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I skrivande stund segar sig
solen in genom oputsade fönster
och ett nytt nummer av Kultur
värden går snart till tryck.
I det här numret presenterar vi
några av de fina fastigheter, som
Riksantikvarieämbetet har lämnat
i vår vård, en konsekvens av de
fastighetsutredningar som gjorts
under de senaste åren. Vi tar dig
också med till ett bronsgjuteri, som
återskapar två små de Vries-pojkar
som kommer att placeras i Drott
ningholms slottspark i sommar.
Konst och kulturfastigheter hör
intimt samman, inte minst på de
ambassader och konsulat som SFV
förvaltar och vi passar på att visa
dig en del av den svenska konst som
finns representerad utomlands. För
det är inte bara inom landets grän
ser SFV förvaltar fastigheter. Läs till
exempel om den stora förändring
som det svenska residenset i Wien
just nu genomgår.
Dessutom bjuder vi på ett knippe
blomster, visar en vägg med histo
riska lager och inviger dig i händel
serna vid Nyköpings gästabud, då
kung Birger tog en gruvlig hämnd
på sina bröder.
Trevlig läsning!
mia fernlund
Chefredaktör

Imponerad ordförande
Regeringen har utsett Sten Olsson
till ny styrelseordförande i Statens
fastighetsverk.
Vilka är de tre viktigaste prioriteringarna på din SFV-agenda, Sten
Olsson?
– Under två år utredde jag hela
det statliga fastighetsinnehavet.
Då lärde jag mig mycket om bland
annat SFV:s fastighetsbestånd. Det
är en imponerande blandning av
bland annat statliga byggnadsmin
nen, hyresfastigheter och värdefulla
markområden. De tre frågeställningar
som jag utredde tycker jag fortfarande
är aktuella: vad ska staten äga, hur
ska vi finansiera kulturfastigheter och
hur kan vi få en effektivare struktur på
den statliga fastighetsförvaltningen?
Statens fastighetsverk har till
uppgift att bevara, använda och
utveckla värdet av svenska folkets
kulturfastigheter, hur tänker du
kring det uppdraget?
– SFV:s kulturhistoriskt intressanta
byggnader är en mycket viktig del

av kultur
arvet. Det
gäller att
göra dessa
tillgäng
liga för
så många
männi
skor som
möjligt.
Det finns
flera goda
exempel på hur det kan ske. Jag
önskar att SFV tillsammans med
besöksnäringen, kommunerna och
landstingen kan utveckla många fler
fastigheter som besöksmål.
Hur ser du på avvägningen mellan
en effektiv fastighetsförvaltning
och att levandegöra kulturfastigheterna?
– För mig finns det inget motsats
förhållande mellan dessa mål.
Tvärtom är det så att en effektiv
fastighetsförvaltning är en förutsätt
ning för att vi ska ha råd att underhålla
och utveckla kulturfastigheterna.
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verk ger ut Kultur
värden fyra gånger
per år för att du
ska få kunskap om Sveriges
kulturarv. sfv :s uppgift är
att se till att fastigheternas
själ och karaktär lever och
bevaras till kommande gene
rationer. Genom staten är du
delägare, tillsammans med
nio miljoner andra svenskar.
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