tid. Uppmärksamhet, slutligen, är en nödvändig förutsättning för igenkännande och 
erkännande, socialt, kulturellt och politiskt (jfr Lundberg & Malm & Ronström 2000). 
 
En av den växande kulturarvssektorns uppgifter är just att skapa identiteter, locka turister och 
kapital, åstadkomma synlighet och uppmärksamhet, genom att producera historia, 
minnesplatser, ”lieux de memoire”. Råvaran är minnesmiljöer, ”milieux de memoire”, alla de 
spår som händelser och platser ristar i individers kroppar och sinnen. Men för att kunna 
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producera ”levande kulturarv” så måste först minnesmiljöerna dö. En gemensam historia kan 
inte berättas om inte de många individuella berättelserna tystnar (Kirshenblatt-Gimblett 1998, 
Ronström 2000).  
 
Därför kunde man också läsa förvandlingen av Fårösund som en berättelse om hur en 
minnesmiljö tillskrivs ny mening genom att flyttas in i en kulturarvsfabrik som transformerar 
resterna av det gamla KA3 från överblivna ”sopor” från det bortdöende industrisamhället till 
en sen- eller postmodern plats för konsumtion av natur- och kulturupplevelser. De som länge 
bott och arbetat i Fårösund delar måhända inte dessa nya perspektiv, men måste oundvikligen 
fås att göra det om det nya lyckosamt ska kunna etableras. Det gamla Fårösund, med alla sina 
gamla väletablerade ordningar, måste försvinna både fysiskt och mentalt om ett nytt Fårösund 
förankrat i kulturarvs- och upplevelseindustrin ska kunna uppstå. 
 
Också detta är en berättelse som redan berättats många gånger förr. Dess bärande tema är idén 
om industrisamhällets bortdöende, om modernitetens övergång till ett senmodernt eller 
postmodernt upplevelsesamhälle, där andra ekonomier konkurrerar med den monetära, t.ex. 
kulturella värdeekonomier och uppmärksamhetsekonomier. Men det är också en berättelse om 
makt. Utan tvekan har det aktiva och medvetna tillbakablickandet ökat de senaste årtiondena. 
Att transformera minnesmiljöer till minnesplatser och skapa kulturarv och tradition är 
kraftfulla instrument för att ta makt över det förflutna, därmed också kraftfulla instrument för 
att ta makt över nutid och framtid.  
 
När minnesplatser konstrueras kan människor med andra perspektiv på världen än de lokala 
komma att ta över tolkningsföreträdet och omdefiniera det som varit, det som är och det som 
ska bli. Är det vad som sker i Fårösund? Vem bestämmer egentligen över minnet av KA3? Är 
det Fårösundsborna, militärerna som arbetade och bodde där, eller staten via sina Vasaller, 
Länsstyrelser och Riksantikvariämbeten? Vems minnen, vilkas historier ska tillåtas uppgå i 
det väldiga hopkok som till slut blir till ”historien om KA3”, historien om Fårösund” och 
”historien om det svenska kustförsvaret”? 

Vad berättelser säger – och gör 
Hittills har vår diskussion gällt läsarter, vad förvandlingen av KA3 från kustartelleri till 
kulturarv säger. Men lika viktigt är att uppmärksamma vad den gör. Mycket i Fårösund har 
centrerat kring det militära. Att den militära närvaron i Fårösund nu har upphört innebär inte 
bara att ett antal arbetstillfällen försvinner – det lilla samhällets hela infrastruktur förändras. 
Infrastruktur är ju inte bara ett system av fysiska installationer och organisationer (vägar, 
byggnader, institutioner etc), utan också alla de mentala strukturer som gör de fysiska 
strukturerna meningsfulla. Nedläggningen av KA3 skapar därför frågor inte bara om vad man 
ska göra med det som blir kvar, t.ex. övergivna byggnader, arbetsplatser, institutioner, utan 
också varför man överhuvudtaget ska göra något alls med dem. Häri ligger ett av de största 
problemen: hur ska man få resterna av ett regemente, välkända symboler för stat och nation, 
för makt och övermakt, att anta ny mening? Hur ska man hindra dem att bli symboler för 
nedläggning, förlust och marginalisering och istället bli symboler för framsteg, möjligheter 
och vinster? Hur ska man få dem att flytta in i ett nytt symbollandskap, som får också sådant 
som den militära maktapparaten, de gamla hierarkierna och de uppenbara orättvisorna att 
framstå som värda att bevara?  
 
När militären drar sig tillbaka uppstår ett tomrum som snabbt måste fyllas. Det som 
Fårösundsborna förr kunde få hjälp med genom militären, får de nu försöka klara själva, med 
hjälp av grannnlag, släkt, nätverk och organisationer av olika slag. Eller får de begära hjälpen 
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av kommunen. Men i kommunen råder inte samma slags ordningar och prioriteringar som i 
det militära. Medan den militära byråkratin var lokalt synlig och tillgänglig, verkar 
kommunen mer osynligt och på avstånd. Ur allt detta uppstår förvirring och frustration, 
åtminstone initialt. Folk flyttar, institutioner läggs ner, omorganiseras och nyöppnas. Saker 
och ting är inte längre lika självklara och överblickbara som de en gång var. Vem bestämmer 
egentligen? Vart ska man vända sig med idéer, visioner eller besvär?  
 
Vid förändringar av det här slaget kan människor tvingas att ersätta något gammalt och 
invant, med något nytt och okänt. I sådana lägen finns det få tydliga modeller att gå efter, få 
"så här har vi alltid gjort" att hålla sig i. Det som då kan uppstå är ett potentiellt utrymme, där 
det på förhand inte är klart vad som ska, kan eller bör hända (Ronström 1998). De som 
samspelar tvingas därför att under själva samspelet undersöka dess villkor. Vad får man göra? 
Vad kan man göra? Kommer det att gå att göra nåt alls? Med potentiella utrymmen följer en 
grundläggande osäkerhet om sakernas tillstånd, som kan vara löftesrik och befriande, men 
lika gärna hotande och kvävande.  

Syfte 
Nu kan vår studies syfte preciseras. Vi vill undersöka det som sker i Fårösund som ett möte 
mellan en försvinnande industriell livsvärld och en ny och okänd livsvärld, med betoning på 
produktion av kulturarv. Vi vill prova att se detta möte som ett potentiellt utrymme, där 
människor kan komma att radikalt omformulera sina tidigare hållningar och försanttaganden, 
sin syn på sig själva och sin omgivning. På detta utrymme verkar en mängd aktörer, som alla 
handlar utifrån sina olika positioner och värden. En viktig del av undersökningen blir därför 
att försöka ringa in vilka aktörer som är verksamma i Fårösund och från vilka positioner de 
handlar: ortsbefolkning, kommun, stat, militär, massmedia, företag och föreningar. Håller 
Fårösund på att transformeras från en minnesmiljö till en minnesplats? I så fall, hur hanterar 
Fårösundsborna det? Uppstår mothistoria, motarv?  
 
Studien som egentligen är en förstudie inför ett kommande större arbete, ingår i projektet 
Kulturarvspolitik som bedrivs på Högskolan på Gotland. Utgångspunkten är den synnerligen 
rika produktionen av kulturarv på Gotland sedan mycket lång tid. Kulturarv uppfattar vi som 
historierekonstruktioner utvalda av bestämda personer, i bestämda sammanhang och i 
bestämda syften. Frågorna rör därmed inte kulturarv, utan kulturarvspolitik, dvs att utifrån 
föreställningar om ett gemensamt förflutet och genom medvetet historieåterbruk, erövra och 
utöva makt i offentliga sammanhang. Det som står i fokus är idéer om det förflutna och hur 
det kan återanvändas, dessutom vilka som skapar och som hanterar dessa idéer, omsätter dem, 
erövrar makt genom dem. Centrala är också frågor kring hur idéerna om kulturarv kan 
relateras till andra samtida fenomen.  

• Under vilka villkor kan historiska lämningar fås att anta varuform som ’kulturarv’?  
• Hur omprövas och förvandlas de utpekade kulturarvsobjekten under dessa processer?  
• Vilka kontrollerar processerna och vilka kan tillgodogöra sig vinsterna?  
• Vilken roll kan kulturarvsproduktion spela i en lokal eller regional ekonomi där 

traditionella försörjningsstrategier inte längre tycks räcka till?  

Hur vi gått till väga 
För denna förstudie har vi fått medel av Delegationen för industrisamhällets kulturarv och 
Högskolan på Gotland. Deltagande forskare är Owe Ronström, docent i etnologi, Britt 
Bjärhall fil. stud, och Carina Johansson, fil mag, projektassistent Kulturarvspolitik. Alla är 
verksamma vid Högskolan på Gotland. 
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Större delen av fältarbetet har utförts hösten 2001 och våren 2002. Vi har haft två ingångar till 
vårt empiriska fält. Dels har vi sökt upp institutioner av olika slag, myndigheter, politiker, 
företag, föreningar, KA3:s förbandsmuseum och det statliga fastighetsbolaget som gått in som 
tillfällig ägare av det f d regementsområdet. Dels har vi också talat med ”vanliga” människor 
som är verksamma och/eller boende i Fårösund. Informanterna tillhör alltså både en offentlig 
och en privat sfär, vilket har krävt etiska överväganden för hur materialet ska presenteras. Vi 
har valt att anonymisera dem som inte är offentliga personer.  
 
Vi har läst protokoll, dokument, visioner och planer, liksom studerat hur utvecklingen i 
Fårösund presenterats i media. Vi har också tillsammans och var för sig gjort deltagande 
observationer i Fårösund, genom att gå på offentliga och mindre offentliga möten, sitta på 
biblioteket, handla i Bungehallen, äta och dricka på Cafét/grillen, studera anslagstavlor eller 
bara vandra runt i samhället med och utan kamera och anteckningsbok. Vi har deltagit i 
referensgruppen för ”Kvinnor på norr”, ett projekt med genusperspektiv arrangerat av 
Länsstyrelsen på Gotland. En av oss har även varit med i en skrivarcirkel knuten till detta 
genusprojekt. 
 
Tretton intervjuer har genomförts. De är mellan en halv timme och tre timmar långa. Samtliga 
är inspelade på band och delvis transkriberade. Informanterna är: 
• Peter Stenberg, VD KA3 Vasallen,  
• Joakim Hansson, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen på Gotland,  
• Ulla Åkermark Jansson, tidigare Regionala utvecklingsenheten Gotlands kommun,  
• Arne Ekman, ordförande UNG (Utveckling Norra Gotland),  
• Eva Weinebrandt, KA3:s kamratförening, verksam vid förbandsmuseet Franska Kasern,  
• Gert Owe Johansson, egen företagare i Fårösund och styrelsemedlem i UNG,  
• Inger Harlevi, kommunfullmäktiges ordförande Gotlands kommun och koncernchef vid 

Gotlands Turistservice,  
• en f d militär,  
• en anställd vid vårdcentralen på orten,  
• församlingens präst, komminister Agneta Söderdahl. 
• två nyinflyttade unga kvinnor och en elev på en nystartad utbildning i Fårösund. 
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Del 3 

Ett fält – många aktörer 
Byggnadsminnesförklaringen av KA3 syftar till att skydda och bevara utvalda objekt för 
framtiden. Den är en intervention som upprättar ett fält. I Pierre Bourdieus terminologi 
uppstår ett fält närhelst ”människor strider om symboliska och materiella tillgångar som är 
gemensamma för dem” (Broady 1988:5). Vissa fält är slutna, färdigdefinierade. Det 
människorna strider om är då inte så mycket hur fältet ska ordnas, utan vilka som ska 
kontrollera det. Andra fält är öppna, det är inte klart vad de ska innehålla, eller hur de ska 
förstås och värderas. KA3 uppfattar vi som ett sådant öppet fält, ett potentiellt utrymme, där 
striderna till stor del handlar om vilka slags ramar som ska upprättas runt det, vad som kan 
och bör ske där.  
 
Ett fält är alltså per definition omstritt. De som utkämpar strider om de symboliska, kulturella 
och ekonomiska kapital som investerats i fältet, är aktörer som verkar från olika positioner, 
och från olika avstånd i tid och rum. Tillsammans bildar aktörerna en struktur, som verkar på 
fältet med olika slags krafter. Deras utgångspunkter och mål, deras resurser och 
handlingsutrymmen bestäms i hög grad av deras position i denna struktur. Ju fler aktörer, 
desto starkare kraftfält, och desto fler krafter som drar åt olika håll. Varje kraft ger i sin tur 
upphov till reaktioner, motströmmar. Ju större laddning, desto starkare motströmmar. 
 
Utan tvekan har fältet kulturarv som helhet laddats upp ordentligt de senaste decennierna, i 
Sverige liksom i många andra länder. Ett tecken på det är dess starka polarisering, något som 
märks inte minst genom att en väsentlig del av fältet består av ett stort antal mycket starka 
dikotomier. Men samtidigt med att fältet laddats upp, har det också blivit alltmer mångtydigt, 
ett resultat av att alltfler olika aktörer drar åt olika håll.  
 
Vilka är aktörerna kring fältet KA3? En viktig kategori är de institutionella, offentliga. Inte så 
få brinner för sina mål, de är eldsjälar i ordets rätta bemärkelse. Men oavsett deras personliga 
engagemang, är de principiellt utbytbara, just för att de agerar som representanter för en 
offentlig institution. De har ofta utarbetade planer och uttalade visioner att arbeta efter. Inte 
sällan verkar de också på ganska stort avstånd från fältet. Till denna kategori hör: 
• Riksantikvariämbetet.  
• Militären.  
• Statens organ för fördelning av omställningspengar och ersättningsjobb.  
• NUTEK och andra nationella finansiärer av lokala projekt. 
 
De aktörer som definierat fältet är militären, genom att lämna KA3, och Riksantikvariämbetet, 
genom träda in i militärens ställe. Båda verkar nu på avstånd och genom sina olika 
representanter.  
 
Det finns också en ganska stor kategori aktörer på visst avstånd från fältet, men som ändå är 
verksamma lokalt. Dit hör Vasallen och Länsstyrelsen, som båda är statliga aktörer, dessutom 
kommunen, Regionala Utvecklingsenheten och media, som framförallt representeras av de 
båda Gotlandstidningarna, Radio Gotland och en del hemsidor på Internet. Också turister och 
den gotländska kulturella och intellektuella eliten utövar kraft på fältet, men från en 
ickeinstitutionell position.  
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• Vasallen. Ett bolag som äger och förvaltar de byggnader som militären lämnar. I Fårösund 
är det de som i första hand agerar portvakter till KA3området. Under en övergångsperiod 
är de hyresvärdar och har därmed stort inflytande.  

• Länsstyrelsen. Här finns t.ex. Lennart Edlund, chef för länsstyrelsens livsmiljöenhet, 
också verksam i Delegationen för industrisamhällets kulturarv, som bla bidragit 
ekonomiskt till vårt forskningsprojekt. Joakim Hansson är antikvarie på livsmiljöenheten, 
bl.a. ansvarig för kyrkoantikvariska frågor och har hand om skyddsföreskrifterna för de 
byggnadsminnesmärkta objekten. Birgitta Svensk ingår i länsstyrelsens 
jämställdhetskommitté och är verksam med många olika projekt i Fårösund, varav flera i 
samarbete med Högskolan på Gotland, bl.a. ”Kvinnor på norr” 

• Kommunen. Många olika personer har agerat, från kommunledningen till tjänstemän på 
en rad förvaltningar, t.ex. stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen.  

• Regionala Utvecklingsenheten är en viktig regional finansiär för projekt av olika slag. 
T.ex. har Filmproduktion på Gotland har fått 20 milj under 4 år, Kvinnor på norr 100.000, 
Fårösunds utbildnings- och utvecklingscenter 750 000 

• Högskolan på Gotland är involverad genom flera olika projekt.  
• Media utgörs av Gotlands tidningar, Gotlands Allehanda och Radio Gotland, som 

samtliga har rapporterat flitigt och har hög grad av läsare/lyssnare. Gotländska nyheter är 
en nättidning och Vasallen har en hemsida med insändare, utvalda tidningsartiklar och 
sammandrag. UNG har också en egen hemsida med information om Fårösund. 

• Politiker, t.ex. Centern på Gotland som ordnat en kväll för att diskutera varför 
utvecklingen går så trögt på norra Gotland.  

• Konstnärernas Riksorganisation, KRO som ställde ut gotländsk hantverkstradition för 
turister på Kustparken. 

• Turister. 
• Sommargotlänningar. Såväl turister och sommargotlänningar tillför ett inte obetydligt 

kulturellt, symboliskt och uppmärksamhetskapital, som till stor del är orealiserat.  
• Gotländsk intellektuell och kulturell elit, agerar mestadels från Visby 
• Omställningskansliet, där Curt Mårtensson började jobba för Fårösund. Däri sitter 

representanter från bl.a. kommunen, länsstyrelsen, Almi och Högskolan.  
• Fårösunds utbildnings- och utvecklingscentrum. Driver utbildning. En av huvudmännen är 

kyrkan.  
• KA3: s kamratförening driver ett museum på KA3: s område, Franska Kasern museet, där 

minnet av den militära verksamheten i Fårösund hyllas och bevaras. 
• Företagarna har en företagarförening.  
• Filmproduktion Gotland tillför genom Kustateljen kulturellt kapital genom filmindustrin 

och kopplingen till Ingmar Bergman.  
• UNG, föreningen Utveckling på Norra Gotland 
 
Bredvid dessa agerar också privata aktörer, framförallt de som bor och arbetar i Fårösund. De 
är aktörer för att de deltar i striderna om de symboliska och materiella tillgångarna i Fårösund, 
men de agerar inte som representanter för en institution. De är vanligen lokalt verksamma, 
och har kanske också gemensamma intressen, men sällan tydligt uttalade gemensamma mål 
eller visioner. Det är först i efterhand som de samlade resultaten av deras handlingar kan 
framstå som om de vore gemensamma mål och visioner.  
 
En speciell kategori aktörer utövar kraft på fältet KA3 från flera positioner, såväl 
institutionella som ickeinstitutionella, och får därigenom en speciell styrka. Några är 
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”eldsjälar”, andra är centralt placerade politiker och tjänstemän med stort inflytande. Några av 
dem är: 
• Birgitta Svensk,  
• Inger Harlevi 
• Lennart Edlund 
• Arne Ekman 
• Curt Mårtensson, en av de särskilt aktiva bland insändarskribenterna, och som debatterar i 

radio och tidningarna.  
• Peter Stenberg KA3 Vasallen  
• Joakim Hansson Länsstyrelsen 
• Lena Thalin, Regionala Utvecklingsenheten 
• Mats Norrby 
 
Kring KA3 och Fårösund har alltså samlats en ganska stor mängd aktörer, som alla verkar för 
sina intressen. Som en följd av den uppmärksamhet som därigenom riktats mot norra Gotland 
har ganska stora pengar lokaliserats till Fårösund, från staten, EU:s Mål 2, Regionala 
Utvecklingsenheten, Gotlands kommun, etc. Det kan ses som ett tecken på fältets potientella 
marknadsvärde. Man investerar för att få avkastning, ekonomiskt, politiskt och kulturellt, och 
inte minst för att få uppmärksamhet. Men samtidigt är det en vanlig åsikt att det ännu just inte 
hänt nånting alls i Fårösund, att det mesta är som vanligt, fast utan militären.  

Språkligheter 
Kulturarvsfältet som helhet är starkt bemängt av språkligheter av speciella slag. Kulturarv är 
ju inte bara utvalda objekt från förr, utan också sätt att bruka ord och genom dem tillskriva 
objekten vissa bestämda innebörder.6 I de texter och berättelser vi tagit del av om 
förvandlingen av KA3 till kulturarv uppmärksammar vi särskilt dikotomier, metaforer, 
visionsberättelser och vad vi kallar ”passageberättelser”. Vår utgångspunkt är att dessa slags 
språkligheter utgör en viktig del av kulturarvsfältet, och som samtidigt säger något om och 
gör något med detta fält.  

Dikotomier 
Kulturarvets semantiska landskap är uppladdat, ibland rent av minerat, av en serie kraftfulla 
dikotomier. Några vanliga sådana dikotomier är: bevara – bruka, rädda – förstöra, levande –
död, hot – möjlighet, utveckling - stagnation, framåtsträvande – tillbakablickande. Deras 
inneboende laddning pockar på vår uppmärksamhet, tvingar oss att tycka och göra något. De 
både uttrycker och skapar en slags plikt att inte bara stå bredvid och titta på. I vårt material 
finns också några dikotomiska konstruktioner av ett litet annat slag. Särskilt vanliga är land – 
stad och Fårösund – Visby.  
 
Dikotomier är par av motsatser, naturliga, logiska eller konstruerade. Varje par utgör ett 
meningsbärande spänningsfält med två poler som betingar varandra. De förenklar, polariserar, 
laddar upp, synliggör. Dikotomiers användbarhet ligger i att de smälter samman komplexa 
sammanhang till en starkt reducerad form, som ändå kan bevara en innehållslig 
mångtydighet.7 Det gör dem lätta att tänka med, vilket väl är själva poängen. Att de är så 

                                                 
6 Kulturarv är med andra ord en diskurs i den franske sociologen Michel Foucaults mening. För Foucault är 
diskurs såväl ordande som former av praxis som hör ihop med detta ordande.  
7 Dikotomier spelar en särskilt viktig roll för skillnadsproduktion och skillnadsorganisation. Alla de olika 
faserna, att urskilja, att avskilja, att benämna och att hantera, bygger på kontrastiva processer som upprättar 
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vanliga beror på att de fungerar så bra: som analytiska redskap till hjälp för tanken; för att 
upprätta ett visst slags perspektiv; eller för att skärpa uppmärksamheten på fenomen som 
annars skulle undgå uppmärksamhet.  
 
Men dikotomier är också besvärliga. De sätter igång en särskild slags logik och skapar 
sammanhang genom att få fenomen att se ut som naturliga motsatser, även när de i själva 
verket inte alls är det. Jämförelsen ”smittar” så att säga från det ena ledet till det andra, och 
upprättar en kategorilikhet, fast med negativa förtecken. De båda leden ser likvärdiga och 
jämställda ut, men är i praktiken hierarkiska. Den ena sidan är den normala och högt 
värderade, den andra blir därigenom dess underordnade motsats, vilket skapar utrymme för 
uteslutningar och marginaliseringar (Derrida 1991, jfr Miegel & Schoug 1998:15). Ett 
exempel är den vanliga frasen ”ett levande kulturarv”. Det starkt positivt laddade adverbet 
”levande” bär på sin egen starkt negativa motsats, ”död”. Genom att koppla samman 
’levande’ med ’kulturarv’ skapas en användbar dikotomi, där den ena sidan redan från början 
är överordnad - vem skulle väl vilja ha ett ”dött kulturarv”?  

Metaforer 
Kulturarvets semantiska landskap är rikt också på metaforer. Några exempel från vårt 
material: ”Guldkusten” (Vasallens broschyrer), ”Luften har gått ur Fårösund”. ”Vi får hoppas 
att man tar hänsyn till vår oro och inte lägger en död kall hand över Fårösund och norra 
Gotland med dessa föreskrifter” (Arne Ekman, ordf i UNG) ”Det är ingen död hand!” 
(Byggnadsantikvarie Joakim Hansson på Länsstyrelsen) "Fårösund behöver en Kennedy!” 
(Inger Harlevi).8  
 
Metaforers poäng är att de skapar ”interaktion mellan skilda associationsfält” (NE). Idén går 
tillbaks på Charles L. Stevenson (1944) som menar att en metafor är en bild som fungerar 
som en beskrivning av något som metaforen själv föreslår tolkningen av. Det som beskrivs är 
primärt objekt, den bild som används är sekundärt objekt. Bilden genererar associationer och 
betydelser som projiceras tillbaka på det primära objektet. Därigenom kan metaforer lyfta 
fram vissa aspekter på ett primärobjekt och dölja andra.9 Metaforer är alltså, precis som 
dikotomier, instrument för meningsskapande. De organiserar varseblivningen, vilket får 
konsekvenser för hur vi handlar. 
 
I de intervjuer och tryckta texter vi studerat omkring förvandlingen av KA3 i Fårösund från 
kustartilleri till kulturarv har två typer av berättelser särskilt fångat vår uppmärksamhet, vi 
kallar dem visions- och passageberättelser. I båda spelar dikotomier och metaforer en 
avgörande roll, om än på lite olika sätt.  

Visionsberättelser 
Alla våra informanter har berättat om visioner för Fårösund. En del är utbroderade, 
nedskrivna och tryckta. Andra är korta och mer grovhuggna, framkastade i ett samtal eller en 

                                                                                                                                                         
dikotomier. Varje "vi" förutsätter ett "dom" att speglas mot: genom dikotomisering upprättar människor breda 
sociala kategorier med stor räckvidd, som man-kvinna, ung-gammal, invandrare-svenskar etc.  
8 Enligt UNG:s Arne Ekman var det kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi som stod för metaforen. 
Kennedy står här en som får saker och ting gjorda, t.ex. att se till att USA fick den första människan till månen.. 
9 Metaforer kan vara öppna eller dolda. Poängen med öppna metaforer, precis som med liknelser, är att man görs 
uppmärksam på att det är en bild som används. Dolda metaforer kan istället framställas som om det är 
verkligheten själv det handlar om, och inte en bild av den. Kraften i dolda metaforer kommer av att de kan få det 
att se ut som om det finns en nödvändig och naturlig förbindelse mellan bilden och det som avbildas, mellan 
metaforen och det den står för. (Stevensson 1944). 
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intervju. Några är individuella, andra är resultat av samarbete mellan olika aktörer. Att de är 
så många och klart uttalade har antagligen att göra med att när beskedet om KA3:s 
nedläggning kom, så bjöds befolkningen till en ”framtidsdag”. Den blev till ett slags 
upptaktsmöte, där alla berörda hade möjlighet att säga hur de ville se framtiden. 
Intressegrupper bildades och att producera visioner blev ett redskap för att få fram idéer. De 
flesta av dessa intressegrupper har dock avvecklats. 
 
Bland visionsberättelserna är de lättaste att känna igen de trosvissa framtidsutsagorna, hållna i 
en optimistiskt rosenröd ton och gärna kryddade med rader av positivt laddade adjektiv. I en 
broschyr om ”Kustparken Fårösund” utgiven av Vasallen, statens fastighetsbolag med uppgift 
att ”förädla f d försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning” står: 
 

De förädlade områdena blir nya, levande stadsdelar med hög attraktionskraft hos 
hyresgästerna och utgör intressanta förvärvsobjekt för de fastighetsägare som söker sunda 
fastigheter med låg risk. (Våra understrykningar) 

 
I visioner kan människor sammanfatta sina idéer om hur det skulle kunna bli, utan att behöva 
ta ansvar för deras förverkligande. Därför kan visioner vara tunna och vaga i konturen som 
gardinlufter, och ändå fungera lika bra som de mer handfasta och tydligt utbroderade 
modellerna för en värld i vardande (jfr Geertz 1973). Till sin struktur är visionsberättelser 
dikotomiska - de både förutsätter och upprättar en tudelning mellan samtid och framtid, 
varigenom den ena sidan kommer att underordna den andra. Framställs en ljusnande framtid, 
så färgas samtiden samtidigt mörk och tvärtom.  
 
Visioners styrka, liksom utopiers, ligger i förenklingen. Medan den värld vi nu lever i är 
komplex och motsägelsefull, så kännetecknas visionen av enkla kraftfulla linjer, få och starka 
färger. Förenklingen gör dem tacksamma för folk att använda och tacksamma för oss 
etnologer att analysera. Lika tacksamma att analysera är talet om uttalade officiella visioner. 
Visioner är ju i sig själva värderande, därför blir de själva ofta värderade. Hur pass bra, 
rimliga, trovärdiga är de egentligen? 
 
Visioner kommer sällan ensamma. Konkurrerande visioner ställs ofta mot varandra. I princip 
kan de vara ljusa eller mörka, utopiska eller dystopiska. Men oftast är visionerna ljusa, vilket 
väl ligger i själva termen. Vision kommer ju av latinets vi´sio och betyder ”syn” eller 
”uppenbarelse”. Vid sidan av den religiösa betydelsen har ordet innebörden ”framtida 
idealbild att sträva mot” (NE).  
 
I vårt material handlar de mörka bilderna om infrastrukturens sönderfall, nedläggning av 
samhälleliga servicefunktioner och förlorade arbetstillfällen. En återkommande berättelse är 
den om ett avfolkat samhälle. I den beskrivs hur man sett framför sig att det skulle bli mörkt 
och tomt, att husen skulle komma att befolkas endast sommartid. När KA3 byggdes upp valde 
man att bygga en del av försvarets bostäder ute i samhället i stället för inne på 
regementsområdet. Vid nedläggningen blev flera hus i Fårösund till salu, både hyreshus och 
villor. Många tänkte sig att den tidigare personalens utflyttning skulle leda till snabb 
avfolkning av hela samhället:  
 

Det var ju väldigt mycket snack, då innan, oavsett om man bodde i Fårösund eller inte, dom sa 
”det kommer att dö ut, det kommer inte att finnas någonting kvar”. Det var så man resonerade, 
att folk kommer att flytta bort härifrån (…)(4) 
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Emellertid såldes de lediga husen snabbt, och ofta till högre pris än man räknat med. I den här 
informantens berättelse finns en ton såväl av glad förvåning, som av stolthet och revansch:  
 

Jag tror att en del blev förvånade också, jag tänkte apropå det här med hus, för att, flera här i 
Fårösund, som jag pratat med, dom trodde då att när militären skulle lägga ned då, att nu 
kommer alla att flytta, nu kommer en massa hus o säljas, marknaden kommer å…, 
fastighetspriserna kommer å gå ner jättemycket och ingen kommer att vilja flytta hit och det 
kommer att dö. Och så hände inte, utan det var några hus till salu och dom sålde slut, tjoff, 
(skratt) Så fanns det inte ett hus till salu, och det var en chock för många att det blev så, att 
hade det funnits ytterligare lediga hus här så hade dom sålts också. (…) det tycker jag är en 
tydlig signal om att (…) att det öppnar också någonting mycket större, möjligheter.(2) 

 
En anledning till att huspriserna gick upp i Fårösund, tvärtemot vad de flesta trodde, var att 
den militära närvaron upphörde:  

 
Ja jag får väl säga som min kille gjorde när han flyttade hit: ”nu kan man flytta upp till 
Fårösund för nu är militären borta”, det var hans åsikt. När vi flyttade hit sa våran hyresvärd 
att han liksom inte hade trott att det skulle bli så lätt att bli av med lägenheterna och då sa min 
kille ”det beror nog på att militären är borta, då vill folk komma tillbaka hit, för det var ett 
sådant jäkla röj när det var militärer överallt..” och jag kan hålla med honom lite att allting är 
bra mycket lugnare nu …(4) 

Öppna fält, potentiella utrymmen.  
Ett öppet fält lämnar större plats för visioner än ett slutet. I Fårösund är det just det potentiella 
utrymmet som skapar förutsättningar för och lockar fram önsketänkande och drömmar. När 
inget är klart är allt möjligt – nästan. I den här berättelsen är det möjligheterna som 
nedläggningen av KA3 öppnade för som framhålls. Någon förlust är det inte tal om:  

 
För mig var det en fördel, verkligen, att KA 3 lade ner, att det var just en förändring, jag tyckte 
det var jättespännande. Vad det än skulle bli, så kändes det som att de är ett samhälle som 
kommer att vara i rörelse, att det kommer att hända något nytt. Just för att det har hänt, att det 
förändrats, har gjort att det finns en möjlighet som kanske inte finns på andra ställen där det 
bara rullar på liksom. Men här, här finns det en öppning och en möjlighet att göra någonting, 
experimentera och testa olika idéer som är jättespännande. (2) 

 
Historikerna Peter Aronsson och Bengt Johannisson menar att allt kanske inte är så öppet som 
det kan se ut. Också på platser utan stabila strukturer verkar historien i bakgrunden ”som 
summan av de erfarenheter, vilka i tanken sätter en ram kring, pekar ut riktningen för de 
visioner som kan tecknas och de handlingar som antas kunna förverkliga visionerna” 
(Aronsson & Johannisson 2002:12) 
 
Också i Fårösund finns förstås historien i bakgrunden. Så har man t.ex. varit med om 
nedläggningar tidigare. Precis som idag är det världsläget som styr den militära närvaron i 
Fårösund. 1922, när oron efter första världskriget klingat ut, avvecklades Fårösunds fästning. 
Den bestod av tre kanonbatterier som började uppföras 1885. Händelsen finns framställs i en 
etnografisk skrift som en positiv händelse (Söderbergh 1972:63). Traktens ungdomar bjöds in 
till avskedsfest och personalen överflyttades till Vaxholm.  

Efter militären? 
I vårt material finner vi tydliga anspelningar på sådana historiska erfarenheter i texter som 
producerats av institutionella aktörer. I stort sett frånvarande är de uttalade referenserna till 
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historien hos de privata, icke-institutionella aktörerna. Istället handlar deras berättelser om 
framtiden, och förstås om här och nu, t.ex. rädslan för att förlora jobben.  
 
Några är glada över att militären lämnat Fårösund för att tycker det är viktigt och spännande 
med förändring. Andra tycker att det är bra att militären och vad de stått för är borta, alltifrån 
död och våld, gamla orättvisa hierarkier, eller missbruk av skattepengar: En informant 
berättar:  
 

Ja, folk är ju förbannade, här i byn har det alltid varit så att folk har varit förbannade på 
militären, i och med det här förbaskade slöseriet med statliga medel anser ju många med mig 
att det är militärens eget fel att det har gått som det har gått faktiskt, myglet och slöseriet som 
alltid har varit här, även militärer säger det…. ”Det här var nog inte så tokigt för Fårösund”, 
militären har varit inblandad i det mesta och varit som en bromskloss för utvecklingen här, det 
är jag övertygad om …(3) 

 
Starka personliga känslor med förankring i det militära livet har skapat visioner i Fårösund. 
Så här säger en man som bott länge på platsen: 

 
Jag hade själv en vision om att planen där vid KA3, där klockan står och kanslihuset skulle bli 
Fårösunds centrum. /…/ Det borde vara en bussvändplats där, då försvinner liksom KA3. Men 
hade dom raserat grindarna och vaktkuren framför allt, väck med den. Fan, tagit en bulldozer 
och civiliserat området, gjort en busstation och vändplats och ett torg, byggt en massa roliga 
grejer där. Men nu handlar det bara om att Vasallen ska hyra ut lokalerna. Den där gamla 
tråkiga kasernen, vem fan vill bo där? Inte jag i alla fall. Många som har gjort lumpen hatar ju 
lumpen, hatar den tiden. Jag har hört massor av folk som har gjort lumpen här som sagt: fy fan 
för det där djävla Gotland. Dom har inget positivt att säga om kasernen här. (3) 

 
Byggnadsminnesmärkningen av KA3 ses antingen som en ny möjlighet, eller som en ”död 
hand” över hela bygden. Gert-Ove Johansson, bensinstationsägare i Fårsösund och medlem i 
föreningen UNG (Utveckling Norra Gotland) ser byggnadsminnesmärkningen av KA3 som 
ett möjligt hinder för framtida utveckling. Om byggnaderna där säger han: ”Det finns en stor 
potential som bara ligger och vilar och väntar på att bli utvecklad. Det är helt klart. Men den 
får inte vila för länge heller.”  
 
Ofta är det just byggnaderna inne på det tidigare slutna militärområdet som är utgångspunkt 
för visionerna. Mycket kretsar kring vad området möjliggör på en civil marknad, vad som kan 
hända när andra än militärerna tar över och befolkar husen. ”Det är så många ytor som varit 
stängda för allmänheten, och får man tillgång till dem, de är en pärla” säger Gert-Ove 
Johansson vidare. Redan innan sista ordet om nedläggning var sagt verkade han och andra 
intressenter för ett gemensamt riskkapitalbolag. Detta skedde som en del i den 
mobiliseringsprocess som Gert-Ove Johansson och Arne Ekman från UNG och några fler 
dragit igång för att överbrygga det tomrum som förväntades uppstå när militären lämnade 
orten. Något bolag bildades dock aldrig, området blev aldrig en ”pärla” för dessa aktörer. Man 
ansåg att den summa staten ville ha för regementsområdet var för stor. Istället blev det statliga 
Vasallen som tog över området. Köpesumman är inte känd för intressenterna i 
riskkapitalbolaget, men de menar att Vasallen fick ett betydligt bättre pris än vad man själva 
skulle fått betala. (11) 

Officiella visioner 
I visioner kan människor, som nämnts, utrycka sina idéer utan att behöva ta ansvar för dem. 
Men när visionerna blir officiell och stadfästa ökar kraven på deras förverkligande. De kan då 
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förvandlas till en slags planer som aktörerna på fältet förväntas följa. Fårösund Vision 2001 
arbetades fram av en grupp på nio personer, alla betydande aktörer på Gotland, 
representerande kommunen, länsstyrelsen, KA3 Vasallen och lokalföreningen UNG.10 Till 
viss del har de också samarbetat med allmänheten genom några offentliga möten. Som 
utgångspunkt för arbetet med visionen användes en bild på förstaklassarna i Fårösund, 
publicerad i Gotlands Tidningar. Det frågan gällde var: ”Hur tror/vill vi att det ska se ut på 
norra Gotland när dessa barn går ut gymnasieskolan 2013?” 
 
För att ”åskådliggöra visionsarbetet” tog man hjälp av en arkitekt från fastlandet. Kommunen 
anslog 150 000 kr till projektet.11 I den trycksak som blev resultatet sammanfattas visionen 
med att Fårösund ska bli ”ett nytt och spännande kustsamhälle på norra Gotland som fungerar 
i en kreativ och utvecklande miljö i en väl fungerande samhällsstruktur med minst 2000 
invånare och minst 300 nya arbetstillfällen”.  
 
Visionärerna framhåller att Fårösund ska bli en bra plats för arbete, boende och rekreation. 
Orden bildar hörnen i en triangel, som blir till en enkel och lättförståelig bild när den 
appliceras på en kartbild över Fårösund. Då ser man var visionärerna tänkt att man ska arbeta, 
bo och utöva sina fritidssysselsättningar i framtiden (s. 2). En tidsaxel visar att visionen ska 
vara genomförd år 2013 (s.14).  

Vilka värden tillskrivs minnet av det förflutna i Fårösund Vision 2001? Under rubriken 
”Guldkusten”, som var arbetsnamnet på visionsarbetet, kan vi läsa att en av utgångspunkterna 
för det fortsatta arbetet är: ”En rik historia med anknytning till tidigare verksamhet och som 
skapar spännande utvecklingsmöjligheter.” En skiss av hamnen med segelfartyg i varierande 
ålder illustrerar (s.3). I den korta texten om rekreation vid Bungenäs, prisas naturen och 
”området kring de så kallade bombfälten med sina byggnadsminnen blir ett strövområde som 

                                                 
10 Sten Svensson, kommunekolog, Lena Thalin, regionala utvecklingsenheten, Lars-Gunnar Wedin, 
fastighetskontoret, Anders Rahmberg, stadsarkitektkontoret, Curt Mårtensson, Reinar Johansson och Peter 
Stenberg, KA3 Vasallen, Lennart Edlund, länsantikvarie och Arne Ekman, lokalföreningen UNG, Utveckling 
Norra Gotland. 
11(KS 2000/0829-10, www.gotland.se/POLSTYR/protok/ksprot/Ks2000/1214/ks401.htm 
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erbjuder den typiska nordgotländska strandnaturen”. Både natur och kultur ses här som 
viktiga värden. 
 
Om byggnadsminnena ses som en tillgång på Bungenäs, kan man däremot ana att de kan vara 
ett hinder när det gäller Kustparken, själva regementsområdet. Här står:  

 
Den nuvarande strukturen med byggnader utplacerade i landskapet behålls och ansluter till de 
regler och anvisningar som finns för byggnads- och kulturminnesvård. Tillkommande 
byggnader eller grupper av byggnader placeras i befintliga mönster med stor hänsyn tagen till 
omgivande vegetation.  
 

Här riktas texten uppenbart till de inflyttare man hoppas på. Den vill berätta vad de har att 
förhålla sig till när de flyttar hit och vill expandera. Den är också ett exempel på hur kultur 
och natur framställs som samspelande och lika bevarandevärda, i alla fall i den här delen av 
Fårösund. 
 
Under rubriken ”service” påpekas att Fårösund behöver en mittpunkt. Nya byggnader ska 
byggas med inspiration från äldre byggnader och gotländsk tradition. I detta centrum ska 
”samhällets historia och kultur avspeglas i dess byggnader” (s. 13). Under rubriken ”Kultur” 
är det historia och kulturarv som står i centrum. Det handlar om att synliggöra så mycket som 
möjligt av Fårösunds historia. De synliga lämningarna får representera var sin epok: 

 
Den militära historian visas upp genom museum och byggnadsminnen, stenverksamheten 
genom ruiner av kalkugnar och återbruk av stenbrotten. Det agrara samhället finns beskrivet 
på Bunge museet. Skeppsfart och fiskerinäringen har ännu inte synliggjorts i samhället. Här 
kan lanthamnen bli ett flytande museum med museibåtar och besökande äldre fartyg. Genom att 
tydligt länka ihop både platser och föremål kan samhällets historia synliggöras. 
Promenadvägar som leder från Bungemuseet till Bombfältet och till Fårösund och Franska 
kasern ger Fårösunds historia. Utefter en sådan led kan verkstäder för hantverkare, konstnärer 
och utställningar placeras.” (s 14) 

 
Fårösunds historia i form av kulturarv av alla tänkbara slag presenteras här som en 
utgångspunkt för fortsatt utveckling. Nyckelordet i visionen är ”synliggöras”. Det som ska 
synliggöras är en objektivt existerande och officiellt bekräftad historia.  
 
Det mest framträdande i visionen är ändå texter om och skisser på ny strandnära bebyggelse 
med stora fönster och altaner, både för boende, arbete och service (s. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12).  

 
I anslutning till Vision Fårösund 
2001 producerade Vasallen två 
broschyrer: ”Vill du inte heller åka 
hem?” och ”Längtar du också tillbaka?”. De retoriska frågorna riktar sig till moderna 
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stadsbor. De inbjuds till en tidsresa, tillbaka till en plats där tiden inte går så fort framåt, där 
livet är enklare, naturligare, mindre stressigt, med mer fysisk och social närhet, en pplats där 
man kan semestra i lugn och ro. En annan sida av ”tillbaka” är det gamla i en annan mening, 
kulturarvet och historien. Men den plats som bjuds in till finns i framtiden, en ännu 
orealiserad möjlighet. En förutsättning för denna blivande ”tillbaka till framtiden–värld” är 
synen på kulturarv som resurs.  

Motvision 
Det har kommit flera reaktioner på Fårösund Vision 2001. Åsikter rör hur bra eller dålig den 
är, hur rimlig och hur väl den stämmer med ”verkligheten” eller andra visioner. Det har också 
skrivits en ”motvision”, av deltagarna i berättargruppen VI HÄR NU, som alla är kvinnor Den 
startade sommaren 2001 inom länsstyrelseprojektet Kvinnor på norr.12 Texten publicerades i 
Gotlands Allehanda (11 jan 2002) och i nättidningen Gotländska Nyheter. Gotlands Tidningar 
(GT) ansåg den dock vara alldeles för lång, och ville inte heller publicera den i delar. För att 
nå ut med sitt budskap även i GT köpte gruppen annonsplats för 16 000 kr (GT 16 feb 2002). 
 
Den kritik som riktas mot Fårösund vision 2001 går ut på att människorna som redan bor och 
verkar i Fårösund osynliggjorts och inte tillskrivits något värde. Rubriken lyder: ”Fårösund 
och norra Gotland är ingen tom kuliss.” Inledningen slår an tonen, bl.a. genom en rad starkt 
laddade bestämningar: 

 
Men texter och bilder i det häfte som presenterar Vision 2001 leder tanken till den spanska 
solkusten. En plats där generationers traditioner och vardagsliv skyfflats undan för att ge plats 
åt kapitalstarka nordbor som förälskat sig i de vackra stränderna och – av en oemotståndlig 
längtan tillbaka – slagit sig ner i vräkiga bungalows och låtit frukt- och grönsaksodlingar 
ersättas av golfbanor och restauranger med sill och nubbe på menyerna. 

 
Citatet illustrerar historikerna Peter Aronssons och Bengt Johannissons poäng när de 
framhåller att ”då människors livsvärld av praktiska och emotionella skäl förblir förknippad 
med den lokala miljön kan den aldrig lämnas utanför ens de mest våghalsiga och spektakulära 
entreprenöriella projekt” (Aronsson, Johannisson 2002:1). Människor behöver känna 
delaktighet om en vision ska accepteras, eftersom visioner skapar mer eller mindre starka 
känslor av ”vi och dom”.  
 
Genom sin inneboende dikotomiska struktur är visioner samtidigt både inneslutande och 
utestängande. Det är just de starka känslorna som sattes igång av Fårösund vision 2001 som 
ledde till att ”motvisionen” kom till. Också den är på samma sätt både inneslutande och 
utestängande. Gränserna mellan ”vi” och ”dom” dras inte minst genom starkt laddade uttryck, 
som ”skyfflats undan” och ”vräkiga bungalows”. Texten hänvisar också till de två foldrarna 
som Vasallen producerat. ”Motvisionens” författare menar att foldrarna liksom visionen 
framställer Fårösund som en öde plats som väntar på att upptäckas av människor utifrån, med 
god ekonomi. De påpekar också att bara en av de nio personer som arbetat fram visionen är 
kvinna. 
 
En aspekt på delaktighet som har att göra med Fårösund vision 2001 är att känna sig 
inkluderad, men på ett oacceptabelt och underordnat sätt: 

 
Vad jag vill, är att de kunde lägga de jobb som vi faktiskt blev lovade här från statens sida. Jag 
är personligen emot det här med turism. Jag tycker inte att det är ett dugg kul. Många pratar 

                                                 
12 Här bör påpekas att Britt Bjärhall ingår i gruppen. 
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om att det skall vara så bra, Guldkusten. Men helt privat, jag tror att det har en sådan 
förödande effekt på dom som bor här va, att dom känner sig som ett slags museala fåntrattar 
som turister skall komma och titta på, som Fårö. Det handlar om människors värdighet, 
tradition och heder och så kommer en massa fastlänningar hit och sitter utifrån och tittar på. 
Dessutom har de mage att tro att gotlänningarna ska känna sig lite hedrade att dom vill komma. 
Det är en förskräcklig inställning. (5) 

Privata visioner 
Bredvid de officiella visonerna för Fårösund finns i vårt material många privata. De handlar 
om framtida samarbete med Östersjöländerna; att kunna bygga upp båttransporter och turism 
mellan öarna och de baltiska staterna; att samarbeta kring miljöprojekt; att utveckla redan 
pågående regionalt utvecklingsarbete med kvinnor i de baltiska staterna. Ingen nämner att 
dessa önskade nya samarbetspartners hör till dem som kustartilleriet inrättats för att hålla 
borta. Ingen känner sig heller otrygg sedan militären lämnat området, frågan väcker bara 
skratt. Övriga visioner som delges oss är turistsatsningar. Särskilt närheten till Fårö framhålls 
som en stor resurs. Fårö lockar många besökare och där bor sommartid många 
kulturpersonligheter och höga politiker, vilket tillför kulturellt kapital som skulle kunna 
utnyttjas. Så t.ex. har ju Ingmar Bergman gjort Fårö känt inom filmkretsar världen över, något 
som gör det lättare att tro på ett planerat filmproduktionsbolag i Fårösund. 

Vad visioner gör 
Visioner pekar ut det potentiella utrymmet, synliggör det genom att vara just visioner av 
något som skulle kunna bli. De fyller det också med innehåll, men det viktiga är inte säkert 
innehållet, utan att de får folk att se framåt. Visioner ordnar tittandet framåt, utan att man 
behöver vara överens om vad det är man ska se.  
 
Alla aktörer vi mött har visioner för Fårösund. De institutionella aktörernas tryckta visioner är 
påkostade, väl utarbetade och omfattande. Företagarna som driver badhus eller verkstäder har 
mer begränsade, men lika utarbetade visioner för vad de vill göra. Privata aktörer har visioner 
av många slag, ofta med ganska otydligt innehåll.  
 
Kanske viktigare än hur visionerna ser ut och vad de säger är vad de gör: upprättar och 
markerar gränser och hierarkier, mellan förr och nu och mellan nu och framtiden, liksom 
mellan mellan vi och dom, högt och lågt, lokalt och utifrån. I visionerna vi har tagit del av 
ställs ”vi här nere” mot ”dom däruppe”, ”vi här i Fårösund” mot ”dom där i Stockholm, ”vi 
som vill framåt” mot ”dom som vill förbli vid det gamla” etc. Visioner samlar och kanaliserar 
också kraft. Trots uppenbara brister kan institutionella aktörers tryckta visioner komma att 
fungera som färdiga planer för framtiden. Ett exempel är Peter Stenberg, VD vid KA3 
Vasallen och en av dem som varit med och tagit fram den offentliga visionen om Fårösund, 
som menar att den är utmärkt att använda som underlag i utvecklingsarbetet.13  

Passageberättelser 
En annan typ av berättelser vi fann under arbetet i Fårösund kallar vi passageberättelser. Det 
är korta utsagor, anekdoter, och ibland längre erfarenhetsberättelser, framställda i en 
koncentrerad metaforisk bild på temat förr-nu eller från-till. De är dramatiska och starkt 
meningsbärande. En del av dem tycks komma till under samtalets gång. Informanten berättar i 
allmänna ordalag och börjar sedan beskriva en händelse eller en känsla som blir till en färdig 
berättelse. Informanten kan ibland t.o.m. visa förvåning inför sin egen berättelse: ”ja, just det, 

                                                 
13 T ex vid det offentliga mötet i Fårösund: Varför går utvecklingen så trögt på norra Gotland? 2002-12-18. 
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det var så det var”. Så här berättar t.ex. en kvinna i föreningen UNG, engagerad i 
framtidsplanering i Fårösund.  

 
-En gång har jag hört dig berätta om när ni plockade ner några bilder ? 
-Ja, det var här, i det här huset. När vi hade varit här några månader, så skulle vi gå fram och 
redovisa ett arbete för varandra. Då först märkte vi att de var bakom oss, en massa bilder på 
stridsvagnar och vapen på väggarna. Då beställde vi bilder och planscher på frukt och 
grönsaker och vackra saker och plockade ned de gamla bilderna och bytte ut dem. Och det var 
häftigt. Nu kommer friskvården in. (skratt) (1) 

 
Kvinnan går en friskvårdsutbildning i KA3:s gamla lokaler sedan ett och ett halvt år tillbaka. 
Hon hade redan tidigare, när bandspelaren inte var med, återgett händelsen för oss, fylligare 
och med en god portion triumf. 
 
Passageberättelser bygger på dikotomier. De både förutsätter och upprättar en kontrast mellan 
före och efter, förr och nu. Det som sätts i fokus är själva passagen mellan förr och nu. 
Berättelserna handlar om hur det gamla förändras eller ibland helt enkelt trängs bort av det 
nya. Det som synliggörs och kommenteras är inte sällan samhälleliga hierarkier. I berättelsen 
ovan ställs inte bara frukt och grönsaker mot stridsvagnar, utan också kvinnligt mot manligt, 
liv och hälsa mot dödsbringande vapen, den lilla människan mot övermakten. Berättelsen 
säger något om den snabba förändringen av det fysiska och mentala landskapet i Fårösund, 
men eftersom den också är värderande gör den också något med hur vi uppfattar och förstår 
denna förändring.  
 
Passageberättelsen nedan är ett utdrag ur en tre timmar lång intervju med en kvinnlig 
Fårösundsbo verksam med jämställdhetsarbete. Berättelsen formas till en bild där gamla 
patriarkala strukturer ställs mot nya och kanske oväntade möjligheter. Den sätts igång när vi 
frågar efter en historia som hon redan tidigare berättat för oss.  

 
 - Du berättade en historia tidigare… 
 - Ja det är en stark bild tycker jag. Det var sista dagen på KA 3 när alla befäl och all personal 
hade avskeds- och avtackningsmöte och han, regementschefen var med. De var inne på KA 3, 
inne i deras aula, och vi hade bokat lokalen, för projektet med kvinnor i Estland och Lettland. 
Ett samarbetsprojekt med SIDA-pengar för att mobilisera kvinnor på landsbygden att vara med 
och styra den regionala utvecklingen. Så dom skulle komma hit och så skulle vi ha ett 
seminarium med forskare och vi skulle titta på film och sånt. Vi skulle vara på KA 3 så då 
bokade vi den här aulan och när vi bokade den fick vi reda på att den var upptagen till klockan 
elva. Vi frågade ju inte vilka som skulle vara där. Ja vi kom klockan halv elva, (…) för vi skulle 
fixa lite med fika och sådant. Då var det ju fortfarande folk i aulan, men sen efter en liten stund 
så öppnas dörrarna och ut väller de här, regementschefen och alla dessa militärer med 
fantastiska uniformer med alla möjliga glitter på och sånt. (skrattar) 
- Man märkte det, att det var en väldigt laddad atmosfär när de kom ut och då fick vi veta att 
det var den här avskedsträffen, absolut sista mötet. Sedan försvann dom. Det gick jättefort, dom 
liksom försvann bara. Och sedan klockan elva så rullar det in två stora bussar med de här 
estniska, lettiska och svenska kvinnorna, som väller in och skall sätta sig ned och prata om 
regional utveckling ur ett kvinnligt perspektiv. Det var verkligen…ja vi stod bara och rös. Det 
var ju fortfarande så då att man måste passera vaktkuren för att komma in på området. För mig 
kändes det så starkt när dom åkte iväg då dom här befälen och vi satte oss och var där hela 
dagen. Det kändes så starkt, att nu är liksom vi här (skratt), inne på ett område som.., ja, jag 
hade inte ens vistats på ett militär område förut. (2) 

 
Efter intervjun har vi vid två tillfällen hört samma berättelse berättas av andra kvinnor i 
Fårösund. En annan passageberättelse, berättad av samma kvinna, handlar om hur det var när 
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de värnpliktiga tog ceremoniellt avsked av KA3.  Det är en färdig berättelse som hon berättar 
spontant, direkt efter historien om kvinnorna.  

 
-Jo, precis när jag flyttat hit så var det den här marschen som gick genom byn eller samhället. 
Jag tror att jag hade bott här en månad. Det här var precis när de höll på att montera ned. Då 
var de sista värnpliktiga fortfarande kvar, det var ganska många, och så var det alla dom 
anställda. Då gjorde dom i alla fall den här avskedsmarschen genom samhället, alla militärer, 
all personal, alla värnpliktiga. Dom var jättemånga. Ett långt, långt, långt tåg som gick där, de 
marscherade. Dom gick förbi mitt hus, jag stod här innanför och tittade och det var alldeles 
tyst, det var bara trummor som hördes. Det var alldeles tyst annars. Det var bara dom här 
trummorna och så gick dom då. Det kändes som.. ja det var väldigt dramatiskt tyckte jag. Det 
var nästan… jag kan tänka mig att många gamla Fårösundsbor, alltså såna som här bott och 
levt här länge, jag kan tänka mig att dom stod nog lite med gråten i halsen. Det var liksom en 
sådan stämning. Men jag kände det mera som… ja, det var lite läskigt på något sätt. Fast även 
det här att ockupationsmakten drog sig tillbaka, ungefär så. (skratt) (2) 

 
Berättelsen visar hur kvinnan sett på militären och hur det kändes när de försvann. Den visar 
även att hon som nyinflyttad ställer sig lite vid sidan av Fårösundsborna. I berättelsen ställs i 
en dramatisk bild en ensam nyinflyttad kvinnas perspektiv mot militärernas samlade 
ceremoniella uttåg.  
 
Nästa passageberättelse hörde vi två gånger inom loppet av en dryg vecka. Berättare är Arne 
Ekman, pensionerad militär och ordförande i föreningen UNG, Utveckling Norra Gotland. 
Första gången var vid en intervju i Visby, då han hade tänkt igenom allt han ville ha sagt 
innan. Nästa gång var på ett möte i Fårösund då han kallat de stora aktörerna för att få en 
lägesbeskrivning och mana fram en tidsplanering för det fortsatta visionsarbetet. Här fanns 
representanter från kommun och länsstyrelse, från företagareförening, Fårösunds utbildnings- 
och utvecklingscentrum och projektägare som vill dra igång filmverksamhet, friskola med 
skeppsbyggeri och upplevelsecentrum. Nu behövdes delmål och som sagt ett tidsperspektiv 
för att hålla framtidstron vid liv. 

 
-I fjol vid den här tiden passade jag min brors hund och var ute och gick med han i Fårösund en 
kväll där. Och hunden drog lite grand och jag var på väg att halka omkull och det gjorde jag 
tack vare att det låg så mycket löv som hade ruttnat på trottoaren där. Ja, kommunen slutar 
nånstans i Lärbro va, sen så händer ingenting. Och då berättade jag det för chefen för Vasallen, 
Peter Stenberg, och sa det att det är för jävligt att man inte kan städa upp och skotta undan sånt 
där skräp /…/ och hålla trottoarerna rena. Då sa han så här: "Nej men, va bra sa han, då 
kanske jag ska sponsra en sån där städmaskin som man kan köra på gatorna." Nej, för fan! Det 
får du absolut inte göra, sa jag, även om vi skulle vara i behov av det, men då blir det tvunget 
igen att det är alltså en stor fastighetsägare här som gör saker och ting som egentligen 
kommunen skulle göra.  
 

Den här berättelsen handlar om den lilla orten som tidigare helt dominerades av kustartilleriet, 
som inte bara var en stor statlig arbetsgivare och en viktig fastighetsägare, utan också servade 
samhället på olika sätt. Nu, efter nedläggningen, tycker Ekman och många andra att 
kommunen måste ta ett större ansvar. Ekmans ”nej” till den statliga fastighetsägaren Vasallen 
berättar också om den gamla "bruksmentaliteten", som Ekman menar måste brytas inte bara 
genom att ställa krav på kommunen, utan också att som Fårösundsbo ta egna initiativ och eget 
ansvar. 

Vad passageberättelser gör. 
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Passageberättelser är spännande att studera i det här sammanhanget därför att de fångar in, 
dramatiserar och värderar själva förändringen. En tydlig tendens i dem är 
underdogperspektivet, att de ser världen underifrån och riktar udden uppåt. De uttrycker 
tydligt en vilja att utmana givna makthierarkier. Men poängen med dem i det här 
sammanhanget är att de inte bara pekar ut ett öppet fält, ett potentiellt utrymme, utan också 
pekar in mot det, och dessutom ordnar det i en dikotomisk struktur t.ex. av typen ’före-efter’. 
Passageberättelserna berättar dels om själva tomrummet, men tillskriver också värden och 
skapar ordning. De etablerar ett perspektiv på utrymmet, definierar det och blir därmed också 
ett instrument för att ta makt över det .  
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Del 4 

Berättelser och spänningsfält 
I vårt material återfinner vi förutom visionsberättelser och passageberättelser också en mängd 
andra berättelseteman, som alla på sina vis berättar om förvandlingen av Fårösund. Här är 
några av dem:  
• Hur den abstrakta, talade och diskursiva ordningen ställs mot den konkreta, levda 

verkligheten.  
• Hur abstrakta visioner om framtiden är starkare förankrade i den institutionella världen än 

i den ickeinstitutionella 
• Hur kulturarvsproduktion leder till skapandet av alternativ och utmaningar: 

”motkulturarv”, ”motminnen” ”mothistoria” 
• Olika sätt att förhålla sig till produktionen av minnen, historia och kulturarv.  
• Värden (tex ’det äkta’, ’det gamla’ osv) 
• Hur en central myndighet som Riksantikvarieämbetet trots försök att skapa lokal 

förankring och delaktighet förblir en frånvarande, osynlig och abstrakt ’överhet’.  
• Spänningsfältet mellan en regional huvudort och ett litet samhälle i regionens geografiska 

periferi.  
• Hur förändringar av det slag vi studerar framkallar en skepticism och en motsträvighet. 
 
Tillsammans visar dessa teman hur olika informanternas perspektiv på kulturarvsproduktion 
kan vara. De pekar alla på en grundläggande brist i samstämmighet mellan dessa olika 
perspektiv, som kan uttryckas som ett glapp framförallt mellan den lokala och den regionala 
(och ibland den nationella) nivån. Vi ska här kort diskutera en del av dessa teman, innan det är 
dags att sammanfatta diskussionen om produktionen av kulturarv, minne och historia i 
Fårösund.  

Det lokala och det regionala.  

Misstro 
När KA3 lades ner spreds föreställningar om att kommunen tillsammans med staten skulle 
lokalisera nya jobb till norra Gotland. Frågan väckte offentlig debatt i pressen. Många ställde 
sig frågande till vad som egentligen sagts och gjorts. Informanterna uttrycker tydligt en 
ovisshet om vilka politiska mål som finns för Fårösund. I berättelserna finns en tydlig misstro 
mot kommunen, inte sällan parad med tillit till lokalbefolkningen.  

 
Fårösund blev lovad än det ena än det andra. Det visade sig att inne hos kommunen fanns inte 
ett enda diariefört möte varken inne på kommunen eller upp på näringsdepartementet. Så hade 
vi bara suttit här med armarna i kors och inte gjort någonting så hade det inte hänt ett skit. Och 
det är inte säkert att de fixar något här ändå….. Vi själva kommer att göra det, det är jag 
övertygad om däremot..(3) 

 
Flera informanter menar att kommunen endast kämpar för Visby :  

 
-Det är alltså inte kommunen som kommer att rädda Fårösund ? 
-Nä aldrig i livet, och inte staten heller… Visby gör ju allting för att allt skall komma till 
Visby… vi motarbetas ju av Visby, stadskommunen…och det tror jag att vi är många som 
tycker, det jag personligen tror är, att kommer det att överleva så är det på enskilda människors 
initiativ…(5) 
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De lokala informanterna menar att kommunen är ointresserad av Fårösund, att den inte bryr 
sig om människorna blir kvar eller om de flyttar ut och samhället förvandlas till en 
sommarort. Några anser att kommunen ger budskapet att de borde flytta från Fårösund och att 
kommunen inte kommer att upprätthålla infrastrukturen i glesbygden framöver. ”Dom vill 
inte ha någon hit, det är det folk är eniga om, man vill inte, överhuvudtaget” (6). Det finns en 
frustration över att nya jobb och de statliga och europeiska medel som kommer Gotland till 
del lokaliseras till Visby. Arne Ekman menar t.ex. att man på omställningskansliet inte 
diskuterat Fårösundsfrågor, utan istället nya bostäder på Hällarna utanför Visby, en ny 
kongresshall i Visby och Gotland Interactive Park, som är ett samarbete med Högskolan i 
Visby. Han säger vidare att KA3 lades ner samtidigt som P18 i Visby utvidgade. Flera från 
KA3 fick nya jobb där.  
 
Hösten 2001 nedläggningshotades också vårdcentralen i Fårösund. Där har inte funnits någon 
fast läkartjänst de senaste åren och tandläkarmottagningen har minskat sin mottagning från 
heltid till två dagar i veckan. Informanterna berättar om detta som en illustration till den 
dubbelhet de upplever. Politikerna talar om att satsa på Fårösund, men planerar samtidigt att 
lägga ned vårdcentralen: 

 
Man säger hela tiden två saker, alltså det är som tomma ord som bara seglar som luftballonger 
som aldrig når ner i vår verklighet på något sätt.” (5) 
 
Vi får en snyting med ena handen och så får en klapp med den andra och man vet ju aldrig 
riktigt… det är jättejobbigt, men lägger dom ned vården och tandläkaren, hur länge orkar man 
driva Bungehallen ? Det kan ju inte gå hur länge som helst.  (6) 

 
Det finns en oro över att det är en ”nedläggningssten” i rullning. Först försvinner militären, 
sedan lägger man ned vårdcentralen och sedan kommer skolan att dra ned på verksamhet. 
Några av informanterna upplever att hela infrastrukturen är hotad: 

 
Lägga ned vårdcentralen….. jag fattar inte det, skulle inte vilja flytta hit om det inte fanns 
någon vårdcentral, kanske skolan också försvinner ? Jag tycker att kommunen slår undan 
fötterna på Fårösund, och som plåster på såren får vi det här fina torget..(slår ut med armen 
mot det nya torget vid busstationen) (6) 

 
Flera uttalanden tyder på att det finns en rädsla för att Fårösund skall bli ett fritidsområde. Här 
är ett exempel: ”Man vill inte satsa något överhuvudtaget, för stat och kommun spelar det 
ingen roll om Fårösund läggs ned, bara det finns folk här för dom som kommer ut till sina 
fritidshus på helgerna”. (5) 
 
De lokala informanterna kan inte namnge någon kommunpolitiker som de anser arbetar för 
deras sak. Det bor en del politiker på norra Gotland, men man känner inget stöd eller intresse 
från dem. Ändå är tilliten stark till framtiden, och till människornas egen förmåga att skapa ett 
livsrum i Fårösund. Man beskriver en befolkning som har valt att bosätta sig i Fårösund för 
platsens skull, människor som till varje pris kommer att kämpa för att kunna vara kvar, 
åtminstone en del av dem. Parad med en tro på framtiden och den lokala styrkan finns en 
trötthet och uppgivenhet hos många. Dels har nedläggningen varit en långdragen process med 
ett hot över bygden i många år, dels har många kämpat för ersättningsjobb och känner sig 
motarbetade och trötta.  

 
Vi satt och pratade häromdagen, det är Bungefolk som jag jobbar med, som har varit väldigt 
engagerade. Förra gången det var nedläggningshotat, då var det en enorm aktivitet på alla 
plan alltså, alla jobbade arslet av sig. Då var kampglöden enorm. Sen fick det vara kvar och då 
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blev alla glada. Men den här gången så …folk bara rycker på axlarna, det har blivit ett 
slags…..orkar inte … det är ingen idé.. Alla visste ju på något sätt att de skulle komma så 
småningom redan förra gången… rycker på axlarna …vi får väl ta det som det är … och dom 
som inte vill eller inte kan, de sticker härifrån… men många kommer nog att stanna kvar och ge 
sig sjutton på att det kommer att gå, men turism och säsongssatsning. (5) 

 
Informanten tror att besvikelsen och misstron kommer att visa sig i kommunalvalet, genom 
lägre valdeltagande: ”Dom har väl ingen som helst anledning att gå och rösta på några som i 
alla fall skiter fullständigt i vad som händer i Fårösund och här i periferin” (5). 
 
En informant som är nyinflyttad på norra Gotland menar att anledningen till människors 
misstro är att ingen tar hänsyn till vad de säger: 

 
Man har ingen tillit, därför att det har hänt saker förut, och  utvecklingen… man bestämmer en 
sak å sen så tar man tillbaka eller så förändras det på nåt sett, jag tror att det är något sådant, 
man litar inte på överheten, eller på dom som bestämmer, å det är väl också en.. en del i det här 
att inte vara med själv å påverka, att man inte har… att man inte känner att det vi tycker eller 
det vi säger det har betydelse för det händer ingenting med det. (2) 

Motsträvighet 
Den misstro mot ’kommunen’ och ’Visby’ som informanterna ger uttryck för har med 
marginalisering att göra. Som alla former av underordning kan marginalisering fungera som 
bas för identitetsskapande, eftersom gränser, som hög - låg, vi - dom, centrum – periferi, både 
skiljer åt och sammanför. Misstrons andra sida är därför tillit, till de egna leden, de egna 
krafterna. Misstron utåt och tilliten inåt är i sin tur ofta kopplad till en allmän motsträvighet 
mot det som uppfattas som kommande uppifrån eller utifrån.  
 
I sin bok ”Välfärdens motsträviga utkant” diskuterar etnologen Kjell Hansen just relationen 
mellan ”motsträvighet” och ”marginalisering”.  Han beskriver motsträvighet som ett 
mellanting mellan totalt accepterande av rådande regelsystem och öppen revolt: ”en strategi 
där man försöker begränsa regelsystemets betydelse för möjligheterna att leva sina vardagliga 
liv” (Hansen 1998). Han menar att människor som utsätts för förändringar kan använda sig av 
motsträvighet för att infoga nyheter i den redan befintliga vardagliga världen och att de inte 
eftersträvar förändring för dess egen skull. Vidare diskuterar han tanken att:  

 
när människor i periferin understryker sin egen marginalitet kan det ses som en strategi för att 
skapa ett handlingsutrymme utanför centrums normaliserande inflytande (…) Politisk 
marginalitet används här för att beskriva en situation där människor i en bygd delar en 
upplevelse av att ha (för) lite inflytande över politiska spelregler, som är viktiga för dem. I detta 
sätt att definiera marginalitet är inbyggt att situationen inte accepteras av de inblandade 
(Hansen 1998: 24).  

 
I vårt material finns många exempel på motsträvighet. Den är samtidigt kopplad till en 
framträdande ambivalens. Inställningen till turismen är ett tydligt exempel. Å ena sidan menar 
man att turism är en potentiell inkomstkälla och en möjlighet för orten att överleva. Å andra 
sidan finns en rädsla att turismen skall göra Fårösund till en säsongsort där de bofasta varken 
har arbete eller service under vinterhalvåret. Reaktionerna på Fårösund Vision 2001 avspeglar 
denna ambivalenta motsträvighet. Informanterna talar i sina egna visioner om turism som en 
möjlighet för orten. Men de förhåller sig samtidigt kritiska till turismen i den officiella 
visionen, som de menar är kränkande, för att den kommer att förvandla ortsborna till 
servicepersonal för rika fastlänningar. Hellre vill man se en turism som baserar sig på kultur 
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och natur och flera pekar särskilt på ett möjligt framtida utbyte över havet med den övriga 
östersjöbefolkningen.  
 
Ett annat exempel på motsträvighet är inställningen till förvaltningsbolaget Vasallen, som 
man ser som en ny maktfaktor i form av ett ”Stockholmsföretag” med ”attityd” mot 
lokalbefolkningen, manifesterad t.ex. genom vad som beskrivs som ”skyhöga hyror”. På ett 
offentligt möte utlyst av norra centerkretsen under rubriken ”Varför går utvecklingen så 
långsamt i Fårösund ?” fick Vasallens chef möjlighet att informera om uthyrningsläget. När 
han klev upp i talarstolen sade han att han behövde sex minuter på sig. Efter exakt sex 
minuter ringde en klocka i publiken - en åhörare hade tagit tid – och publiken började skratta. 
Det drastiska skämtet visade att man motsträvigt accepterar rådande maktförhållanden, men 
att det inte kommer att hindra att man agerar utifrån sina egna premisser. Man vill visa att det 
finns något mer att lyssna till än det som hörs.  
 
Ett motsträvigt ”underdog”- perspektiv hittar vi även i berättelserna om det förväntade raset 
på villapriser i Fårösund. 

 
-Mäklarna säger att det inte går att uppbringa bostäder i Fårösund? 
-Nä. Ja jag har glömt att berätta en av dem bättre historierna, tycker ja, angående det här. Det 
var en kille här som …  vi var ett band som spelade här och han var med och hans pappa var 
militärmusiker en gång tror jag och han är uppvuxen här tror jag i Fårösund, musiker också. 
Han stack till Visby och sen till Stockholm. För ganska exakt två år sen faktiskt nu i höst (…) 
Då träffade jag honom på färjan såg honom i färjekön och var och snacka med honom och 
undrade va fasen han hade på gång. -Är du på väg till Fårösund igen och så där –Nej de e 
fan…jag e på jakt. Då har han vart i Stockholm och studerat och vill tillbaks till Gotland, men 
visste inte var han skulle bo. Och då sa han: -Ja, jag funderar på Fårösund, men jag letar efter 
ett hus, en bostad och mäklarn säger i Visby att det är livsfarligt att köpa hus i Fårösund. -Det 
va som fan, sa jag, jag skulle vilja säga som så att det är precis tvärt om, det är nu du skall 
köpa, …  hus i Fårösund. För det kommer att bli en bra investering, jag lovar dig, i framtiden. 
Och det var precis så det blev ju, det blev precis tvärt om, så alla mäklarna i stan de trodde att 
det här skulle bli ett dött samhälle och husen skulle säljas av här för noll och ingenting, idag är 
dom ju som galna efter hus i Fårösund, det går ju inte att uppbringa. (3) 
 

Det finns en illa dold skadeglädje i den här och andra liknande berättelser, över att ha lurat 
några som trodde att de visste bättre på undergången. Här är det Fårösundsbon som triumferar 
över mäklarna i stan. Triumfen ligger inte bara i att ha gissat rätt, utan just i att det var 
motståndet mot uppgivenhet och utflyttning som segrade.  
 
Alla var dock inte lika optimistiska. En informant ser tillbaka på sin egen oro på detta vis: 

 
Jag tror att en del blev förvånade också, jag tänkte apropå det här med hus, för att, flera här i 
Fårösund, som jag pratat med, dom trodde då att när militären skulle lägga ned då, att nu 
kommer alla att flytta, nu kommer en massa hus o säljas, marknaden kommer å…, 
fastighetspriserna kommer å gå ner jättemycket och ingen kommer att vilja flytta hit och det 
kommer att dö. Och så hände inte, utan det var några hus till salu och dom sålde slut, tjoff, 
(skratt) Så fanns det inte ett hus till salu, och det var en chock för många att det blev så, att 
hade det funnits ytterligare lediga hus här så hade dom sålts också. (…) det tycker jag är en 
tydlig signal om att (…) att det öppnar också någonting mycket större, möjligheter.(2) 

 
Som tidigare påpekats finns i citatet en ton av glad förvåning, stolthet och revansch. Här finns 
också en slags skadeglädje över att det inte gick så illa som man förutspått. Men här är udden 
riktad mot ortsbor, för att de lät sig lockas att tro på talet om undergång. I ett samtal om 
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husförsäljningen i Fårösund sammanfattar en annan informant sin egen och andras sätt att 
förhålla sig till förändringarna, en inställning som i mycket påminner om det Kjell Hansen 
beskriver:  

 
-Det trodde vi, det var många av oss som hade en väldig spökbild, en katastrof, med det har vi 
ju blivit långnästa för, för det blev inte så i alla fall som vi trodde. Jag tror att det finns en 
mentalitet där folk säger, det får gå då, det får gå ändå, så där försöker man stanna kvar, en del 
ungdomar flyttar hit. (5) 

 
Ett ytterligare exempel på detta slags ambivalenta och motsträviga förhållningssätt till vad 
man uppfattar som påbud från överheten gavs i samband med att en delegation av politiker 
och tjänstemän kom till Fårösund för att se de lediga lokalerna på KA3 området. Då passade 
några ortsbor på att tillverka en forminnesskylt av material som man skaffat från Ica-affären. 
Skylten med den välkända ”kringlan” sattes sedan upp i skydd av nattmörkret bredvid skylten 
med ”Välkommen till Fårösund”. Samma dag hade någon på anslagstavlorna i Fårösund satt 
upp denna dikt: 

 
Fårösund får inte bli kulturminne 
Nu vill staten KA3´s byggnader k-märka 
Det blir negativt för företag som där vill verka 
Om Riksantikvarieämbetet får som de vill står snart 
Samhället Fårösund helt still 
De boende i Fårösund kan anställas som statister 
För att beskådas av alla hitresta 
Besökare och turister 
Sen kan vi spika upp en skylt på en stor pinne 
Där skall det stå ”fd Fårösund nu Kulturminne” 

Utvecklare på Norr 

Kulturarvsproduktion? 
Den lilla dikten tar tydligt ställning mot ”k-märkningen”. Den anonyme författaren pekar på 
risken att byggnadsminnesförklaringen av KA3 leder till att orten dör och innevånarna 
förvandlas till reliker att beglos av turister. Ett annat exempel på uttalat motstånd mot den 
pågående produktionen av kulturarv i Fårösund, är ett möte sammankallat av Vasallen, 
Länsstyrelsen och Regionala utvecklingsenheten På mötet gav lokalbefolkningen uttryck för 
en stor upprördhet över den förestående byggnadsminnesmärkningen, vilket fick 
länsantikvarien Lennart Edlund att inta försvarsposition under stora delar av mötet. Mötet var 
ett led i Riksantikvarieämbetets försök att få människor mer delaktiga i besluten. Men Ulla 
Åkermark-Jansson från Regionala utvecklingsenheten menade efteråt att det verkade som om 
människorna där kände det som om ”överhögheten” kommit för att ”bestämma över oss 
minsann”.  
 
Till kritikerna av skyddet har också sällat sig kommunstyrelsens ordförande, Hans Klintbom. 
I december 2001 sade han på ett offentligt möte i Fårösund. ”Det är märkligt att ett regemente 
som byggdes för att synas så lite som möjligt ska bevaras för att synas så mycket som 
möjligt.14 
 
Inte förvånande ser byggnadsantikvarie Joakim Hansson, ansvarig för skyddsföreskrifterna 
vid Länsstyrelsen på Gotland, positivt på byggnadsminnesmärkning:  
 

                                                 
14 Möte i Fårösund 2001-12-18: Varför går utvecklingen så trögt på norra Gotland? (Norra centerkretsen kallade) 
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Att ett byggnadsminne är lika med en död hand, det är inte alls sant. /…/ Fördelar är ju att man 
får det faktiskt bekräftat att det är en av toppobjektena, kulturellt sett. /…/ Nackdelarna är ju att 
man inte får göra exakt vad som helst. 

 
Metaforen ”en död hand” användes då och då i diskussioner lokalt för att beskriva riskerna 
med skyddet. Hansson anser att valet av KA3 som en av de fyra utvalda försvarsplatserna 
ökar värdet på platsen i stället för att ta död på det. Som vi redan påpekat förs diskussionen 
om byggnadsminnesmärkning ofta i starkt polariserade termer. Effekten av en K-märkning 
kan framställas som framsteg och utveckling eller en död hand över bygden. Det är värt att 
lägga märke till vilken roll den välutnyttjade dikotomin levande-död kommit att spela i 
kulturavsdebatten, i Fårösund som på andra håll i Sverige.  
Emellan dessa båda positioner, den negativa och den positiva finns också en mer neutral. Så 
här sa kommunfullmäktiges ordförande, moderaten Inger Harlevi i november 2001: 
 

Fårösund är för mig en plats som har blitt tömd på sin verksamhet och där det gäller att skapa 
ny verksamhet. Jag ser inte att det har nån betydelse, varken nån fördel eller nackdel att man 
har byggnadsminnesförklarat KA3 byggnader. (…) Byggnadsminnesförklaringen, den tror jag, 
den kommer att ha ett värde om 50 år. Nu är det… behovet är att skapa verksamhet och det är 
ett jättestort område plus hela Bungenäs. 

 
Den franske historikern Pierre Nora menar att den omfattande produktionen minnesplatser 
som nu pågår kan tolkas som att människor i stor skala internaliserat en ”plikt att minnas”. 
Finns det spår av något sådant i vårt material? De tre förhållningssätten till ”k–märkningen” 
av KA3 här ovan pekar i varje fall inte i den riktningen. Men det finns också exempel på 
förhållningssätt som skulle kunna tolkas som grundande i en allmän överenskommelse om det 
värdefulla i att minnas och bevara. Här är det en informant som av våra frågor om 
byggnadsminnesmärkningen väcks till nya tankar. Hennes resonemang börjar ganska kritiskt 
och slutar med en idé om ett ”samhällsmuseum”: 
 

Man kan gärna bevara, men man måste också använda det på ett bra sätt. /…/ Jag tycker inte 
att det skall bli, sånt där, att man skall åka runt och titta hur det har sett ut på ett regemente 
eller nåt sånt. Så där att det skall finnas en möblerad miljö. Men jag menar, jättegärna. Det 
måste komma människor till del, att det blir någonting positivt. Det tror jag, annars blir det 
jättekonstigt. /…/ Det skall användas. Sedan kan det bli så att det får ett värde att det är 
kulturminnesmärkt, att det blir lite det som blir värdet, att man känner att det är någonting, men 
det skall vara på människors villkor, dom skall vara med. /…/ Jag tror att det är jätteviktigt att 
man låter människor, att man verkligen släpper in människor och verksamheter på en massa 
olika sätt på området, så att det blir en del av verkligheten. Men man skulle kunna tänka sig, det 
är ju inte helt fel, det skulle vara lite spännande att göra en utställning där man låter 
Fårösundsborna skildra, visa, på något sätt, sin relation till KA 3, sina minnen eller… /…/ 
…jag tror att det skulle vara en bra grej att göra ett samhällsmuseum. (2) 

 
Den här personen är aktör i flera sammanhang. Hon är nyinflyttad på orten, 
samhällsengagerad konstnär. Hon verkar i hög grad lokalt, men har också en mer distanserad 
position, genom sitt engagemang i Länsstyrelsens kvinnoprojekt. Kanske är det just ett 
allmänt värde att bevara och minnas, en internaliserad ”plikt”, som hon här förhåller sig till 
och ger uttryck för? 
 
Om det finns olika sätt att se på om man överhuvudtaget ska ”k-märka” eller inte, så är 
meningarna än mer delade om vad som i så fall ska få denna stämpel. Etnologen Stefan 
Bohman har identifierat några olika hållningar till kulturarv och pekar på hur olika fraktioner 
inom kulturminnesvården och museivärlden slåss för sina definitioner. Fundamentalister 
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menar att kulturarv är eller borde vara allt vi ärvt från våra förfäder, utan urskiljning. Mer 
moderata falanger sätter urvalet i centrum. En håller fram det särskilt vackra, fina, ovanliga 
eller värdefulla, medan en annan pekar på särskilt betydelsefulla eller symbolladdade 
lämningar, oavsett skönhet eller värde (Bohman 1998). För alla tre fraktionerna är kultur ett 
värdesystem. Kulturarv blir därför i praktiken en kvalitetsstämpel, där ålder är ett kriterium, 
det estetiskt sköna ett annat, och det ovanliga eller unika ett tredje.  
 
Också i vårt material går det att hitta spår av olika förhållningssätt till kulturarvsproduktion. 
Många delar en grundläggande överenskommelse om det självklart viktiga och värdefulla i att 
skapa gemensamma minnen, historia, kulturarv. Det som inte är självklart är istället vad som 
ska bevaras, på vilka villkor det ska ske, och vem som ska bestämma. Till de mest 
fundamentalistiska hör några av de institutionella aktörerna, professionellt sysselsatta med 
kulturarvsproduktion, t.ex. inom länsstyrelsen eller länsmuseet. Här är ”plikten att minnas” 
om inte internaliserad så i alla fall institutionaliserad. För dessa aktörer är bevarandet ibland 
så självklart att det är odiskutabelt, oifrågasättbart. Det är också här vi hittar de starkaste 
företrädarna för byggnadsminnesmärkningen av KA3.  
 
Men också utanför dessa kretsar kan övertygelsen om vikten att bevara vara stark. Till 
Fårösund Vision 2001 har många bidragit, med olika avstånd till KA3 och Fårösund. Flera 
har positioner med stor makt, men ingen av dem arbetar professionellt med 
kulturarvsproduktion. Som vi redan sett står det i texten om kulturarv:  
 

Den militära historian visas upp genom museum och byggnadsminnen, stenverksamheten 
genom ruiner av kalkugnar och återbruk av stenbrotten. Det agrara samhället finns beskrivet 
på Bunge museet. Skeppsfart och fiskerinäringen har ännu inte synliggjorts i samhället. Här 
kan lanthamnen bli ett flytande museum med museibåtar och besökande äldre fartyg. Genom att 
tydligt länka ihop både platser och föremål kan samhällets historia synliggöras. 
Promenadvägar som leder från Bungemuseet till Bombfältet och till Fårösund och Franska 
kasern ger Fårösunds historia. Utefter en sådan led kan verkstäder för hantverkare, konstnärer 
och utställningar placeras.” (s 14) 

 
Här möter vi ett närmast slentrianmässigt uppräknande av allt man kan använda platsens 
historia till. Kanske ska man dock inte se det som tecken på en ”plikt att minnas”, utan snarare 
nedslag av ett numer mycket spritt sätt att tala om kultur och historia som resurser för lokal 
och regional utveckling. Man vill minnas allt, för säkerhets skull. Visionen är ett Fårösund 
som en ”minnenas teater” där alla får sitt: försvaret, stenindustrin, jordbruket, skeppsfarten, 
fisket, lokalt hantverk, konst etc. Begrepp som ”stenverksamheten”, ”den militära historien” 
och ”det agrara samhället” blir till färdiga boxar fyllda med förutbestämda ting.  
 
Hur man ställer sig till det som varit beror förstås på från vilken position man uttalar sig. För 
en del av aktörerna är KA3 rätt och slätt byggnaderna. För andra är det regementslivet som 
står i centrum. För ytterligare andra är KA3 en före detta arbetsplats full av personliga 
minnen. På samma sätt varierar inställningen till det som det nya Fårösund ska byggas av.  
 
Bland männen som verkat på KA3 som värnpliktiga, officerare eller civilanställda hittar vi 
åsikter både för och emot k-märkningen. Det skulle vara lätt att se KA3 som en helt igenom 
manlig värld. Men KA3 var dock norra Gotlands största arbetsplats för kvinnor. Ett antal unga 
kvinnor har också gjort lumpen här. En kvinna som tidigare inte haft tillträde till regementet 
svarar så här på frågan om hur det skulle vara om man rivit alltihop för att bygga nytt: 
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Nej, det känner jag direkt, jag får en klump i halsen, så jättekonstigt. Då skulle man liksom 
tvätta bort så många år för människor, deras liv och tillvaro. Nej, det är för brutalt. (2) 

 
Exempel på ännu en typ av inställning ger Peter Stenberg på KA3 Vasallen. Han menar att 
byggnaderna måste användas och underhållas för att kunna bevaras. En förutsättning för att 
området ska vara en attraktion är att det används på kommersiella villkor. ”Det är väl inte 
troligt att det är någon som vill hålla på och underhålla en massa plåtskjul som inte kan vara 
till någon nytta, som bara kostar pengar?” Antikvariernas syn på förråden är förstås en annan 
och i skyddsföreskrifterna talas det om ”enhetlighet” och ”tradition”. 
 
Något som verkar självklart för alla är att det som är gammalt har ett högt värde. En kvinna 
som arbetat många år på KA3 talar om ”kära minnen” och att hon är glad över att sådant som 
den stora klockan med exercisplanen kommer att bevaras, liksom kanslihuset (uppfört 1938). 
Vaktbyggnaden däremot, som är bland det senaste som byggdes, har hon inte några känslor 
för. Men hon menar samtidigt att ”den blir ju gammal den också” (8).  
 
Att byggnader har stått i centrum för kulturarvsproduktionen i Fårösund har sina naturliga 
skäl. Men också andra slags minnen har upprätthållits och återskapats av kulturavsskäl, t.ex. 
det ceremoniella firandet av nationaldagen i Fårösund. Gotlands tidningar rapporterar 7/6 
2002:  
 

Traditionsrikt firande i Fårösund 
Runt om på Gotland firades nationaldagen i går. I Fårösund fortsätter traditionen från 
KA 3-tiden med salutskjutning. I år var det Livkompaniet vid P18 som skötte saluten. 
De 21 skotten sköts klockan 12 och saluten leddes av chefen för Gotlands regemente, 
Peter Molin. Gotlandsmusiken spelade och fanborgen bildades av hemvärn, 
frivilligorganistioner och andra föreningar. I Gotlands Regementets fanvakt ingick 
väduren Harald första gången han var med i Fårösund. Högtidstalet hölls av generalen 
Bengt Jerkland och sedan hälsade kamratföreningens ordförande Anders 
Hammarskjöld de drygt 300 deltagarna välkomna till kaffestund i museiparken. KA 3:s 
kamratförening med stöd från P 18 håller i arrangemangen i Fårösund (GT 7/6 02) 

Franska kasern 
Ett speciellt fall utgör förbandsmuseet, Franska Kasern. Huset byggdes på 1850-talet av 
köpmannen och kalkpatronen Edvard Israel Grubb och användes innan det blev museum till 
verkstadsförråd åt varvet intill. Att byggnaden är k-märkt ses som en självklarhet av de flesta, 
vilket kan bero på att den redan tidigare inlemmats i en kulturarvskontext, både som museum 
och hus med aktningsvärd ålder. Det är en aktiv grupp minnesproducenter i KA3:s 
kamratförening som numer driver det tolv år gamla förbandsmuseet. Där vill de visa vad KA3 
har stått för både militärt och civilt, och också berätta om Fårösund som samhälle. Museets 
placering inne på militärt område har gjort det tämligen anonymt för folk utanför militären, 
men nu vill man göra det tillgängligt för fler.  
 
Mycket av arbetet på museet sker ideellt. Det är till stor del personliga minnen som är 
drivkraften. En viktig faktor är just återupplevande av gamla minnen. Det visar sig också 
genom att många besökare är män som gjort lumpen här och som vill se foton och annat de 
känner igen. Eva Weinebrandt är en av de mest aktiva medlemmarna i kamratföreningen. Hon 
har också ingått i KA3:s avvecklingsorganisation. Hon säger att det blivit mycket att ta hand 
om i och med nedläggningen. Museet fylls på med ”minnen” inte bara från Fårösund, utan 
också från Ljugarn och andra platser runt om på Gotland där batterier lagts ner. Det är allt 
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från skyltar till kanoner, men också ca 500 konstverk, många av kända gotländska konstnärer. 
En del av dem är beställningsarbeten till officersmäss och marketenteri.  
 
Till Franska Kasern flyttades också en hel ”miljö” – chefsrummet på KA3 med möblemang 
och andra föremål. Datorn fick man dock inte med sig, för den innehöll hemlig information 
och skulle återanvändas inom försvaret. I en typisk passageberättelse berättar man att samma 
dag som chefen låste igen sitt rum för sista gången, så öppnades det igen, nu för att man 
skulle flytta över inventarierna till museet och förvandla dem till museiföremål.  

Slutdiskussion: Värden och horisonter på tre nivåer  
I den här studien betraktar vi Fårösund som ett fält vars centrum utgörs av frågan om KA3:s 
framtid. Genom en serie händelser uppstod ett potentiellt utrymme kring KA3. På detta 
utrymme kämpar en serie aktörer om de gemensamma materiella och symboliska tillgångarna. 
Alla agerar de utifrån sina olika positioner, värden och meningshorisonter. Vad går det ut på? 
 
I debatten om KA3 och Fårösund kan man finna spår av några välförpackade generella och 
abstrakta idéer och försanttaganden, färdiga för aktörerna att använda för att förklara och 
legitimera sina ståndpunkter. Vanligt är t.ex. att betrakta kulturarv som en strategi, ett sätt 
bland många andra att erövra synlighet/uppmärksamhet och därigenom skapa jobb, locka 
turister och kapital. Denna prosaiska hållning återfinns bland många lokala och regionala 
aktörer.  
 
Inte sällan återfinns den i kombination med en annan vanlig närmast deterministisk idé, att det 
som händer, t.ex. i Fårösund, är ett utflöde av en trend, som man måste hänga med i vare sig 
man vill eller inte: ”det går inte att stoppa utvecklingen”. En sådan ”obenhörlig” trend som 
utan tvivel haft betydelse för utvecklingen i Fårösund är en omfattande omstrukturering av de 
nationella försvaren som pågår i de flesta västeuropeiska länder. Bland alla 
nedläggningshotade svenska regementen valdes blott fyra ut för att bevaras som minnen av 
försvarets historia och utveckling.  
 
Bakom bevarandet kan spåras också en annan trend som går ut på att utvidga 
kulturarvsområdet till omfatta också ”industriarvet”. Trenden har pågått länge i vissa andra 
länder, som t.ex. England. Under 1990-talet har den fått allt starkare fäste också i Sverige, inte 
minst genom den av regeringen tillsatta Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Detta 
arbete får sin huvudsakliga näring och betydelse i en nationell, institutionell kontext, i nära 
samspel med liknande kontexter i andra länder. I det sammanhanget är KA3 ett nationellt 
kulturarv, en angelägenhet för hela Sverige. Lokalt i Fårösund är dock den nationella 
kontexten och de implicita jämförelserna med andra svenska regementen, som spelade en 
avgörande roll i själva urvalsprocessen, varken särskilt synlig eller relevant.  

Ledstångsteori och historieförståelse 
Den tankefigur som ligger till grund för resonemanget är en av de vanligaste om historia och 
tradition i dagens samhälle. Vi kallar den ”ledstångsteori” (Ronström 2000). När människor 
upplever att banden till det förflutna bryts eller hotas, t.ex. genom särskilt starka eller snabba 
samhällsförändringar, så kommer de att vilja återupprätta dem symboliskt i form av 
”kulturarv” eller ”gamla traditioner”, som då fungerar som ett slags symboliska ledstänger att 
hålla sig i när förändringens vind åstadkommer alltför kraftig sjögång på tillvarons oceaner, så 
att världen trots allt ser ut att hänga samman och vara kontinuerlig. Teorin bygger på en idé 
om människors behov av jämvikt och kompensation för förluster: när vågskålen tippar över åt 
förändringshållet, så skyndar sig folk att fylla på i den andra kontinuitetsskålen, så att 
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stabiliteten i systemet kan upprätthållas Det ökade intresset för ledstänger i form av kulturarv, 
tradition och historia i vår tid är enligt denna teori alltså en naturlig följd av att samhället 
förändras i allt snabbare takt.15  
 
Bakom denna tankefigur döljer sig en historieförståelse som fått bred förankring under 1900-
talet. I sin artikel ”Att lytte till historiens sus” skriver den norska folkloristen Anne Eriksen:  
 

Det är en alminnelig sannhet at historie er viktig, både på individ- , og samfundsnivå. Historie 
gir identitet och tillhörighet for enkeltpersoner, grupper og nasjoner. Historie legitimerer 
rettigheter og begrunner krav av både kulturell og politisk art. ”Historie” er gangbar 
argumentasjon i mange ulike sammenhenger och trenger i seg selv ikke ytterligere begrunnelser 
(Eriksen 1995:34).  

 
Historia anses ge kollektiv identitet och självförståelse, sammanhang och helhet, skriver 
Eriksen vidare, dessutom ökad tolerans och kritisk medvetenhet. I ett sådant ljus blir 
historieskrivning rentav en politisk aktivitet, därför att med ökad historisk medvetenhet anses 
följa ökad politisk medvetenhet. ”Historielöshet” framstår som ett allvarligt hot, genom att 
förbindas med brist på identitet, rötter, tillhörighet, synlighet, sociala och politiska rättigheter. 
Att vara historielös innebär inte bara brist på identitet, utan också ansvarskänsla. Därför blir 
historielöshet till en form av asocialitet, menar Eriksen. ”Retten til en fortid” glider over i 
”plikten til en fortid” og kan få både politiske och moralske implikasjoner” (Eriksen 1995:34)  
 
”Att bevara kulturarvet” blir i detta ljus att upprätthålla ”det goda samhället”. Löftet är ökat 
historiemedvetande, hotet historielöshet. Den samhälleliga entropins bekämpare, rotlöshetens 
och historielöshetens motståndstrupper, blir antikvarier, museimän och historiker, med RAÄ i 
spetsen, lokalt företrädda av länsstyrelser och länsmuseer. När arkeologen Martina Franke 
skriver att ”kunskap om det förflutna ger identitet och skapar gemenskap med en plats och 
med andra människor i ett område” (Franke 2002:36) så kan det läsas som ett uttryck just för 
det slags historieförståelse som Anne Eriksen diskuterar, som en allmänt spridd ”sanning” 
som inte behöver vidare försvaras eller förklaras. Men man kan också läsa det som ett slags 
mantra, åkallande ett bättre framtida samhälle, byggt på historiens och kulturarvets grund. 
Historia blir inte bara en modell av ett samhälle, utan övergår till en modell för ett samhälle 
(jfr Jansson 1983, Geertz 1973).  
 
Inte så lite i dessa processer påminner om historieskapandet vid 1800-talets slut. I sin bok 
”Historia, museer och nationalism” skriver etnologen Stefan Bohman (1997) om hur ledande 
nationellt medvetna ideologer vid sekelskiftet såg nationer som naturliga, objektivt 
existerande enheter. De omfattande förändringar av Europakartan som nationalismen medfört 
berodde enligt dem inte så mycket på lyckosamt politiskt arbete, som på att folk äntligen 
börjat upptäcka hur det faktiskt förhåller sig, att nationer finns. Idén var att nationerna skapar 
speciella egenskaper hos människor, nationalkaraktär, och att denna kan objektivt utforskas, 
beskrivas och ställas ut. Målet var att fostra människor till att inse detta, så att varje nation 
kunde befolkas av människor med rätt nationalkaraktär. Därför bedrevs också en omfattande 
spaning efter den tid som flytt. Man letade efter former som kunde ge nationen innehåll, 
symbolisera och gestalta den, med tydliga, särpräglade karaktäristika, knutna till historia och 

                                                 
15 ”Ledstångsteorin” återfinns i snart sagt varje studie av tradition, revival, revitalisering, folklorism, kulturarv. 
Mycket spridda folkliga versioner av samma teori är att människor i dagens samhälle har blivit alltmer rotlösa 
och därför har också historia, identitet och ”rötter” blivit allt viktigare; att den som inte känner sina rötter blir 
vilse i tillvaron; att den som inte förstår sig själv inte heller kan förstå andra. 
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tradition. En särskilt viktig roll i detta projekt fick museerna. Samlingarna – med status som 
traditionen, kulturarvet – var det som skulle ge nationen konkret gestalt.16  
 
Idag är det möjligt att föra samma slags resonemang kring kulturarv. Kulturarv finns och är 
värdefullt. Det gäller bara att få folk att inse det. Därför letar man efter former som kan ge 
kulturarvstanken innehåll, gestalta den och därigenom skapa ett historiemedvetande, eller en 
särskild form av historiemedvetenhet (Jacobsson 2002), som kan ge den nödvändiga – och 
rätta - lokala, regionala och nationella grunden för ett liv i en alltmer globaliserad värld. 
Sekelskiftets nationsbyggare och dagens kulturarvsproducenter har också en museipedagogisk 
idé gemensam. Det räcker inte med att bara flytta saker och ting in på museum. Man måste 
också flytta ut museet till sakerna, dvs förvandla hela miljöer till minnesplatser, museer som 
man kan träda in i, ”vara” i och uppleva en annan tid.17 

Kulturarvskonkurrens 
Kulturarv framställs ofta som något enhetligt, som kan och bör skrivas i bestämd form 
singularis: Kulturarvet! Det finns en intressant spänning i själva termen. Å ena sidan starka 
homogeniserande tendenser, som uttrycks just genom singularformen. Om inte termens värde 
ska devalveras måste dess användning och innebörd bevakas. Det är denna process Nora vill 
peka ut: när ”minnesmiljöer” transformeras till ”minnesplatser” blir resultatet just en 
homogenisering. Å andra sidan finns också starka diviersifierande tendenser. Termen används 
på så många olika sätt att den blir multivalent, laddad med många olika, och till och med 
motsägande betydelser samtidigt.  
 
I vårt material synliggörs båda dessa tendenser. Officiellt utnämnda kulturarv hanteras i 
samma slags institutioner, av samma slags människor, på likartade sätt. De presenteras i 
samma slags broschyrer, med samma slags ord .Det gör dem åtminstone i någon mening 
likartade. Å andra sidan är det uppenbart att alla kulturarv inte är lika, singularformen till 
trots. Fältet består av en hel mängd domäner, som är olika konstruerade, handlar om olika 
slags värden, och som utmanar varandra, konkurrerar och samverkar på intressanta sätt. 
Diskussionen om bevarandet av KA3 bör därför också ses i ljuset av en ökande konkurrens 
om resurser och uppmärksamhet mellan kulturarv av olika slag. På Gotland finns sedan länge 
flera väl etablerade kulturarv. Ett är ”det gamla bondesamhället”, med särskilt hög synlighet 
och densitet på Bungemuseet, strax utanför Fårösund. Ett annat är ”medeltiden”, det 
internationella urbana arvet från Hansa-tiden och den mäktiga högkonjunkturen på 1200-talet, 
som gestaltas i världsarvet Hansestaden Visby (jfr Gustafsson 2002). Ett tredje är rösen, 
skepssättningar och andra minnen av forntid som finns mer eller mindre synliga runt om på 
Gotland.  
 
KA3 i Fårösund hör inte till någon av dessa, utan snarare, som tidigare nämnts, till den 
betydligt senare produktionen av ”industrisamhällets kulturarv”. Det torde väl knappast vara 
en överdrift att påstå att ”industriarvet” har varit svårt att etablera på Gotland. Det beror inte 
på att industriminnen saknas, utan snarare på den hårda konkurrensen från de redan etablerade 
kulturarven. I Fårösund konkurrerar KA3 dessutom med en rad andra potentiellt realiserbara 
arv (varav en hel del räknas upp i den tryckta visionen för Fårösund). Där finns arbetarna, i 
form av stenhuggerierna och kalkindustrin; sjöfarten, i form av båthamn och kontakterna med 
fastlanden runt om; den kulturella och intellektuella eliten, i form av t.ex. Ingmar Bergman 
och Kustateljen; dessutom fisket och hotell- och pensionatsnäringen. Vilka som ska bevaras 
                                                 
16 Kritiska röster menar dock att det nu gäller att  ”komma förbi det slentrianmässiga bruket av kontrasterande 
termer som historiemedvetande och historielöshet” (Jacobson 2002:43). 
17 Förebilden är förstås Skansen, där Artur Hazelius stora museipedagogiska vision kunde iscensättas. 
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är inte självklart, utan resultat av omfattande förhandlingar, där olika värden och intressen 
spelas ut mot varandra.  

Legitimitet 
”Varför är det så svårt att hitta legitimitet för stora beslut” frågar sig ekonomhistorikern Lars 
Magnusson (1993:41). Ett grundläggande problem med stora samhällsprojekt, menar han, är 
avsaknaden av politisk legitimitet. Sådan legitimitet uppstår när människor förmås att samlas 
runt en ”dominerande och organiserande idé och metafor”. Om de idéer och metaforer som 
planerade storskaliga projekt vilar på inte har tillräcklig förankring, så kommer de att mötas 
av misstro och/eller ointresse. Aktörernas roller formas av vad Magnusson kallar 
”samhällsorganisatoriska idéer”. ”När sådana idéer försvinner eller byts uppstår förvirring 
kring de politiska aktörernas handlingssätt och deras ansvarsområden” (Magnusson 1993:43). 
 
Det svenska nationella försvaret är en samhällsorganisatorisk idé och metafor som gemene 
man i Sverige länge slutit upp kring. De storskaliga och långsiktiga besluten om 
uppbyggandet av försvaret fick därmed stark legitimitet och blev lätta att genomföra. Under 
de senaste decennierna har marknadsekonomiska idéer och metaforer fått bred förankring. 
När KA3 inte längre kunde legitimeras varken av försvarspolitiska eller marknadsekonomiska 
skäl blev nedläggning det enda möjliga. Den nya idé som legitimerar 
byggnadsminnesmärkningen av det gamla regementet är kulturarv. Kulturarvsproduktion är 
ett omfattande samhällspolitiskt projekt. Dess centrum är en potentiellt kraftfull symbol, som 
etablerar en förbindelse mellan en rad av tidens mest laddade begrepp: kultur, historia, 
identitet, tradition, rötter och ursprung. Problemet är bara att den inte överallt har samma 
självklara förankring, vilket kan vara en förklaring till svårigheten att skapa lokal legitimitet 
och uppslutning.  
 
Lars Magnusson menar att legitimitetsproblemet blir extra accentuerat i en snabbt föränderlig 
omvärld. Förändringarna ökar kraven på medborgarnas ”förändringskapacitet” och en sådan 
kapacitet förutsätter en hög grad av legitimitet. I vårt material är det uppenbart att de 
generaliserade och abstrakta värden som ”k-märkning” handlar om att försvara har en långt 
större förankring och legitimitet bland institutionella aktörer på nationell och regional nivå än 
bland lokala, ickeinstitutionella aktörer. Finns det en ”plikt att minnas” som Nora menar, så är 
den institutionaliserad snarare än internaliserad. Trots försöken att inkludera 
lokalbefolkningen och skapa samstämmighet och legitimitet, något som understötts av starka 
demokratiargument, så har lokala aktörer ändå visat sig motsträviga, ibland rent av 
motvilliga.18 Trots god vilja överbryggas inte, utan snarare förstärks, glappet mellan lokala 
aktörer och de nationella/regionala institutionella aktörerna.  

Glapp mellan olika nivåer 
Glapp mellan lokala, regionala och nationella perspektiv gör sig ständigt påminda i vårt 
material. Det finns en bristande samstämmighet om mål och medel. Ett exempel på det är hur 
den lokala och de regionala/nationella nivåerna i vårt material ofta hamnar på var sin sida i en 
rad vanliga dikotomier i kulturarvsdiskursen: bevara – utveckla, levande- död, nutid – dåtid. 
På ett tidigt stadium av arbetet med byggnadsminnesmärkningen krockade värdet av 
bevarande och värdet av utveckling rejält. I ett senare skede tystnade de kritiska röster som 

                                                 
18 Skeendet påminner en hel del om det Lena Gerholm beskriver i ”Kulturprojekt och projektkultur” (1985). 
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menade att bevarande innebar hot mot utveckling, kanske för att det var så svårt att veta vad 
”k-märkningen” egentligen skulle komma att innebära.19  
 
I debatten om k-märkningen ställs abstrakta, diskursiva värden mot konkreta. De abstrakta 
värdenas försvarare finns på länsstyrelsen, länsmuseet, på RAÄ. Hur ser man på bevarandet i 
Fårösund? Få av de människor vi intervjuat har velat tala om det förflutna. Det är våra frågor 
som har givit beskrivningar om hur det har varit förr. Ingen har intresserat sig särskilt för 
byggnadsminnesmärkningen i Fårösund. Istället har människorna vi mött varit fokuserade på 
nuet och framtiden. När byggnadsminnesmärkningen kommit på tal har de varit frågande till 
varför staten vill bevara lokalerna. Någon har undrat om det kanske är för att slippa ta itu med 
förändringsarbete och skapa nya arbetstillfällen. Alla de lokala informanterna vill se en ny 
struktur i samhället. De uttrycker förväntan, oro och likgiltighet. För några är det spännande 
att militären flyttat ut. Andra känner sig trötta efter åren av osäkerhet och beskriver hur de 
släpar sig fram från dag till dag och är glada att någon annan är engagerad och entusiastisk. 
De förmedlar ett stilla hopp om att det går nog den här gången också. Den informant som 
förefaller mest likgiltig är också den senast inflyttade. För henne är den stora förändringen att 
ha flyttat hit, inte att platsen genomgått en förändring.  
 
Gemensamt för de lokala informanterna är att de framställer Fårösund efter nedläggningen av 
KA3 som ett ganska öppet fält, ett potentiellt utrymme. För en kvinna är förändringarna en 
anledning till att bosätta sig på orten. För henne var den gamla strukturen oacceptabel. Hon 
ser det potentiella utrymmet som en möjlighet att skapa en ny ordning: 

 
För mig var det en fördel, verkligen, att KA 3 lade ner, att det var just en förändring, jag tyckte 
det var jättespännande, vad det än skulle bli liksom så kändes det som att de e ett samhälle som 
kommer att va i rörelse, att det kommer att hända något nytt. Just för att det har hänt att det 
förändrats, har gjort att det finns en möjlighet som kanske inte finns på andra ställen där det 
bara rullar på liksom, men här, här finns det en öppning å en möjlighet att göra någonting, 
experimentera och testa olika idéer som är jättespännande. (2) 

Hur beslut går till: eldsjälar och idéer 
En inte oviktig iakttagelse är att mycket av det som hänt i Fårösund beror på eldsjälars 
verksamhet. En del av dem finns på institutioner, offentliga, ämbetsverk och då kan deras 
initiativ transformeras till anonyma beslut, naturliga steg, odiskutabla försanttaganden, genom 
att förankras en offentlig diskurs och en institutionell praktik. Andra eldsjälar återfinns på 
lokal och regional nivå. Deras ageranden kan då lätt framstå som mer privata, lokala, drivna 
av egenintresse snarare än allmännytta.  
 
Jacobsson punkterar i artikeln Beslutsprocessen för stora projekt (1993) myten om det 
rationella beslutet. Beslutsfattande i praktiken handlar näppeligen – som vi ofta inbillar oss – 
om att några mäktiga och visa aktörer har givna mål och söker efter de bästa 
handlingsalternativen för att nå dessa mål, menar Jacobsson. Han flyttar fokus från den 
vanliga frågan om "vem som styr" till frågan om "vad som styr", och riktar strålkastarljuset 
mot en splittrad arena, där många idéer och intressen slåss om utrymmet och ställer krav; den 
komplicerade struktur där beslut växer fram, åtgärder tar form och nya intressen skapas och 
formuleras. 
 

                                                 
19 I debatten nämndes aldrig att det faktiskt redan finns några byggnadsminnesmärkta kanonbatterier som tillhört 
KA3. De fick sitt skydd redan 1936. Kanonbatterierna vid Fårösund Vårdplan. Byggnadsminnesmärke 
Fortifikationsförvaltningen. Uno Söderberg Arkitektkontor AB. 
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Bengt Jacobsson menar att när man granskar stora projekt så kan man se hur de växer fram 
genom flera från varandra särkopplade processer. Olika krav hanteras av olika aktörer, på 
olika arenor. Beslut fattas i parallella, till stor del särkopplade, processer. Det finns därmed 
ingen enda beslutsprocess, utan flera löst kopplade (Jacobsson 1993:35). På liknande sätt kan 
man säga att det som händer i Fårösund är resultat av att flera nivåer parallellt hanterat olika 
frågor. Övergripande kulturarvsfrågor och försvarsstrategiska frågor har till största delen 
hanterats på nationell nivå. Landsbygdsutveckling, glesbygdsfrågor och ersättningsjobb hör 
till dem som pendlat fram och tillbaks mellan nationell och regional nivå. Till den regionala 
nivån hör också besluten om vårdcentral, skola, transporter etc. Lokalt i Fårösund har t.ex. en 
del av besluten om lokalers tillgänglighet och användning fattats. Bristen på samordning kan 
förklara en del av förvirringen kring vad som egentligen sagts om omfattningen och 
innebörden av k-märkningen, ersättningsjobben, utnyttjandet av lokalerna på KA3-området 
och till vilka priser, mm. 
 
I våra studier av förvandlingen av KA3 från kustartilleri till kulturarv har vi valt att anlägga 
ett aktörsperspektiv. Aktörsperspektivet är fruktbart men också problematiskt. Bengt 
Jacobsson (1993) menar att aktörsmodellen blivit så populär i studier av hur beslut fattas och 
varför saker blir som de blir, därför att den passar så väl ihop med idéer om autonoma, 
självständiga, avgränsbara aktörer. ”Vi ser oss själva, både som individer och organisationer, 
som aktörer” (Jacobsson 1993:36). Men lika gärna kan man säga att idésystem – idéer om vad 
som bör göras, varför och hur det bör göras – skapar både aktiviteter och identiteter i 
organisationer. Man lär sig både ”vad man vill” och ”vem man är” genom sådana idésystem. 
Idéer skapar aktörer”, skriver Jacobsson (s 36). Istället för att se på politiska processer, som 
t.ex. byggnadsmärkning, som ett skeende där några aktörer försöker realisera sina egna på 
förhand givna intressen, så kan man hävda ”att det just är i dessa processer som sådana 
intressen skapas”. Slutsatsen är, menar Jacobsson, att man ”lär sig både vad man vill och 
önskar och vilka resurser som man har i utbytet med andra aktörer.”  

 
Det finns på detta sätt idéer som har kommit att ses som självklara och eftersträvansvärda; de 
har blivit institutionaliserade. Det ”tas-för-givet” att man skall agera på ett visst sätt. Utan att 
reflektera över varför man gör saker återskapas på så sätt dessa idéer. (Jacobsson 1993:36)  
 

Jacobssons exempel här är ”marknaden”. Men det kunde också ha varit ”kulturarv”, en numer 
självklart eftersträvansvärd idé, som mycket påtagligt institutionaliserats under de senaste 
decennierna. Hur är det då möjligt att få igenom beslut, att styra? Jo, menar Jacobsson, det är 
nödvändigt att:  

 
inte enbart fokusera på hur man på bästa sätt skall försöka få igenom, eller stoppa, nästa 
projekt. Lika viktigt är att skapa organisationsstrukturer som gör det sannolikt att hänsyn tas 
till vissa intressen. Det förutsätter en förmåga att koppla samman beslutstillfällen, aktörer, 
problem och lösningar på ett ändamålsenligt sätt. Att helt enkelt skapa arenor som gör det 
möjligt för vissa lösningar att hitta vissa problem. (Jacobsson 1993:37)  
 

Kanske kan man säga att nedläggningen av KA3 innebar ett problem som fick en lösning 
genom förvandlingen till kulturarv. Eller kan man lika gärna säga att kulturarv är en lösning 
som i Fårösund hittade ett problem? För framtida studier är en rimlig utgångspunkt att studera 
de organisationsstrukturer och arenor som gör det möjligt för en lösning som kulturarv att 
hitta sina problem. Rimligt är också att fortsätta studera kulturarv som ett fält av berättelser, i 
lika hög grad som av utvalda bevaransvärda objekt.  
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KA3 – från Kustartilleri till KulturArv 
 

”KA3 är genom sin långa militärhistoria och som bas för landets kustförsvar med lång 
kontinuitet  särskilt intressant. Anläggningen utgör en av landets få bevarade militära 
anläggningar präglade av funktionalistisk arkitektur. Genom denna byggnadsminnesförklaring – 
med bevarandet av områdets planstruktur med stomvägnät samt byggnader och anläggningar – 
kan bebyggelseutvecklingen vid förband av detta slag under 1900-talet visas och förstås. 

Regeringsbeslut 2000-12-21 
-Varför har man kulturminnesmärkt, tror du? 
-Ja, jag vet inte. Det finns ju alltid en massa galningar, statsförvaltningen, folk som vill sätta sitt 
eget namn på nåt. Dom här gamla takstolarna, som dom snackar om, är det nåt? Det här ju inte 
det sista regementet i Sverige. Nej, jag ser inget värde i det. Vi har ju museum här. Nej jag 
tycker inte att man kan förstå. När jag hörde från början då var det ju osäkert vilken omfattning 
det skulle bli. Men att kulturminnesmärka hela området, nej, då kunde jag ju inte få det till annat 
än en kupp alltså, en djävulsk kupp. Att bromsa hela…bevara? Saker och ting försvinner ju. Så 
har det ju varit hela tiden. Vikingatiden är också försvunnen, man kan ju inte bevara och 
konservera…   

Intervju nr 1 
”Att ett byggnadsminne är lika med en död hand, det är inte alls sant. /…/ Fördelar är ju att man 
får det faktiskt bekräftat att det är en av toppobjektena, kulturellt sett. /…/ Nackdelarna är ju att 
man inte får göra exakt vad som helst.”        

Byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen på Gotland 
 
”För det är väl inte troligt att det är nån som vill hålla på och underhålla en massa plåtskjul som 
inte kan vara till någon nytta, som bara kostar pengar?” 

 VD, KA3 Vasallen, statlig fastighetsägare 
”Det är märkligt att ett regemente som byggdes för att synas så lite som möjligt ska bevaras för 
att synas så mycket som möjligt”  

Kommunstyrelsens ordförande, Gotlands kommun 
”Den militära historian visas upp genom museum och byggnadsminnen, stenverksamheten 
genom ruiner av kalkugnar och återbruk av stenbrotten. Det agrara samhället finns beskrivet på 
Bungemuseet. Skeppsfart och fiskerinäringen har ännu inte synliggjorts i samhället. Här kan 
lanthamnen bli ett flytande museum med museibåtar och besökande äldre fartyg. Genom att 
tydligt länka ihop både platser och föremål kan samhällets historia synliggöras. Promenadvägar 
som leder från Bungemuseet till Bombfältet och till Fårösund och Franska kasern ger Fårösund 
historia. Utefter en sådan led kan verkstäder för hantverkare, konstnärer och utställningar 
placeras.”  (Ur Visionen framtagen av Gotlands kommun, KA3 Vasallen,  

Länsstyrelsen och lokalföreningen UNG) 
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