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Årets upplaga av den
kulturhistoriska
turistguiden
Upptäcktsresan har
‘Vårt industrihistoriska
arv’ som tema.

Upptäck sommaren
Lagom till sommaren kommer årets
upplaga av den kulturhistoriska turistguiden Upptäcktsresan. Som vanligt innehåller guiden mängder av tips på
kultursevärdheter, aktuella utställningar och praktisk information om nära
300 besöksmål runt om i Sverige.
Bakom Upptäcktsresan står Svenskt
Kulturarv, ett projekt från Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet
i samarbete med Svenska spel. Guiden
delas ut gratis på museer, bibliotek, turistbyråer och järnvägsstationer.
Svenskt Kulturarv har också tagit
fram Kulturarvskortet som ger 50 procents rabatt till 250 olika sevärdheter
och gäller för ett obegränsat antal
besök till och med april år 2000. Kortet kostar 100 kronor och kan bland
annat köpas i Sverigehuset i Stockholm
eller beställas på telefon 044-10 10 22.
Runt om i Sverige finns byggnader

och miljöer som ägs av staten och tillhör oss alla. Alltifrån stora anläggningar som till exempel Drottningholm,
Haga och Ulriksdal till Ornässtugan
och den lilla strandridaregården på
Ljugarn. Det är gamla mäktiga borgar
som Varbergs fästning och Kalmar
slott. Det är gamla bruksmiljöer som
Lövsta bruk och Huseby bruk. Det är
kungsgårdar med rötter ner i tidig medeltid som till exempel Visingsö och
Svartsjö. Alla dessa kulturhistoriska utflyktsmål runt om i Sverige ägs gemensamt av hela landets innevånare med
allt vad det innebär av skyldigheter och
rättigheter. Det är Statens fastighetsverks uppgift att förvalta dessa kulturegendomar på ett sådant sätt att anläggningarnas fortbestånd säkras och
att byggnader och områden görs så tillgängliga som möjligt för allmänheten,
det vill säga ägarna.
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Många av de byggnader Fastighetsverket förvaltar är självklara turistmål,
som till exempel de stora nationella
museerna, de kungliga slotten, Vasaborgarna och de gamla fästningarna.
Men det finns också andra byggnader
och miljöer som kan vara väl så intressanta och värda en upptäcktsresa även
om de saknar publik verksamhet. ■
Hans Landberg

Prenumerera på
S FV KulturVärden
Mot en expeditions- och portoavgift på 200 kronor får du fyra
nummer av S F V KulturVärden.
Ring 08-696 70 00 och beställ
din prenumeration.

