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Förord 

Arbetet med den här avhandlingen har drivits framåt med kraft av många 
skratt och hjälpsamma människor. Glädje och lust har lagt grunden till det 
som nu är en färdig bok.  

Allra först vill jag tacka mina handledare Sören Jansson och Birgitta 
Svensson, som båda har lagt ner ett stort engagemang i sitt arbete. Sören, 
tack för att du har tagit dig an texterna med skarpsynt blick och språkgrans-
kande synpunkter. Birgitta, tack för att du övertygade mig att vara kvar inom 
etnologin den där tvivlande dagen för många år sedan. Från magisteruppsats 
till avhandling har du utvecklat, kritiskt granskat och berikat mitt akademis-
ka skrivande.  
 De första åren inom forskarskolan BEEGS innebar inspirerande tvärdisci-
plinära diskussioner som gav avhandlingsarbetet en god skjuts framåt. Jag 
vill särskilt tacka Ola Svenonius, Janna Svendsen, Carl Cederberg, Anders 
Bartonek och Steffen Werther för alla bisarra upplevelser. I Primus har bland 
många andra Håkan Forsberg, Florence Fröhlig, Sofi Gerber och Karin S 
Lindelöf bidragit med stimulerande samtal och avlastande skratt. Ett tack för 
dessa stunder går till er. Jag har även ingått i etnologgemenskaperna vid 
Stockholms universitet och Södertörns högskola. Tack till alla kollegor för 
inspirerande diskussioner och kommentarer vid seminarier och andra sam-
manhang.  

Inom CBEES/BEEGS har framför allt Lena Arvidsson, Nina Cajhamre 
och Ewa Rogström utgjort ett fantastiskt stöd. Tack till er för er gedigna 
kompetens och varma omtanke under dessa år. Några personer har välvilligt 
översatt estniska dokument och artiklar till svenska. Tack Rein Jüriado, Kris-
tin Ilves och Johan Eellend, er hjälp har varit oumbärlig. Jag vill också tacka 
Östersjöstiftelsen som har finansierat denna avhandling. Ett varmt tack går 
även till de intervjupersoner som delat med sig av sina erfarenheter och som 
därmed gjort denna avhandling möjlig att skriva.  
 Ett antal personer har vid olika tillfällen under skrivandets gång bidragit 
med kunskap och synpunkter. Tack till Magnus Rodell och Martin Gunnars-
son som läst och kommenterat tidiga utkast. Joakim Forsemalm opponerade 
på 60%-seminariet och Rebecka Lennartsson på slutseminariet. Tack för era 
användbara förslag och era kritiska synpunkter på de teoretiska perspektiven. 
Barbro Blehr och Klas Ramberg hade vänligheten att läsa manuset i sitt sista 
skede. Tack för att ni tog er tid och bidrog med viktiga kommentarer.  
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Talvi Eellend, tack för att du läste manuset med din pedagogiska blick. Tack 
också till Piotr Wawrzeniuk som granskade den engelska sammanfattningen. 

Slutligen vill jag tacka de som står mig allra närmast. Tack mamma för 
din aldrig svikande entusiasm över mina alster. Fanny och Maja, tack för att 
ni tog emot mig i era liv med ett sådant omedelbart förtroende. Och finaste 
Elias; du är glädjen personifierad. Till sist, min älskade Johan; minu elu arm. 
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Inledning 

Två år efter att Estland blev självständigt lämnade den sovjetiska militären 
1993 raketbasen Dejevo på den estniska ön Ösel. Vid sin flytt från landet 
monterade officerare och soldater ner allt som av dem ansågs möjligt att 
återanvända. Med Dejevos nedläggning tog sig, med andra ord, Sovjetunio-
nens sammanbrott ytterst konkreta uttryck. Nu körde inte längre några mili-
tära kolonner förbi och förde oväsen på vägarna, de sovjetiska soldaterna 
syntes inte längre i affärerna och avspärrningarna på väg ner mot havet för-
svann. När garnisonsområdet öppnades och blev tillgängligt för ortsbefolk-
ningen tog sig många dit och länsade hus och förråd på de rester som läm-
nats kvar av militären. Från att ha varit en högteknologisk raketbas vid Sov-
jetunionens yttersta gräns mot väst omvandlades officersbostäder, kaserner 
och övningsområden snabbt till ruiner och rasmassor. 13 år senare finns De-
jevo utsatt på kartan över sevärdheter på ön i turisttidningen ”Saaremaa this 
summer”.1  Här beskrivs området som ”Karujärve by, kallades Dejevo under 
sovjettiden, den största militärbasen på Ösel”. För den som besöker platsen 
står det också snabbt klart att landskapet inte bara består av en vacker sjö. 
Längs vägen in mot det tidigare avspärrade garnisonsområdet står ett tiotal 
nedgångna, övergivna enfamiljshus. Följer man den något slitna träskylten 
som pekar mot Dejevo-bunkern möts man av flerfamiljshus i ruiner, förfall-
na kasernbyggnader i sten och stora övergivna material- och fordonsförråd i 
stål. Ju längre in på området man kommer desto tydligare blir det att denna 
militära miljö inte kan kännetecknas som landsbygd utan snarare vittnar om 
en tid då ett urbant vardagsliv präglade platsen. 

När Berlinmuren föll 1989 och gränsen mellan det delade Tyskland för-
svann var det ingen som firade i garnisonsorten Dranske på den östtyska ön 
Rügen. Inget jubel om ett enat folk hördes på gatorna. I tystnad och ovisshet 
avvaktade befolkningen vad som skulle hända med den militära verksamhe-
ten när Östtyskland plötsligt hade upplösts och det statssystem som officera-
re och soldater svurit sin trohet mot inte längre fanns. När beslutet kom den 
30 september 1990 att flottbasen skulle läggas ner upplevde den då 40-åriga 
officeren Max det som att världen rasade samman runt honom. När han kom 
hem den kvällen stängde han in sig i sovrummet, hängde in sin uniform i 
garderoben och lade sig på sängen. Han hade tappat lusten att arbeta med 
människor och ville ta avstånd från det yrke där hans uppgift hade varit att 
                                                      
1 Saaremaa är det estniska namnet på Ösel. 
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beordra andra, ett yrke som hade försvarat en stat som plötsligt fallit sam-
man.2 

För den som besöker Dranske för första gången under 2000-talets första 
decennium finns det emellertid inte mycket som vittnar om ortens förflutna 
som ett väletablerat garnisonssamhälle. Den fysiska uppdelning som format 
orten i det så kallade Nya och Gamla Dranske finns kvar men ingenstans 
finner besökaren svar på frågan varför halva orten har en urban prägel och 
består av förfallna flervåningshus i betong, så kallade Plattenbau. Inte heller 
förstår man varför dessa slitna byggnader är omgivna av såväl rivningsmas-
sor som stora tomma gröna ytor och att trasiga gatlyktor står längs asfaltera-
de vägar som inte leder någonstans. Kontrasten mot den mer lantliga delen 
av orten där småhus i 1930-talsstil är placerade längs med bygator framstår 
som häpnadsväckande. Följer samma besökare vägen som leder ut från sam-
hället mot halvön Bug vittnar kvarlämnade avspärrningar och militära båt-
vrak om att det här har funnits en verksamhet som inte varit civil. Men ny-
fikenheten möter sin gräns vid en låst grind kompletterad med taggtråd långt 
ut i vattnet.  

I Fårösund på Gotland hade den militära och civila befolkningen levt med 
konkreta hot om regementet KA 3:s nedläggning sedan mitten av 1990-talet. 
Såväl lokala som nationella aktioner hade ägt rum för att bevara den militära 
verksamheten på orten. År 2000 lades dock KA 3 ner helt och hållet och 
regementsområdet byggnadsminnesmärktes. Med nedläggningsbeslutet för-
svann den största arbetsgivaren på norra Gotland, vilket väckte en stor oro 
om vad detta skulle innebära i termer av minskad sysselsättning och sjun-
kande bostadspriser. Många ställde sig frågan om vad som skulle komma 
istället. Skulle Fårösund nu åter bli den lilla by orten hade varit innan KA 3 
etablerades?  

För den som väljer att besöka samhället flera år efter nedläggningen krävs 
särskilda kunskaper för att se att Fårösund en gång varit en garnisonsort. 
Många av de hus som ingår i stadsplanen vittnar visserligen om en tidstypisk 
urban 1940-talsarkitektur, men att byggnaderna skapats för en militär infra-
struktur går inte att avläsa i stadsbilden. För den som väljer att åka in mot det 
före detta regementsområdet, numera omdöpt till Kustparken, står det dock 
klart att det har funnits en militärt organiserad verksamhet på orten. Kvar 
finns såväl vaktkur som kanslihus med minnessten över KA 3 och före detta 
förrådsbyggnader tillsammans med idrotts- och simhall. De nybyggda radhu-
sen längs med vattnet visar också att det pågår en omfattande omvandling 
från militärt till postmilitärt. På en karta över det nyetablerade bostadsområ-
det Kronhaga strand står det: ”Befriat boende i Fårösund”. 

                                                      
2 Intervju med den förre officeren Max 
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Postmilitära landskap 
Åren efter andra världskrigets utvecklades Östersjöområdet till ett starkt 
tudelat område med Öst och Väst. Östersjön kännetecknades under kalla 
kriget av hot och oro, ett så kallat vredens hav. På grund av spänningarna 
mellan de två blocken blev kustområdena starkt upprustade i beredskap för 
krig. Länderna hade under denna period en relativt stabil politisk position 
där Sverige och Finland intog ett neutralt läge vad gäller militära allianser, 
medan Västtyskland, Norge och Danmark var medlemmar i NATO. Till 
Östblocket hörde Östtyskland och Polen som ingick i Warszawapakten och 
de baltiska staterna som var ockuperade av Sovjetunionen. 

Det finns en lång kontinuitet i den militära närvaron på Östersjöns öar och 
kuster. Under många hundra år har här utspelat sig strider om att kontrollera 
dem.3 Dessa historiska händelser har satt såväl materiella som immateriella 
spår i landskapet. På Ösel rustades det 1940 för full beredskap i och med de 
sovjetiska truppernas ankomst, då tusentals soldater stationerades i nyanlag-
da garnisoner runt om på ön.4 På Rügen var det främst Hitlers maktöverta-
gande 1933 som kom att påverka den militära upprustningen på ön eftersom 
den sågs som en strategisk utgångspunkt i krigsförberedelserna för att ta 
herraväldet över Östersjön.5 Gotlands position mitt i Östersjön, med lika 
långt avstånd till den sovjetiska kusten som till det svenska fastlandet inne-
bar att ön kom att ligga i den omedelbara skottlinjen. Därför skärptes bered-
skapen på ön när Tyskland 1941 gick till angrepp mot Sovjetunionen.6 

Stora områden runt Östersjön, såväl som delar av dess öar var alltså från 
1930-talet fram till kalla krigets slut avspärrade för militär verksamhet och 
inte tillgängliga för utländska besökare. De tre garnisonsorterna Dejevo, 
Dranske och Fårösund etablerades inför och under andra världskriget, vilket 
militärhistoriskt sett får anses vara relativt sent. För Dranskes del skedde 
dessutom en återmilitarisering av orten så sent som på 1960-talet.7 

År 1989 ägde omvälvande historiska händelser rum i Europa, då fackfö-
reningen Solidaritet vann parlamentsvalet i Polen, Ungern öppnade sina 
gränser mot väst och hundratusentals demonstranter i Prag, Sofia, Leipzig 
och Östberlin uttryckte protester mot diktatur och kommunism, vilket sam-
mantaget ledde till att Berlinmuren föll. På dessa händelser följde två år se-
nare Sovjetunionens upplösning och de baltiska staternas självständighet i 

                                                      
3 Se t.ex. Melkonov, Yuri, 2009. Special Military History Feature: Studying the History of 
Coastal Defense of Countries of the Baltic Sea Region. I: Baltic Security & Defence Review. 
11(2).  
4 Sörensen, S. 1992. Öarna i Östersjön: förr och nu. 
5 Information hämtad från utställningen vid Dokumentationszentrum Prora på Rügen 2007. 
6 Sörensen, S. 1992. Öarna i Östersjön: förr och nu. 
7 Schmidt, M. 2008. Rügens geheime Landzunge: die Verschluβsache Bug. 
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augusti 1991.8 I efterdyningarna av denna omvandling påbörjades inom aka-
demiska och politiska institutioner en symbolisk rekonstruktion av Östersjön 
till ett fredens hav.9 Denna föreställning om historisk fred, som reproduceras 
i många EU-sammanhang, har Hansan och medeltiden som historieideolo-
gisk grund, där kalla kriget beskrivs som det historiska mellanrum då det 
rådde konflikt i området.10 Värt att nämna i sammanhanget är att Sovjetunio-
nen under kalla kriget använde en liknande symbolik för gemenskap och 
sammanhållning för att skapa sin fredsbild av Östersjöområdet.11 

Kalla krigets slut, med Sovjetunionens fall, Tysklands enande och Wars-
zawapaktens upplösning, innebar en omfattande och ännu pågående konkret 
geopolitisk och socioekonomisk omvandlingsprocess på global, regional, 
nationell och lokal nivå. Det förändrade världspolitiska läget orsakade kan-
ske tydligast en internationell militär nedrustning och stängning av baser, 
övningsområden och garnisoner runt om i Europa.12 Mellan 1985 och 1995 
lades över 8 000 militära baser ner och miljontals hektar av militära områden 
återfördes till den civila sektorn. Detta ledde till hög arbetslöshet och ned-
gång i många lokala ekonomier. Det blev under åren 1990-1997 än mer på-
tagligt att arbetstillfällena inom försvarssektorn i Europa minskade då när-
mare 1,5 miljoner soldater och drygt en halv miljon anställda inom försvars-
industrin förlorade sina jobb.13 I denna omvandlingsprocess skulle före detta 
militärer finna nya anställningar och före detta baser och garnisoner om-
vandlas till civila verksamheter. I Sverige öppnades till exempel många nya 
högskolor på före detta regementsområden.  

I Östersjöområdet har nedrustningsfrågan fått särskilt stor ekonomisk, so-
cial och kulturell betydelse eftersom detta var den tyngst militariserade delen 
av Europa. Till exempel övergavs cirka 570 000 hektar militära landskap när 
omkring 500 000 anställda i den före detta Sovjetiska armén och deras anhö-
riga lämnade baserna och flyttade ut ur bostadsområdena.14 

                                                      
8 Se t.ex. Allan, P. & Goldmann, K. (red.). 1995. The end of the Cold War: evaluating theo-
ries of international relations. 
9 Här bör nämnas att mitt eget avhandlingsprojekt inom Centre for Baltic and East European 
Studies (CBEES) är finansierat av Östersjöstiftelsen, som bildades av den svenska regeringen 
1994. Östersjöstiftelsens uppgift är att främja forskning ”inom områden med anknytning till 
Östersjöregionen och Östeuropa”. http://ostersjostiftelsen.se/ 
10 Se t.ex. Waever, O. 1993. Culture and Identity in the Baltic Sea Region. I: Joenniemi, P. 
(red.). Cooperation in the Baltic Sea Region. 
11 Stråth, B. (red.). 2000. Myth and Memory in the Construction of Community. Historical 
Patterns in Europe and Beyond. 
12 Begreppet garnison stammar från det franska ordet garnir ”utrusta med” och definieras 
enligt Nationalencyklopedin som ”militära enheter som i fred är stationerade på samma ort”.  
13 Jauhiainen, J. 2002. Defence Restructuring and Conversion. I: Taipale, I. (red.). War or 
health?: a reader.  
14 BICC Paper 30. 2003. Base Conversion in Central and Eastern Europe 1989-2003. 
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1. Karta över militära nedläggningar i Östersjöregionen  Källa: Nordregio 

Dessa strukturella förändringar har i varierande omfattning berört länderna 
runt Östersjön och har i särskild hög grad påverkat de länder som hörde till 
det forna östblocket. I denna omvandlings- och nedläggningsprocess formas 
platser som jag benämner postmilitära landskap. 
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Syfte och frågeställningar 
Den här avhandlingen handlar om tre postmilitära landskap: Dejevo på Ösel, 
Dranske på Rügen och Fårösund på Gotland. De kustnära orternas starka 
koppling till hot och försvar i Östersjöområdet ledde till att de relativt sent 
inför och under andra världskriget etablerades som garnisonsorter på 1930-
talet, med en militär verksamhet som utvecklades under kalla kriget. I och 
med kalla krigets slut vid 1990-talets början har en omfattande nedrustning 
inneburit fullständigt nya omständigheter, vilket starkt har förändrat vardags-
livet och de mellanmänskliga villkoren. 

Med hjälp av begreppet postmilitära landskap betonas ett processuellt 
perspektiv på hur rum formas i relationen mellan visionära planer och var-
dagliga praktiker. Jag använder mig av en vid definition av landskapsbe-
greppet för att betona att olika grupper i samhället kan representera skilda 
tolkningar av och sätt att bruka samma plats, som inte nödvändigtvis behö-
ver vara samstämmiga.15 Så kan postmilitära landskap till exempel omfatta 
både urbana och landsbygdsmässiga värden och livsstilar. 

Syftet är att synliggöra den process där kalla krigets militära landskap 
idag omvandlas för att införlivas i det nya Europas makroregionala enhets-
strävanden. Preciserat blir syftet att undersöka vad planeringens visioner 
betyder för människor vardagsliv. Ett påföljande kunskapsmål med studien 
är också att belysa de utmaningar som planeringen ställs inför i denna om-
vandlingsprocess. 

Tre frågeställningar har styrt analysen. Den första tar ett brett grepp om 
själva omvandlingsprocessen: Hur ser den process ut där Östersjöns kust-
landskap efter kalla krigets slut nedrustas och omvandlas från ett produk-
tionslandskap av militära tjänster och objekt till ett civilt konsumtionsland-
skap för rekreation och turism? Den andra tar sin utgångspunkt i relationen 
mellan visioner och vardagsliv: Hur formas visionära planer och vardagliga 
praktiker i spänningsfältet mellan erfarenheter av det förflutna och förvänt-
ningar inför framtiden? Den tredje behandlar det förflutnas roll i omvand-
lingsprocessen: Vilka delar av de militära landskapens förflutna lyfts fram 
respektive skjuts undan i denna omvandlingsprocess till postmilitära land-
skap? 

Teoretiskt ramverk 
Teoretiska resonemang bör enligt geografen David Harvey inte ses som av-
slutade och färdigformulerade. ”Teorin kan aldrig ge en fullständig eller 

                                                      
15 Se t. ex. Bender, B. (red.). 1993. Landscape: politics and perspectives. 
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slutgiltig redogörelse över världen. Teorin är under alla förhållanden något 
som är (eller bör vara) under utveckling”.16 

I analysen av hur postmilitära landskap formas i mötet mellan visionära 
planer och vardagliga praktiker har jag valt att kombinera teoretiska perspek-
tiv på hur rum skapas relationellt med minnespolitiska teorier om det förflut-
nas rumsliga betydelser.   

Konstruktioner av rum 
Den franske sociologen Henri Lefebvre ser varje rum som skapat i dialekti-
ken mellan materiellt och symboliskt och som resultatet av en social process 
av mångtydiga föreställningar om och praktiker i människors vardagsliv. De 
sociala rummens historia och samtid formas i samspelet mellan fysiska om-
ständigheter, som ger särskilda kännetecken, och olika kulturella, ekonomis-
ka, politiska och sociala villkor.17 Liksom Lefebvre betonar geograferna 
David Harvey och Doreen Massey att rum formas materiellt och immateriellt 
av det nät av sociala relationer som vävs samman inom och mellan platser. 
Samtidigt tar sociala relationer rumslig form och existerar inom vissa rums-
ligt skapade ramverk.18 I min analys av postmilitära landskap är det med 
Lefebvres ord ”snarare textur än text” som ligger i mitt intresse vilket inne-
bär att jag intresserar mig för hur betydelser och handlingar tar sig rumsliga 
uttryck i människors vardag.19 

Vardagliga praktiker både formar och formas av rummet. De är uttryckba-
ra men inte begripliga enbart genom språk.20 I denna studie kopplas språk 
och symboler samman med faktiska eller möjliga handlingar för att syn-
liggöra rummets politiska aspekter. Mer än att enbart fokusera på uppfatt-
ningar, beskrivningar och tolkningar av rum betonar Lefebvre betydelsen av 
att analysera själva livet i rummet. Konstruktionen av rum föregår själva 
tolkningen eftersom rum inte skapas i syfte att bli tolkat utan för att levas av 
människor med kroppar och viljor, i deras egna särskilda vardagslivskontext. 
I rummet reproducerar handlingar betydelser även om ingen redogör för 
dem. Till exempel betonar Lefebvre att förtryckande handlingar pågår rums-
ligt även om sådana despotiska rum översållas med skenbara tecken på det 
motsatta.21 

                                                      
16 Harvey, D. 2009:113. Den globala kapitalismens rum: på väg mot en teori om ojämn geo-
grafisk utveckling. 
17 A.a. 
18 Harvey 1996:112. Justice, Nature and the Geography of Difference. Jfr Massey, D. 1994. 
Space, Place and Gender. samt Massey, D. 2005. For Space. 
19 Lefebvre, H. 1974/91. The Production of Space. 
20 A.a.  
21 A.a.  
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Tidrumslighet 
Eftersom rum formas processuellt har vi alltid att göra med historia. Analy-
sen av hur rum konstrueras behöver enligt Lefebvre såväl tillbakablickande 
som framåtblickande ingångar, vilket innebär att tid är ett absolut villkor för 
sådan analys.22 Platser betraktas av Massey som särskilda situationer i ett 
komplext nätverk av sociala relationer och tolkningar och som särskilda 
uttryck för integreringen av tid och rum.23 Därför kan platser inte enbart de-
finieras genom symboler på en karta eller fysiska gränser i ett område utan 
måste ses som kontextberoende, tidrumsliga företeelser där det förflutna 
integreras med samtid och framtid.24 

Eftersom såväl platser som sociala relationer formas av både förändring 
och kontinuitet har dessa båda begrepp betydelse för att synliggöra hur spelet 
mellan vardagsliv och planering formar postmilitära identiteter och landskap, 
sett ur ett minnespolitiskt perspektiv.25 Denna studie fokuserar både garni-
sonsorternas omvandlingsprocesser från militära till postmilitära landskap 
samt visar att EU:s strävan efter en sammanhållen och konkurrenskraftig 
makroregion BSR skapar särskilda villkor för dessa platser och de männi-
skor som här lever sin vardag.  

Den rumsliga triaden 
För att visa att den komplicerade och mångtydiga konstruktionen av rum 
sker på och mellan flera olika nivåer, mellan makro och mikro, tar Lefebvre 
sin utgångspunkt i en triad. På så sätt menar Lefebvre att den något förenk-
lade uppdelningen mellan materiellt och immateriellt som ofta sker i samhäl-
let kan undvikas.26 Denna triad har blivit föremål för många och ibland mot-
stridiga tolkningar.27 Inom etnologin har Markus Idvall använt triaden i sin 
analys av hur Öresundsregionen skapas i relation till ”de kartografiska rum 
där olika former av liv har inrättats och inrättas”.28 I likhet med Idvall använ-
der jag Lefebvres triad för att synliggöra maktrelationen mellan planerares 

                                                      
22 A.a. 
23 Massey. D. 1994. Space, Place and Gender. 
24 Harvey, D. 2011. Ojämlikhetens nya geografi. Massey, D. 1991. The Political Place of 
Locality Studies. I: Environment and Planning A. 23(2). Massey, D. 1994. Space, Place and 
Gender. samt Massey, D. 2005. For Space. 
25 Harvey. D. 1996. Justice, Nature and the Geography of Difference. 
26 Jag har även inspirerats av kulturgeografen Maja Lagerqvists teoretiska förståelse av tria-
den. Se Lagerqvist, M. 2011. Torpets transformationer: materialitet, representation och 
praktik från år 1850 till 2010. 
27 Se t. ex. Åström, A-M. & Lillqvist, J. (red.). 2012. Stadens hjärta: täta ytor och symboliska 
element i nutida nordiska städer. Mitt sätt att se triaden som en dialektisk produktion av rum 
grundar sig främst på Tim B. Rogers tolkning. Se Rogers, T.B. 2002. Henri Lefebvre, Space 
and Folklore. I: Ethnologies. 24(1). 
28 Idvall, M. 2000:31. Kartors kraft. Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid. 
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visioner och människors vardag. Dimensionerna i triaden utgörs av uppfat-
tade rum, planerade rum och levda rum.29 Eftersom studien fokuserar om-
vandlingsprocessen från militärt till postmilitärt är min ambition att använda 
triadens dimensioner tidrumsligt. 

Uppfattade rum är ett materialiserat och socialt skapat rum baserat på er-
farenheter. För att synliggöra omvandlingsprocessen från militärt till postmi-
litärt väljer jag att föra in ett minnesperspektiv i denna dimension. Det upp-
fattade rummet uttrycks och kommuniceras genom minnen av platsernas 
karaktärer och vardagsliv. Därmed är det uppfattade nära sammankopplat 
med människors minnespraktiker. Minnespraktiker formas genom männi-
skors relationer till platsen och till varandra, såväl som genom människors 
erfarenheter och minnen av händelser och platser. Detta innebär att jag an-
vänder det uppfattade rummets dimension som ett sätt att analysera hur 
människor minns de rumsliga praktikerna. För kvarboende i de före detta 
garnisonsorterna skapade med andra ord deras uppfattningar och erfarenhe-
ter särskilda minnespraktiker och praktiska kunskaper som materialiserades i 
platsernas fysiska uttryck.30 Det uppfattade rummets dimension synliggör en 
växelverkan mellan de platser som människor i sin vardag gör till sina och 
kollektiva minnen som formas i de postmilitära landskapen. 

Planerade rum är visionernas rum där ideala framtidskonstruktioner för-
medlas i texter, kartor, bilder och modeller, till exempel av planerare och 
arkitekter. Planerade rum är visserligen abstrakta men de innefattar faktiska 
relationer av makt, kontroll och produktion och används för att behärska 
olika miljöer. Det planerade rummet baseras främst på representerande be-
grepp.31 De har en stark påverkan på sociala och politiska praktiker och är 
riktade mot framtiden. Den makroregionala och lokala planeringen är delar i 
det planerade rummet. Genom visioner för framtiden uttrycks ideal om att 
konversionsprocessen i Östersjöregionen kan skapa attraktiva platser i fram-
tiden och vilka delar av det förflutna som anses skapa mervärde. 

Levda rum är mer än bara uppfattade rum eller planerade rum. Denna di-
mension är vare sig enbart minnen och erfarenheter eller enbart visioner och 
strategier. Levda rum är det samtida rum där interaktionen mellan vardagliga 
praktiker och visionära planer sker.32 De formas när planerna tar plats, möter 
människors minnespraktiker och nya erfarenheter och förväntningar skapas. 
De båda tidigare dimensionerna skapar både möjligheter och begränsningar i 
det levda rummet. Det levda rummets postmilitära landskap formas i spelet 
mellan planeringens visioner och människors praktiker. För att visa hur pla-

                                                      
29 Lefebvre, H. 1974/91:33-39. The Production of Space. 
30 Jfr Lagerqvist 2011. Torpets transformationer: materialitet, representation och praktik från 
år 1850 till 2010. 
31 Rogers, T.B. 2002:34. Henri Lefebvre, Space and Folklore. I: Ethnologies. 24(1). 
32 A.a. 
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neringens framtidsvisioner på makroregional och lokal nivå påverkar männi-
skors vardagsliv behövs denna tredje dimension i min analys.  

Minne, erfarenhet och förväntan 
Liksom i geografin finns det i historien en social verklighet där diskrepanser 
mellan faktiska händelser och det språk som används för att skildra dem 
framträder.33 För att synliggöra omvandlingsprocessernas tidrumslighet an-
vänds i denna studie därför Lefebvres konceptuella triad tillsammans med 
idéhistorikern Rheinhard Kosellecks termer tidsskikt, erfarenhetsrum och 
förväntningshorisont och sociologen Maurice Halbwachs begrepp kollektivt 
minne. 

Genom att koppla minnen, händelser och praktiker till de rum där männi-
skor lever synliggörs att olika erfarenheter överlappar varandra och att olika 
perspektiv på framtiden korsar varandra. Jag följer Kosellecks resonemang 
att vi inte kan tala om en enda utan om ett flertal historiska tider i olika skikt, 
så kallade tidsskikt. Detta begrepp innebär att historiska tider är mellan-
mänskligt konstituerade där olika erfarenhetsskikt i tiden har olika varaktig-
het, vilket i sin tur skapar olika kollektiva bilder både av det förflutna och av 
framtiden. Det finns olika skikt av erfarenheten och det som kan erfaras, av 
hågkomsten och  det som kan minnas och slutligen av glömskan och det 
aldrig traderade. Dessa kan återkallas och upparbetas beroende på samtidens 
frågor. I denna process framträder de minnespolitiska konflikter som tar 
plats i konstruktionen av kollektiva minnen.34 

Maurice Halbwachs har visat att kollektiva minnen är sociala konstruk-
tioner skapade utifrån nutida överväganden och formade i kommunikation 
med andra. Arkeologen Jan Assmann har vidareutvecklat Halbwachs teori 
om kollektivt minne och introducerat begreppen kommunikativt och kultu-
rellt minne. I min analys ingår dessa båda begrepp i den minnespolitiska 
process där delar av det förflutna lyfts fram respektive skjuts undan.  

Assmann menar att kommunikativa minnen vare sig är formaliserade eller 
stabiliserade genom materiella symboler, traditioner och riter. Istället skapas 
och reproduceras de i vardagens interaktioner och samtal och syftar på min-
nen av erfarenheter som inte sträcker sig mer än ungefär 80 år tillbaka i ti-
den. Det är just den informella vardagliga kommunikationen av minnen och 
erfarenheter som Halbwachs benämner kollektiva minnen. Mer formella och 
stabiliserade minnespraktiker bör enligt Assmann i stället inordnas under 
begreppet kulturellt minne. Till skillnad från kommunikativa minnen är kul-

                                                      
33 Se t. ex. Harvey, D. 1996. Nature, Justice and the Geography of Difference. 
34 Koselleck, R. 2002. The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Con-
cepts. samt Koselleck, R. 2004. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. 
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turella minnen bearbetade och förmedlade av någon typ av specialist och på 
så sätt institutionaliserade.35 

När jag i kapitel tre behandlar garnisonens kollektiva minne menas i hu-
vudsak kommunikativa minnen som formats i själva omvandlingsprocessen 
och som kommuniceras av de kvarboende i deras vardag. Kulturellt minne 
representeras i avhandlingen främst av ideella museer och hembygdsföre-
ningar. Kulturellt minne är en del av det kollektiva minnet, men har valts ut 
av lokala representanter och genom bland annat utställningar, skrifter och 
minnesmärkningar givits en mer stabiliserad form än det kommunicerade 
minnet.36 

I denna studie kopplas kollektiva minnen till lokala värden och männi-
skors behov att känna delaktighet och att kunna knyta sina minnen till den 
plats där de känner tillhörighet. En distinktion görs mellan kollektiva minnen 
och kulturarv, som i stället kopplas till ekonomiska och politiska värden där 
det förflutna väljs ut och används som en vara.37 

Kosellecks definition av de två begreppen erfarenhet och förväntan har 
betydelse i min analys eftersom de får ”det förflutna och framtiden att haka i 
varandra”.38 Begreppen synliggör vilka olika erfarenheter och förväntningar 
som formas i och påverkar vardagsliv och planering. De ses som kunskaps-
kategorier som inte förmedlar någon exakt historisk verklighet men som har 
som syfte att ringa in och bestämma förutsättningarna för vilka historier som 
är möjliga i olika sammanhang.39 Med dessa begrepp vill jag synliggöra spe-
let mellan planeringens visioner och vardagens praktiker i den omvandlings-
process som de före detta garnisonsorterna genomgår. Detta spel formar 
tillhörighet och marginalisering i de postmilitära landskapen, bland annat 
genom den spänning som uppstår mellan vardagens kollektiva minnen och 
kulturarvsprocesser på makroregional och lokal planeringsnivå.  

Koselleck ser erfarenhet som ”närvarande förflutet, vars händelser har in-
förlivats och kan hämtas fram ur minnet”.40 Detta innebär att den egna erfa-
renheten också rymmer erfarenheter som förmedlats av tidigare generationer 
och samhälleliga institutioner. För att förtydliga begreppet erfarenhetsrum 
                                                      
35 Assmann J. 2011a. Communicative and Cultural Memory. I: Meusburger, P., Heffernan, M. 
& Wunder, E. (red.). Cultural Memories: The Geographical Point of View. samt Assmann, J. 
2011b. History, Memory, and Identity. I: Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V. & Levy, D. 
(red.). The collective memory reader. Jfr Selling, J. 2004. Ur det förflutnas skuggor: historie-
diskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000. 
36 Assmann J. 2011a. Communicative and Cultural Memory. I: Meusburger, P., Heffernan, M. 
& Wunder, E. (red.). Cultural Memories: The Geographical Point of View. samt Assmann, J. 
2011b. History, Memory, and Identity. I: Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V. & Levy, D. 
(red.). The collective memory reader.  
37 Svensson, B. 2005a. Kulturarv och identitetspolitik. I: Jönsson, L-E. & Svensson, B. (red.). 
I Industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. 
38 Koselleck, R. 2004:110. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. 
39 A.a.  
40 A.a. sid. 171 
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använder Koselleck glasluckan i en tvättmaskin som metafor, ”genom vilken 
man kan se än det ena, än det andra plagget i tvätten, som i sin helhet befin-
ner sig i tumlaren”.41 

Vad gäller förväntan finns flera likheter med erfarenhet då den också 
formas av relationen mellan det personliga och det kollektiva. 

Förväntan uppstår i nuet; den är aktualiserad framtid som är inriktad på Ännu-
icket, på det icke erfarna, på bara det som kan göras tillgängligt. Hopp och 
fruktan, önskan och vilja, men också rationell analys, mottaglighet och ny-
fikenhet ingår i och konstituerar förväntan.42 
 

Till skillnad från erfarenheten är framtiden inte bearbetad och upplevd. Att 
förväntningar kan härledas från erfarenheter innebär inte någon garanti att de 
ska gå i uppfyllelse eftersom framtiden ofta blir annorlunda än vad som för-
väntats. Detta brott i förväntningshorisonten skapar i sin tur nya erfarenheter 
som läggs till och omvandlar erfarenhetsrummet. I spänningen mellan erfa-
renhet och förväntan kan nya lösningar formas. Trots likheterna mellan erfa-
renhet och förväntan sammanfaller begreppen aldrig och de förbinder inte 
heller kronologiskt det förflutna och framtiden med varandra. Det är inte 
heller så att erfarenheten helt och hållet fastställer upphovet till förväntan. 
Erfarenhetsrummet är en helhet där flera skikt av det förflutna är närvarande 
utan någon klar koppling till ett ”före” och ”efter”. Vad gäller förväntan, 
menar Koselleck att metaforen horisont passar bättre.43 

Horisonten är den linje bortom vilken ett nytt erfarenhetsrum öppnar sig som 
ännu inte kan överblickas. Trots möjliga prognoser finns en absolut gräns för 
vad vi kan veta om framtiden, för den är inte erfarbar.44 

 
Som tidigare nämnts är begreppen alltså inte parallella. Det är möjligt att 
förvänta sig särskilda erfarenheter och de kan upprepas och bekräftas i sam-
tiden, medan det inte på jämförbart sätt går att redan i nuet erfara det förvän-
tade. Visserligen kan förhoppningar och farhågor inför framtiden avspeglas i 
medvetandet, men de situationer som förutses i förväntan är rent faktiskt inte 
levda erfarenheter.45 

Sociologen Mats Franzén har i sin tolkning av Lefebvres triad betonat 
spelet mellan praktiker och representationer, där erfarna praktiker i vardagen 
förhåller sig till förväntade representationer i planeringen. Därmed belyser 
Franzén en viktig koppling mellan Lefebvres triad av uppfattade rum, plane-
rade rum och levda rum och Kosellecks resonemang om relationen mellan 

                                                      
41 A.a. sid. 173 
42 A.a. sid. 171 
43 A.a. 
44 A.a. sid 173 
45 A.a. 
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erfarenhetsrum och förväntningshorisont.46 I såväl uppfattade rum som levda 
rum ingår vardagliga erfarenheter, till skillnad från de planerade visionerna 
som främst bygger på förväntningar riktade mot framtiden. Denna koppling 
mellan Lefebvres och Kosellecks teoretiska resonemang har jag funnit an-
vändbar för att undersöka hur rum och människor formas och påverkas av 
stora samhälleliga förändringar, som kalla krigets slut. Jag vill ta de båda 
teorierna ett steg vidare genom att visa att det är i mötet, eller glappet, mel-
lan de förväntningshorisonter som formas i visionerna i det planerade rum-
mets dimension och människors kollektiva minnen som en del av erfaren-
hetsrummet i det uppfattade rummets dimension som nya erfarenheter och 
förväntningar skapas i människors levda rum.  
 

 

2. Modell över triadens tidrumsligt relationella aspekter. 

Forskningssammanhang 

Europeisering och regionalisering 
I detta forskningssammanhang görs en medveten distinktion både från tradi-
tionell etnologisk regionsforskning, som främst behandlar olika regioners 
folkliga kulturer i Sverige, och från sådan etnologisk forskning som behand-
lar europeisering och europeiska identiteter utan att resonemangen särskilt 
                                                      
46 Franzén, M. 2003. Rummets tvära dialektik – notater till Henri Lefebvre. I: Johansson, T. & 
Sernhede, O. (red.). Urbanitetens omvandlingar. Kultur och identitet i den postindustriella 
staden. 
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kopplas till EU:s styrmekanismer.47 Visserligen finns parallella resonemang 
om identifikation och politiska gränsdragningar men eftersom jag främst 
intresserar mig för resonemang om regionsskapande processer inom EU som 
en del av europeisering, väljer jag att utgå från antropologisk och etnologisk 
forskning som behandlar just dessa perspektiv.  

Anders Salomonsson har diskuterat regionbegreppets olika definitioner 
och den fara som kan uppstå när man blandar samman ekonomiska och kul-
turella betydelser i europeiska regionskonstruktioner.48 Markus Idvall har 
ägnat sin avhandling åt att analysera kartors betydelse i relation till regionali-
tet i Öresundsområdet. En grupp Lundaetnologer har i samarbete med mana-
gement- och organisationsforskare behandlat konstruktionen av en Öre-
sundsregion. Här har jag haft glädje av analyser som visar att EU:s makrore-
gioner tar form i interaktionen mellan lokala, nationella och globala proces-
ser.49 

Jag har även vänt mig till internationell antropologisk litteratur där vikten 
av att beskriva och analysera kulturella avtryck och uttryck mellan lokala, 
nationella och makroregionala skalor i samhället betonas. Antropologerna 
John Borneman och Nick Fowler har identifierat tre huvudsakliga fokusom-
råden som sedan början av 1990-talet har utvecklats inom antropologisk 
forskning om EU och Europa. En av dessa ansatser berör de administrativa 
och politiska kulturer som formas i EU:s maktinstitutioner, en annan har ett 
så kallat bottom-up-perspektiv för att studera hur lokalpolitiken interagerar 
med EU:s makronivå. En tredje ansats fokuserar hur värden och normer som 
skapas genom EU:s styrmekanismer interagerar med människors erfarenhe-
ter, relationer och praktiker i vardagen.50 Det är främst denna tredje ansats 
som min studie knyter an till.  

Antropologerna Irène Bellier och Thomas M. Wilson har pekat på att be-
grepp som kultur och identitet fram till de senaste 20 åren varit frånvarande i 
samhällsvetenskaplig forskning om och analyser av EU och europeiserings-
processer. De betonar att behovet av antropologisk och etnologisk forskning 
är synnerligen stort eftersom just dessa discipliner kan synliggöra de politis-
ka och kulturella sambanden mellan europeiserings- och regionaliserings-
processer på lokal, nationell och makroregional nivå. Detta kan bidra till att 
överskrida gränserna mellan mikro-, meso-, och makroperspektiv och i stäl-

                                                      
47 Se t.ex. Frykman, J. & Niedermüller, P. (red.). 2003. Articulating Europe. Local Perspec-
tives. Ethnologia Europaea. 
48 Blomberg, B. & Lindquist, S-O. (red.). 1994. Den regionala särarten. samt Idvall, M. & 
Salomonsson, A. (red.). 1996. Att skapa en region: om identitet och territorium. 
 49 Löfgren, O., Berg, P.O., & Linde-Laursen, A. (red.). 2000. Invoking a transnational me-
tropolis: the making of the Öresund Region. Se även Löfgren, O. & Nilsson, F. (red.). 2010. 
Regionauterna: Öresundsregionen från vision till vardag. 
50 Borneman, J. & Fowler, N. 1997. Europeanization. I: Annual Review of Anthropology. 
26(1). 
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let visa att dessa skalor är relationellt sammankopplade med varandra.51 Jag 
har särskilt haft glädje av Wilsons analys av EU:s strukturprogram INTER-
REG där han har visat hur det skapas glapp mellan lokal realitet och makro-
regional retorik inom EU:s maktinstitutioner.52 

Kulturarv och planering 
Frågor om kulturarvets roll i olika samhällsförändringar har genererat en 
mängd undersökningar, inte minst inom det svenska etnologiska fält som 
behandlas här. Karaktäristiskt för den europeiseringsprocess som fokuseras i 
denna avhandling är bland annat en internationell nedrustning efter kalla 
krigets slut, där försvarsindustrin förlorade sin starka betydelse bland annat 
för länderna runt Östersjön. Planeringen för och konsekvenserna av denna 
omvandling har emellertid stora likheter med andra strukturella förändringar 
vilket innebär att forskning även kring sådana teman är relevant för denna 
studie. 

När det gäller industrisamhällets omvandling har etnologen Robert Wil-
lims med begreppet industrial cool visat hur omvandlingen av industriområ-
den till rekreations-, kreativitets- och turistlandskap har lett till en estetise-
ring av dessa miljöer.53 Begreppet synliggör också hur kulturarvets värden i 
det globala samhället allt mer kopplas till attraktivitet och ekonomisk bety-
delse vilket innebär att det finns klara paralleller med omvandlingen till 
postmilitära landskap som fokuseras i denna studie. Jan Turtinens avhand-
ling handlar om hur världsarv skapas och används i spänningsfältet mellan 
politiska och ekonomiska intressen. Han resonerar kring hur kulturarv ge-
nomgår en form av kommodifiering och blir till en produkt på marknaden.54 
Att kulturarv är något som produceras och bör förstås som en politisk pro-
cess har även Owe Ronström diskuterat. Med exempel bland annat från hur 
det gick till när Visby utnämndes till världsarv för han fram resonemang om 
vilka konsekvenser kulturarvsproduktion som en särskiljande maktprocess 
kan få.55 Dragan Nikolic har i sin avhandling behandlat kulturarv ur ett poli-
tiskt och problematiserande perspektiv när det i Bosnien Hercegovina får en 
annan betydelse för människorna än vad världssamfund och nationella poli-

                                                      
51 Bellier, I & Wilson, T.M. (red.). 2000. An Anthropology of the European Union. Building, 
Imagining and Experiencing the New Europe. Jfr t. ex. O‟Dell, T. 2000. Traversing the trans-
national. I: Berg, P.O., Linde-Laursen, A., Löfgren, O. (red.). 2000. Invoking a Transnational 
Metropolis. The making of the Öresund Region. 
52 Wilson, T.M. 2000. Agendas in Conflict: Nation, State and Europe in the Northern Ireland 
Borderlands. I: Bellier, I & Wilson, T.M. (red.). An Anthropology of the European Union. 
Building, Imagining and Experiencing the New Europe 
53 Willim, R. 2008. Industrial cool. Om postindustriella fabriker. 
54 Turtinen, J. 2006. Världsarvets villkor. Intressen, förhandlingar och bruk i internationell 
politik. 
55 Ronström, O. 2008. Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon 
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tiker avsett.56 Lars-Eric Jönsson och Birgitta Svensson har belyst frågor om 
kulturarvets betydelse för utanförskap och tillhörighet samt hur minnen ges 
legitimitet eller glöms bort i olika kulturarvsprocesser.57 Birgitta Svenssons 
diskussion om kopplingen mellan kulturarv och minnespolitik och kulturar-
vets viktiga roll i människors identifikationsprocesser har haft stor betydelse 
för min studie.58 

Ett flertal etnologer från Göteborg har utvecklat frågor om stadslandska-
pets gränszoner och de vardagliga praktiker som äger rum här.59 Lennart 
Zintchenko har till exempel pekat på vilka olika konflikter som kan uppstå 
när ett kolonilottsområde genom nyexploateringar i omgivningen omvandlas 
till ett bostads- och fritidsområde med ökande ekonomiskt och socialt värde. 
Artikeln belyser en omvandling som har beröring med den process jag stude-
rar.60 Frågor om strukturomvandlingar i svenska landskap och vilka konkur-
rerande intressen som kan uppstå i de identifikationsprocesser som både 
formar och formas av landskapet har behandlats i antologin ”Moderna land-
skap”.61 Särskilt intressant i detta sammanhang är Orvar Löfgrens resone-
mang kring de mellanrum, eller skarvar, som skapas i landskapet genom 
stadsplaneringens ideal. Löfgren för fram begreppet landskap i vänteposi-
tion. Detta begrepp betecknar de områden som i planeringen blir reserverade 
för framtida bruk, men som i väntan på att planerna realiseras genomgår en 
oreglerad och ständigt pågående förändring genom att såväl människor som 
natur sätter sina avtryck i landskapet.62 

De etnologiska perspektivens användbarhet inom samhällsplaneringen har 
diskuterats bland annat av Klas Ramberg och Birgitta Svensson. I planerar-
rollen ligger en utmaning att skapa förståelse för den plats och det samhälle 
som ska planeras, både ur ett samtida och historiskt perspektiv. Ramberg har 
pekat på behovet av att planerare känner till vilka värden, erfarenheter och 
relationer som präglar vardagslivet på platsen, för att de visioner och planer 
som föreslås för framtiden på ett demokratiskt sätt ska kunna möta männi-
skornas behov. Här har etnologiska analyser av de rumsliga processer som 
formar värden och intressen under olika tider och av olika grupper betydel-

                                                      
56 Nikolic, D. 2012. Tre städer, två broar och ett museum. Minne, politik och världsarv i 
Bosnien och Hercegovina. 
57 Jönsson, L-E. & Svensson, B. (red.). 2005. I Industrisamhällets slagskugga. Om problema-
tiska kulturarv. 
58 T. ex. Svensson, B. 2005a. Kulturarv och identitetspolitik. I: Jönsson, L-E. & Svensson, B. 
(red.). I Industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. 
59 Saltzman, K. (red.). 2009. Mellanrummens möjligheter. Studier av föränderliga landskap 
60 Zintchenko, L. 2009. Oförutsägbarhetens urbana landskap. I: Saltzman, K.(red.). Mellan-
rummens möjligheter. Studier av föränderliga landskap 
61 Svensson, B. & Saltzman. K. (red.). 1997. Moderna landskap. Identifikation och tradition i 
vardagen. 
62 Löfgren, O. 1997. Mellanrum. Vita fläckar och svarta hål i storstadens utkant. I: Svensson, 
B. & Saltzman. K. (red.). 1997. Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen. 
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se.63 I sin avhandling har Ramberg vidare visat vilka värden i arkitekttävling-
ar som styr utformandet av framtidens stad och hur dessa uttryckta ideal i sin 
tur formar människors urbaniteter.64 

Med hjälp av begreppet kulturarvsplanering har Birgitta Svensson upp-
märksammat samhällsplaneringens behov att utveckla relevanta metoder och 
förhållningssätt till platsers kulturvärden. Med en insikt om att kulturarv är 
mångfaldiga och handlar om människovärden och minnespolitik, skulle pla-
neringen enligt Svensson kunna uppmärksamma den lokala kulturens bety-
delse i samhällsomvandlingar och därmed verka som en kraftkälla mot en 
global konsumtionskultur.65 Mina tidigare artiklar om de kulturella aspekter-
nas betydelse i stadsutvecklingen ingår också i detta forskningssammanhang 
och kan ses som en förförståelse för avhandlingens syfte och frågeställning-
ar.66 

Militär kulturhistoria 
Detta forskningssammanhang tillhör den sedan 1960-talet framväxande in-
riktningen new military history. Jag väljer att beskriva denna inriktning som 
militär kulturhistoria eftersom de metodologiska och teoretiska greppen 
främst är hämtade från social- och kulturhistoria. De sociala, kulturella och 
politiska aspekterna inom den militära historien betonas och relationerna 
mellan militära strukturer och det omgivande samhället lyfts fram och analy-
seras. Klass, kön och generation blir då kategorier som får stor betydelse i 
den militära kulturhistorien.67 Inom detta fält har teoretiska resonemang om 
kollektivt minne och förhållandet mellan förflutna och samtida politiska, 
sociala och kulturella mönster fått stor betydelse. I termer av konflikt, hot, 
krig och försvar används kollektiva minnen, både vardagligt kommunicerade 
och formellt institutionaliserade, som maktredskap på olika samhälleliga 
nivåer för att skapa gemensam hågkomst eller glömska av särskilda delar av 

                                                      
63 Ramberg, K. 2005. Stadsplanering och stadsliv. I: Forsberg, G. (red.). Planeringens utma-
ningar och tillämpningar. 
64 Ramberg, K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder och 
stadsdelar i Sverige 1989-2003. 
65 Svensson, B. 2005b. Kulturarvsplanering som vision. I: Forsberg, G. (red.). Planeringens 
utmaningar och tillämpningar. Se även Svensson, B. & Wetterberg, O. 2008 Historiens bety-
delse i kulturmiljöförvaltningen. I: Svensson, B. & Wetterberg, O. (red.). Malmberget. Struk-
turella förändringar och kulturarvsprocesser. En fallstudie. 
66 Feldmann, B. 2008. Identitet och tillhörighet i innerstadslandskapet. Chinatown i Stock-
holms city. I: Forsell, H. (red.). Den kalla och varma staden. Migration och stadsförändring i 
Stockholm efter 1970. samt Feldmann, B. 2008. Gropen och gettot. Om kulturarv, identitet 
och generation. I: Svensson, B. & Wetterberg, O. (red.). Malmberget. Strukturella föränd-
ringar och kulturarvsprocesser. En fallstudie. 
67 Bourke, J. 2006. New Military History. I: Hughes, M. & Philpott, W.J. (red.). Palgrave 
advances in modern military history. 
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det förflutna.68 Dessa resonemang har sammantaget utgjort en god kunskaps-
grund för min studie. 

Få etnologer har intresserat sig för den militära sektorn och kopplingarna 
mellan civila och militära samhällen är särskilt outforskade. Några studier 
finns dock som har varit till stöd och nytta för denna avhandling då de ger en 
bakgrundskunskap både om hur ett vardagsliv skapas med det militära som 
grund och om nedläggningarnas konsekvenser. Förutom dessa inkluderas i 
detta forskningssammanhang även ett antal internationella studier. 

Den första etnolog som på 1940- och 1960-talen studerade svenskt soldat-
liv var Mats Rehnberg.69 Under 1980- och 1990-talen bidrog Mats Hellspong 
med ett flertal artiklar som behandlar garnisons- och soldatliv.70 Bland annat 
deltog Hellspong i ett flernationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt 
med en artikel om sociala och kulturella perspektiv på garnisonsstaden.71 I 
Sören Janssons studie ”Officerare emellan” behandlas efterkrigstidens rege-
mentsliv vid ett antal regementen i Sverige. I ”Biggles i folkhemmet” be-
skriver Jansson officerskårslivet vid flygvapnet.72 På 2000-talet har etnolo-
gisk forskning om det militära livets kulturella och sociala aspekter hittills 
varit sällsynt, med två undantag. Det ena exemplet är Susanne Wollinger 
som har studerat lumpar- och regementlivets vardag och ideal.73 Det andra är 
Jonas Engman som har belyst marinofficerares upplevelser av nedläggningar 
och strukturförändringar efter 1989.74 

Frågor om vad som händer när krigsföring och politiska oroligheter riktar 
sig mot urbana rum, dess innevånare och sociala system har först under 
2000-talets början diskuterats teoretiskt och empiriskt.75 De särskilda maktre-
lationer som skapas i urbana samhällen organiserade kring krig och försvar 
                                                      
68 Se t. ex. Neiberg, M.S. 2006. War and Society. I: Hughes, M. & Philpott, W.J. (red.). Pal-
grave advances in modern military history. 
69 Rehnberg, M. (red.). 1943. Svensk soldat: skildringar från medeltiden till våra dagar jämte 
samtida bilder. samt Rehnberg, M. 1967. Vad skall vi göra med de blanka gevär: femton 
kapitel ur soldaternas liv.  
70 T. ex. Hellspong, M. 1987. Fälttåg och khaki: om 1900-talets svenska arméuniformer som 
tidsspegel. I: Rig. 1987(70). samt Hallén, L. &. Hellspong, M. (red.). Svenska officersmässar: 
mässar och mässliv.  
71 Hellspong, M. 1997. Sociala och kulturella perspektiv på 1900-talets svenska garnisonsstad. 
I: Artéus, G. (red.). Nordens garnisonsstäder: slutrapport från ett forskningsprojekt. 
72 Jansson, S. 1993. Officerare emellan: en etnologisk studie av efterkrigstidens regementsliv 
vid I3, I11 och I17. samt Jansson, S. 1996. Biggles i folkhemmet: historien om ett flygvapen 
och dess officerskår. 
73 Wollinger, S. 1994. Fotsvett och drömmar: om vardagen på ett skånskt regemente. samt 
Wollinger, S. 2000. Mannen i ledet: takt och otakt i värnpliktens skugga. 
74 Engman, J. 2002. Sista skottet: en etnologisk dokumentation av Karlskrona kustartillerire-
gementes nedläggning. 
75 T. ex. Mendieta, E. 2004. Imperial geographies and topographies of nihilism: theatres of 
war and dead cities. I: City. 8(1). samt Bishop, R. & Clancey, G. 2003. The city as target, or 
perpetuation and death. I: Bishop, R., Phillips, P., & Yeo, W.W. (red.). I: Postcolonial Urban-
ism 
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har tidigare sällan ägnats särskild uppmärksamhet i urbana studier. Den brit-
tiske geografen Stephen Graham betonar att det är viktigt med en urban-
forskning som lägger lika mycket kraft på att undersöka hur urbana platser 
fördärvas och ödeläggs som man hittills har gjort på dess tillväxt, planering 
och utveckling.76 Det är med utgångspunkt i ett sådant maktperspektiv på 
urbana miljöer och identiteter som omvandlingsprocessens visioner, prakti-
ker och konsekvenser analyseras i min studie. 

Det militära landskapets funktion och position spelar naturligtvis stor roll 
inom ämnet militärhistoria, oftast i termer av slagfält, utrustning, soldatliv 
och försvarsaktiviteter. Men militärhistoria handlar också om sociala relatio-
ner, maktstrukturer, genuskonstruktioner och barndomserfarenheter.77 Socia-
la kategorier som klass, kön och generation har uppmärksammats i forskning 
om försvarets strukturer och militära relationer.78 Genom sådan forskning 
synliggörs bland annat den betydelse som den utbredda närvaron av militär 
personal och deras familjer får för särskilda samhällen.79 Militärhistorikern 
Matthias Rogg påtalar i sin bok om förhållandena mellan militären och det 
omgivande samhället i Östtyskland att det finns brister i forskningen. Visser-
ligen synliggörs ofta att den militära infrastrukturen ständigt var närvarande 
för medborgarna i Östtyskland men kunskapen om garnisonernas vardags-
miljöer anser han vara bristfällig.80 

Maria Sjöberg har anlagt ett genusperspektiv på det svenska militärhisto-
riska fältet. Hon studerar kvinnors betydelse och närvaro i de europeiska 
arméernas sociala sammansättning och belyser interaktionen mellan civila 
och militära sfärer i arméers och garnisoners organisation och struktur.81 
Cynthia Enloe är forskare i internationell utveckling och kvinnostudier och 
har i flera fall studerat samspelet mellan kvinnopolitik och militariserings-
processer. Hon menar att den koppling mellan nationalism och maskulinitet 
som finns inom försvarsmakten påverkar de kvinnor som är anställda i eller 
kring försvaret. Kvinnor och femininiteter spelar, enligt Enloe, en betydande 
roll i ett starkt nationellt försvar, inte enbart genom att vara kvinnliga solda-

                                                      
76 Graham, S. 2004. Postmortem city. I: City. 8(2) 
77 Bourke, J. 2006. New Military History. I: Hughes, M. & Philpott, W.J. (red.). Palgrave 
advances in modern military history 
78 T.ex. Edward Wertsch, M. 1991. Military brats: legacies of childhood inside the fortress. 
Engelen, B. 2003. Soldatenfrauen in Preussen. Eine Strukturanalyse der Garnisonsgesell-
schaft im späten 17. und 18. Jahrhundert. Enloe, C. 2000. Maneuvers: the international poli-
tics of militarizing women's lives. Woodward, R. 1998. 'It's a Man's Life!': soldiers, mascu-
linity and the countryside. I: Gender, Place and Culture 5(3). Pietsch, D. 2001. Zur Soldaten-
familien. samt Sjöberg, M. 2008. Kvinnor i fält. 1550-1850. 
79 Bateman, M. 1987. The Geography of Defence. An Overwiew. I: Bateman, M & Riley R. 
(red.). The Geography of Defence. 
80 Rogg, M. 2008. Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR. 
81 Sjöberg, M. 2008. Kvinnor i fält. 1550-1850. samt Sjöberg, M. (red.). 2009. Sammanflätat. 
Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige. 
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ter utan även i försvarets mångfaldiga kopplingar till det civila samhället.82 
Matthias Rogg har vidare på liknande sätt visat att de gifta kvinnorna fick 
stort utrymme i den militärpolitiska propagandan i Östtyskland. I nästan 
varje journalfilm som handlade om den Nationella Folkarmén (NVA)83 figu-
rerade ett lyckligt ungt soldatpar.84 Sociologen Dagmar Pietschs studie om 
soldatfamiljer i den Nationella Folkarmén är också ett viktigt bidrag till ana-
lysen av kvinnors betydelser i etableringen och utvecklingen av det urbana 
livet i garnisonen. Med exempel bland annat från Dranske visar hon att den 
Nationella Folkarmén försökte skapa arbetstillfällen till yrkessoldaternas 
fruar för att stärka deras känsla av tillhörighet.85 

Historikern Marie Cronqvist har forskat om kalla krigets kulturhistoria 
och kulturarv. Hon har särskilt pekat på att folkhemmets värden mötte civil-
försvarets ideal i bilden av ett tryggt och säkert Sverige under denna period.86 
Cronqvist har även beskrivit hur bunkrar efter kalla krigets slut estetiseras 
och tillskrivs nya värden och meningar. Enligt Cronqvist är den militära 
kulturhistorien, till skillnad från den industriella, ett dolt kulturarv.87 

Material och metod 
Fältarbetet för denna studie har bedrivits i Sverige, Tyskland och Estland.88 
Jag har sökt och samlat en mångfald av materialkategorier i det förflutna och 
i samtiden. På plats i de tre orterna har jag utfört intervjuer och fotograferat 
de postmilitära landskapen. Material har också samlats i nationella och loka-
la arkiv. Tidningsartiklar och planeringsdokument har samlats in från inter-
net eller via post. Dessutom har ortskrönikor, skönlitteratur, broschyrer och 
medlemstidningar som berört garnisonsliv och nedläggning på orterna an-
vänds i studien. Denna metod kan beskrivas med det etnologiska uttrycket 
det rörliga sökarljuset. Begreppet myntades av Börje Hanssen med syfte att 
skapa en forskningsstrategi där såväl arbetssätt som materialkategorier väx-
lar för att synliggöra ett fält och dess detaljer som med ett enkelriktat sökarl-
jus hade fördunklats.89 I ett par artiklar i tidskriften ”Statsvetenskaplig tid-
skrift för politik, statistik, ekonomi” förde Hanssen redan under 1950- och 

                                                      
82 Enloe, C. 2000. Maneuvers: the international politics of militarizing women's lives. 
83 Nationale Volkarmee (NVA) 
84 Rogg, M. 2008. Armee des Volkes?: Militär und Gesellschaft in der DDR. 
85 Pietsch, D. 2007. Zur Soldatenfamilien. 
86 T. ex. Cronqvst, M. 2008. Vi går under jorden. Kalla kriget möter folkhemmet i svensk 
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89 Se t. ex. Ehn, B. & Löfgren, O. 1996. Vardagslivets etnologi: reflektioner kring en kultur-
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60-talen en metodologisk diskussion om hur det flerdimensionella empiriska 
tillvägagångssättet, vilket han menade att etnologer, kulturhistoriker och 
kulturgeografer var väl förtrogna med, leder till en ökad vidd i resultaten.  

Fältproblematiken är av den arten att man tvingas till explorativ, ej enbart ve-
rifierande forskning. Den innebär som redan framhållits att man analyserar 
olika slag av sociala företeelser i förhållande till varandra. Man stannar inte 
vid beteendet, t.ex. i form av verbalattityder, utan man söker få fram växelspe-
let mellan olika sociala dimensioner: värdesystem, yttre geografiska och 
ekologiska fakta och historiska betingelser. Detta leder framför allt till en 
kombination av olika metoder: iakttagelser, intervjuer, kartografering, topo-
grafisk litteratur och källkritik.90 

 
Ambitionen med ett rörligt sökarljus är att söka kunskap som synliggör de 
kulturella perspektivens betydelse i analysen av små och stora tidrumsliga 
samhällsomvandlingar. Med sociologen Richard Sennetts ord är det nödvän-
digt med många olika, ofta motstridiga, typer av material som berättar om 
det förflutna, för att ge plats åt svårhanterliga minnen. 

But more, you will believe that correspondence between recalling what actual-
ly happened – I use this old-fashioned term without a shame – and the story of 
what happened depend not only on a single narrator, but rather on a plurality 
of contenting voices speaking to one another. Put formally, the interaction of 
recall and reconstruction occurs only under conditions of diversity: many con-
tending narratives are necessary to establish painful social facts.91 

 
Det har krävts en samtidig öppenhet och skärpa i analysen av alla material-
kategorier vilket innebär att det rörliga sökarljuset till en början var synnerli-
gen rörligt för att mot slutet av analysprocessen disciplinerat fokusera av-
handlingens syfte. I mitt fall inledde jag närmare bestämt fältarbetet utan 
någon specifik kunskap om omvandlingsprocesser från militärt till postmili-
tärt. Ganska snart upptäckte jag att den militära nedläggningen var en ange-
lägen samhällsprocess som pågick såväl lokalt som internationellt. Genom 
det rörliga sökarljuset växte min kunskap om denna process under fältarbe-
tets gång. Jag blev efterhand medveten om att denna specifika form av om-
vandling kunde synliggöra ett maktperspektiv på hur mellanmänskliga vill-
kor skapas i de postmilitära landskapen, när visioner på makroregional och 
lokal nivå ska möta människors praktiker i vardagen. 

De första ingångarna till temat om den militära nedrustningens vardagsliv 
fann jag via artiklar i de tre öarnas lokaltidningar under våren och sommaren 
2007. Genom denna läsning upptäckte jag att de tre nedlagda garnisonsorter-
na Dejevo, Dranske och Fårösund genomgick en intressant en strukturell 

                                                      
90 Hanssen, B. 1955:377. Fältbegreppet. En syntes av naturvetenskapliga och humanistiska 
traditioner inom sociologien. I: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi. 58(5).  
91 Sennett, R. 1998:14. Disturbing Memories. I: Fara, P. & Patterson, K. (red.). Memory. 
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omvandlingsprocess efter kalla krigets slut.  Efter att militären lämnat sam-
hällena skapades här särskilda villkor som påverkade vardagslivet markant. 
Under mina inledande fältresor på de tre öarna under sommaren 2007 besök-
te jag dessa tre orter, som jag senare kom att definiera som postmilitära land-
skap. Jag upptäckte att dessa små platser hade stor betydelse i europeise-
ringsprocessen. Detta år deltog jag även i en så kallad Baltic Sea Region 
Programme-konferens i Hamburg där potentiella projektpartners från olika 
länder inom EU möttes för att finna möjligheter till nätverkande och samar-
bete. 

Våren 2008 gjordes de resor i fält där intervjuer med boende och lokala 
beslutsfattare utfördes, de postmilitära landskapen fotograferades och hu-
vuddelen av de lokala planeringsdokumenten samlades in. Under denna del 
av fältarbetet besöktes också lokala arkiv, en källa som senare komplettera-
des med underlag från nationella arkiv. En huvudsaklig del av fältarbetet var 
insamlandet av EU:s och konversionsnätverkens strategidokument. Detta 
arbete pågick parallellt med insamlingen av tidningsartiklar under flera år 
och avslutades helt 2012. Kombinationen av olika materialtyper har synlig-
gjort den röda tråd som ledde mig mot avhandlingens slutgiltiga syfte. Ge-
nom att låta dessa mångfacetterade materialkategorier mötas i analysen för 
att finna svar på de frågor jag har ställt är min ambition att utifrån mitt 
forskningsmaterial skapa trovärdig kunskap.92 

För att få information om hur vardagslivet präglats såväl av den tidigare 
ständiga militära närvaron som av de stora förändringar som ägt rum efter 
nedläggningsfasen genomfördes sammanlagt cirka 20 intervjuer med invåna-
re och beslutsfattare i och kring de tre före detta militära samhällena.93 Frå-
geställningarna tematiserades utifrån själva omvandlingsprocessen och tre 
huvudsakliga frågor ställdes om vardagslivet i de postmilitära landskapen: 
Hur det har varit, hur det är nu och hur man trodde att det skulle bli i framti-
den. 
 I urvalet av intervjupersoner strävade jag efter att få så jämn representa-
tion av kön, ålder och civil/militär tillhörighet som möjligt. Det är emellertid 
viktigt att betona att det inte enkelt går att dela in intervjupersonernas identi-
fikationer i antingen militär eller civil tillhörighet. Till exempel hade en av 
kvinnorna i Fårösund aldrig själv arbetat inne på garnisonsområdet medan 
stora delar av hennes familj hade varit anställda där. Hon kunde alltså berätta 
om såväl den militära som civila vardagen och kopplingarna däremellan. De 
beslutsfattare som intervjuats har ofta glidit mellan professionella och priva-
ta erfarenheter. Ett exempel på detta är borgmästaren i Dranske som under 
den tid då basen var i bruk var anställd som officer där, men som efter ned-

                                                      
92 Bergqvist, M. & Svensson, B. 1999. Inledning. I: Bergquist, M. & Svensson, B. (red.). 
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läggning ingår i den grupp av privata investerare som har utformat visioner 
för områdets utveckling. Det var faktiskt enbart i ett fall som en intervjuper-
son i beslutsfattande position, den regionala utvecklingschefen på Gotland, 
inte hade några personliga erfarenheter av att ha levt i eller omkring en gar-
nisonsort.  

I och med Estlands självständighet lämnade all sovjetisk militär och deras 
anhöriga Ösel vid 1990-talets början. Med sig tog de det mesta av arkivmate-
rial och dokument som hade kunnat underlätta forskning om platsen. Rent 
konkret innebar detta att enbart en av de personer som intervjuats på Ösel 
faktiskt hade egna erfarenheter av att bo i garnisonsorten under och efter 
kalla kriget. Detta innebär i sin tur begränsade estniska utsagor om samtida 
erfarenheter av omvandlingsprocessen. De flesta intervjupersonerna tillhörde 
i stället den civila grupp invånare som delade med sig av sina minnen av att 
bo i närheten av, men ändå utanför, Dejevo. 

Under mina fältresor har över 500 bilder med motiv från de före detta mi-
litära miljöerna i Dejevo, Dranske och Fårösund fotograferats. Förutom bo-
stadsområdena har jag besökt de anslutande nedlagda övningsområdena. 
Fotografierna har visat sig ha ett dubbelt värde som på olika sätt bidragit till 
analysen av materialet.  Dels har de fungerat som en dokumentation av det 
tillstånd som platserna befann sig i vid tidpunkten för mina fältstudier, dels 
som en form av fältdagbok i bild.  

Närmare 150 planeringsdokument på lokal och makroregional nivå har 
samlats in. Ansvariga utgivare för de lokala visionerna och planerna är dels 
kommuner och dels privata investerare eller konsultfirmor. Dokumenten är 
alla daterade runt 1990-talets slut 2000-talets första decennium. Ett 20-tal 
dokument som behandlar Dejevo, Dranske och Fårösund har valts ut för 
djupare analys. Vad gäller de makroregionala policydokumenten är det olika 
aktörer inom nätverken som har formulerat dokument och policyrapporter 
för omvandlingen från militära till civila områden. Här gjordes ett urval på 
cirka 14 dokument som berör omvandlingen generellt och som specifikt tar 
upp begreppen kultur- och naturmiljö samt hållbar utveckling. 

Ett sjuttiotal tidningsartiklar har valts ut för djupare analys av beskriv-
ningar av omvandlingsprocessen. Artiklarna har både laddats ner från inter-
net och beställts via bibliotek. Sökord för att hitta texter som berör mitt te-
matiska område har främst varit ortnamnen och olika militära begrepp.94 De 
aspekter som generellt tas upp i artiklarna är, oavsett land, den stora föränd-
ring som ägt rum efter nedläggningen av militärbaserna och den ovissa fram-
tid som präglar vardagslivet för de boende. Journalisterna har ofta haft lo-
kalkännedom om orterna och reportagen är inte sällan skrivna som delar i en 
artikelserie. Ofta intervjuas lokalbefolkningen eller andra personer som har 

                                                      
94 Eftersom orterna är starkt kopplade till den militära verksamheten och de konsekvenser 
nedläggningarna fått har det ofta räckt med att söka på namnet på orten för att få träffar som 
behandlade de teman som var aktuella för avhandlingen. 
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kännedom om ortens omvandlingsprocess. Artiklarna beskriver både samti-
den och illustrerar livet i garnisonsorterna före nedläggning ur ett minnes-
perspektiv.  

En omfångsmässigt mindre, men innehållsmässigt viktig kategori är ar-
kivmaterial. Här avses material som dateras till tiden från garnisonernas 
uppbyggnad under första hälften av 1900-talet fram till deras nedläggning. 
Jag har bland annat funnit information i opublicerade minnesanteckningar 
som finns i Saaremaa museums arkiv och KA 3:s militärmuseum i Fårösund. 
Dessutom har jag funnit material i Krigsarkivet i Stockholm samt via inter-
net i Krigsarkivet i Freiburg och Estlands vägmuseums arkiv. Litteratur som 
behandlar de tre garnisonsmiljöernas vardag har använts. Till exempel har 
hembygdsföreningen i Dranske givit ut en serie med sju skrifter som beskri-
ver ortens olika epoker. Dessa publikationer är skrivna av två av de före 
detta officerarna jag intervjuat i Dranske. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är disponerad i ett slags skalans relationella ordning. Detta 
innebär att kapitlen behandlar omvandlingens villkor och konsekvenser på 
olika nivåer men inte nödvändigtvis enligt kronologisk eller rumslig ordning. 
I kapitel två beskrivs de makroregionala visioner som reproduceras genom 
EU:s styrdokument och nätverk. Efter att ha fått kunskap om konversions-
planeringen i Östersjöområdet får läsaren i kapitel tre ta del av garnisonsor-
ternas vardagsliv så som människor minns tiden före nedläggningen. I kapi-
tel fyra visas hur visionerna i de lokala planerna för de postmilitära orterna 
möter människors erfarenheter och förväntningar i vardagen. I kapitel fem 
fördjupas analysen genom att synliggöra vilka vardagliga konsekvenser om-
vandlingen har fått för de boende. I det sjätte och avslutande kapitlet förs en 
diskussion om vad som formar glappet mellan planernas visioner och männi-
skors praktiker och vilka konsekvenser detta glapp kan få. 
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EUropeisk rumslig planering. Strategier för 
gemenskap i the Baltic Sea Region (BSR) 

Vi ska först vända oss mot den makroregionala nivå där EU kan ses som en 
aktiv maktfaktor i strävan efter att skapa en enad och konkurrenskraftig BSR 
(the Baltic Sea Region). Denna strävan präglar de strategier för framtiden 
som utgör det planerade rummet i Lefebvres triad, både i generella plane-
ringsstrategier för hela EU genom ESDP (European Spatial Development 
Perspective) och INTERREG95, samt i de mer specifika för BSR genom 
konversionsnätverken Convernet och ReMiDo. Hur formuleras särskilda 
ideologier för hållbar utveckling och gemenskap i dessa dokument? Vilken 
roll har transnationella nätverk för att implementera dessa riktlinjer? Och 
vilken betydelse ges kulturarv i det nya Europas makroregionala enhets-
strävanden? 

EUropeisering i global konkurrens 
Europeiska Unionen har ett regelverk och en värdegrund som bygger på 
föreställningar om en gemensam europeisk historia och identitet. Särskilda 
ideologier om ett enat och integrerat EU rymmer en styrande föreställning 
om det europeiska rummet. Men att Europa inte är detsamma som EU är 
viktigt att betona. I det följande poängteras detta konsekvent genom skriv-
ningen ”EUropeisk” när begreppet är kopplat till EU.   

Utvidgningen av EU, med de nya medlemsstaterna runt Östersjön och 
konstruktionen av en BSR, beskrivs bland annat av Nordregio96 som en åter-
uppstånden gränsöverskridande fredlig gemenskap. 

After the fall of the iron curtain and the subsequent geopolitical changes that 
followed in its wake at the beginning of the 1990s the Baltic Sea Region 
(BSR) re-emerged as a transnational macro-region. Freed from these cold war 

                                                      
95 ESDP är det samlade styrdokument där EU:s regionala utvecklingsperspektiv uttrycks. 
INTERREG är samlingsnamnet för de territoriella samarbetsprogrammen inom EU. Fortsätt-
ningsvis kommer förkortningarna BSR och ESDP att användas. 
96 Nordiska ministerrådets forskningscenter. 
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cleavages, the Baltic Sea Region went on to reinvent new tools, ways and me-
thods of collaboration around common challenges.97 

 
Skapandet av en ny fredlig BSR söker främst sitt ursprung i hansatidens 
sjöfart och handelsrelationer. När Manfred Richter, medlem i tyska Bundes-
tag och FDP:s98 parlamentsgrupp i Bonn, ville visa att en sådan hanseatisk 
gemenskap kan återskapas i och genom BSR använde han en historieskriv-
ning som bara något år efter kalla krigets slut tagits i bruk av såväl forskare 
som politiker, bland annat i Tyskland, Sverige och Danmark. Han menade 
att Östersjöregionen tydligt avspeglade den europeiska historiens förlopp i 
den mening att länderna runt Östersjöns kuster alltid har varit ”sammanlän-
kade genom en lång tradition av byteshandel, fri företagsamhet och fram-
gångsrikt samarbete”.99 Enligt Richter var de otaliga förbindelser som fanns 
inom Hansan och som sträckte sig ända tillbaka till 1200-talet, ett av de hi-
storiska exempel som dagens europeiska samarbete grundar sig på. 

The citizens of the Hanseatic League were merchants, people interested not in 
conquering territories but in accumulating wealth, improving transport routes 
and maintaining what was in those times a progressive social welfare system. 
Free trade meant freedom of movement for people, ideas and culture. /…/ In 
the early part of this century the Baltic Sea was still the free mare balticum, 
with remnants of past periods of florescence in Lübeck, Lavonia, Bremen and 
Bergen.100 

 
Richter fortsatte sin beskrivning med att betrakta andra världskriget och kal-
la kriget som en mörk 50-årig parentes i områdets historia. Regimer baserade 
på våld och orättvisor gjorde enligt Richter regionen till ett offer och en 
symbol för ett ideologiskt, politiskt och militärt delat Europa. Det är denna 
så kallade parentes i historien som man efter Sovjetunionens fall måste bort-
se ifrån för att kunna återskapa ett enat och starkt Europa.  

With the collapse of the Soviet empire the dividing walls fell in Europe as 
well as the institutions of repression. There is now an unprecedented historic 
occasion to restore the intellectual and economic unity of Europe.101 

 
BSR, med sin särskilda anda av hållbar ekonomisk och social utveckling, har 
skapats parallellt med tillkomsten av det nya EUropa. Denna nya anda växte 
fram under senare delen av 1990-talet genom politiska dialoger, olika former 
                                                      
97 Nordregio Report 2008:3. Exploring the Baltic Sea Region. On territorial capital and spa-
tial integration. 
98 Freie Demokratische Partei (FDP) 
99 Richter, M. 1996:468. New Developments and Cooperation in the Baltic Region. I: 
Platzöder, R. & Verlaan, P. (red.). The Baltic Sea: New Developments in National Policies 
and International Cooperation. 
100 A.a. sid. 468 
101 A.a. 
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av seminarier samt i debatter mellan akademiker och forskare.102 Det etable-
rades nätverk i mer eller mindre institutionaliserade former för att samarbeta 
och lägga grund för tankemodeller och synsätt där BSR sågs som den 
genomgripande identitets- och relationsskapande referensramen.103 

Statsvetaren och antropologen Iver B. Neumann hör till det fåtal forskare 
som hittills har kritiserat detta bygge av en makroregion inom EU. Han me-
nar att det var ett ”tightly knit epistemic community of ‟Nordic‟ foreign po-
licy intellectuals” som vid 1990-talets början spelade en påfallande stor roll i 
den symboliska konstruktion som använts för att upprätthålla en särskild syn 
på relationer och identiteter i Östersjöområdet. Neuman pekar på att det var 
just genom begrepp som ”New Hanse” och ”Mare Balticum” som dessa 
intellektuella ville relativisera staters och nationers suveränitet till förmån för 
en ny makroregional europeisk medeltidsanda. Dessutom, betonar Neuman, 
grundar sig denna föreställning på en ”västifierad”, hegemonisk och norma-
tiv historieskrivning. Skapandet av en gemensam BSR som starkt drivs på av 
EU genom dess finansiering av transnationella nätverk och strategier, grun-
dar sig således på en strävan efter att återförena ett tidigare delat Europa, att 
överbrygga den geopolitiska och kulturella splittring som kalla kriget åstad-
kommit och föra tillbaka Europa till dess tidigare position som präglades av 
samarbete och framgång.104 

I EU:s planeringsstrategier framträder en makroregional105 politik som 
speglar värden, idéer, språk och praktiker för hållbar utveckling, samtidigt 
som den präglas av olösta konflikter. På den rumsliga planeringens arena 
utspelar sig en ständig kamp om värden och innebörder i samhället som får 
konsekvenser för människors vardagsliv. För att visa på skalors politiska 
betydelser från makro- till mikronivå behöver vi upptäcka och analysera 
skillnader, interaktioner och relationer såväl inom som tvärsöver skalorna.106 
Maktgeometrier är ett centralt begrepp i analysen av hur visioner och riktlin-
jer skapar särskilda villkor i människors vardag, och hur grupper och indivi-
der positioneras olika både rumsligt och socialt i samhälleliga hierarkier. 
Med begreppet maktgeometrier vill Massey betona att vare sig det lokala 
eller det globala är bakåtsträvande eller progressivt i sig själv. Det viktiga är 
i stället att dessa vävs samman och vilken form denna sammanvävning tar 
sig. Maktgeometrier handlar inte om antingen det lokala eller det globala 
utan om hur de tidrumsliga maktrelationer som väver dem samman tar sig 

                                                      
102 Se t. ex Reuter, M. 2007. Networking a Region into Existence? Dynamics of Civil Society 
Regionalization in the Baltic Sea Area. 
103 Se t. ex Joeniemmi, P. & Stålvant, C-E. 1995. A New Baltic Sea Region – Old Horizons. I: 
Joenniemi, P. & Stålvant, C-E. (red.). Baltic Sea politics: achievements and challenges. 
104 Neumann, I. B. 1999:132. Uses of the other.―The East‖ in European identity formation. 
105 Makroregioner definieras som områden som inkluderar ett antal länders och regioners 
territorium, vilka är förenade genom ett eller flera egenskaper och utmaningar. Se 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/pdf/macroregional_strategies_2009.pdf 
106 Harvey, D. 2000. Spaces of Hope. 
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uttryck.107 Då bör man inte se det lokala enbart som en produkt av det globa-
la utan i stället undersöka hur globalisering, och i mitt fall EUropeisering, 
äger rum på lokal nivå. Med Masseys ord handlar det därmed om att få syn 
på ”the global within”.108 Utifrån detta synsätt är inte lokala platser förenklat 
och enbart det globalas offer, inte heller är de alltid politiska tillflyktsorter 
från det globala. 

Understanding space as the constant open production of the topologies of 
power points to the fact that different „places‟ will stand in contrasting rela-
tions to the global. They are differently located within the wider power-
geometries.109 

 
Massey menar vidare att relationen mellan globala processer och europeise-
ringsprocesser har betydelse eftersom globaliseringen utgör en kontext bland 
annat för EUropeiseringen.110 Forskare inom flera discipliner har visat att 
makroregionala policystrategier kan ses som försök att förverkliga nya 
transnationella platsmyter, med syfte att stärka EU:s position i den globala 
konkurrensen mellan platser och regioner.111  

Det nya EUropa konstrueras i stor utsträckning på samma symboliska ter-
räng som nationsstater har gjort under de senaste tvåhundra åren. Flaggor, 
hymner, utmärkelser och kartor är alla ikoner som används på samma sätt för 
att stärka framväxten av ett enat, överstatligt EU.112 En top-down-process, 
som reproducerar en rumslig homogeniserings- och integreringsretorik, ska-
pas på olika sätt genom utformandet av kartor och bilder. Visuella värde-
symboler har också använts av aktörer som är verksamma på den EUropeis-
ka fysiska planeringens många arenor, till exempel i BSR:s konversionsnät-
verk. Symbolerna har varit viktiga redskap för att övertyga beslutsfattare om 
att uppmärksamma vissa teman, få politiker att se problem på särskilda sätt 
och för att få människor att tolka sin vardag på nya vis. Nya platsmyter ska-

                                                      
107 Massey, D. 1994. Space, Place and Gender. samt Massey, D. 1993. Power-geometry and a 
progressive sense of place. I: J. Bird, B. Curtis, T. Putnam, G. Robertson and L. Tickner 
(red.). Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change.  
108 En motsvarighet till detta resonemang har av bl.a. antropologen Ulf Hannerz sedan 1990-
talets början uttryckts i termer av ”glokalisering”. Se t. ex. Hannerz, U. 1992. Cultural com-
plexity: studies in the social organization of meaning. 
109 Massey, D. 2005:101. For Space. 
110 Enligt planeringsforskarna Ole Jensen & Tim Richardson ska termen europeisering förstås 
utifrån fem olika betydelser: som förändringar i yttre landgränser (till exempel genom EU:s 
utvidgning), som utvecklingen av institutioner för samhällsstyrning på europeisk nivå, som 
central genomslagskraft av nationella och sub-nationella styrningssystem, som exporten av 
europeiska styrningsformer till områden utanför Europa och till sist som ett politiskt projekt 
vilket strävar mot ett förenad och politiskt starkare Europa. Se Jensen, O.B. & Richardson, T. 
2004. Making European space: mobility, power and territorial identity. 
111 Jfr Delanty, G. & Rumford, C. 2005. Rethinking Europe: social theory and the implica-
tions of europeanization. 
112 Se t.ex. Fornäs, J. 2012. Signifying Europe. 
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pas genom de transnationella aktiviteter och handlingsprogram som präglar 
nätverksarbetet inom makroregionerna. Det samlade målet är att göra EU till 
den första stora globala region som har kommit överens om gemensamma 
rumsliga visioner och utvecklingsmöjligheter för territoriet, ett så kallat Glo-
bal Europe.113 

Planeringsforskarna Ole Jensen och Tim Richardson har pekat på att när 
ett särskilt policyspråk skapas och regelfästs genom ramverk och mätinstru-
ment som sprider och tillämpar dess grundläggande idéer, till exempel ge-
nom konversionsnätverkens arbete, blir det synligt hur EUropeiseringen 
verkar.114 

ESDP, INTERREG och BSR 
ESDP (European Spatial Development Perspective) är det samlade policy-
dokument där de politiska målen och de allmänna principerna för EU:s ut-
vecklingsplanering behandlas. Syftet är att ”säkra hållbar och balanserad 
regional utveckling” inom EU, med hänsyn tagen till kultur- och naturresur-
sernas mångfald.115 På grund av att de verksamma inom ESDP saknar for-
mell kompetens inom fysisk planering innehåller styrdokumentet inte några 
uttryckta planeringsmål utan enbart så kallade handlingsdirektiv och ram-
verk. Av samma anledning används i huvudsak termer som regional policy 
och utvecklingsstrategier. Genom att vilja skapa en hållbar och balanserad 
utveckling116 inom EU är ESDP en del i det planerade rummet där framtids-
visioner förmedlas genom modeller och texter. Syftet med ESDP:s rekom-
mendationer är att lägga grunden för ökad gränsöverskridande samverkan 
mellan olika administrativa nivåer i samhället. För att uppnå detta har man 
formulerat tre mål för en framtida jämlik och positiv utveckling i alla regio-
ner: 

* Economic and social cohesion 
* Conservation and management of natural resources and the cultural heritage 

                                                      
113 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130376.pdf 
114 Jensen, O.B. & Richardson, T. 2004. Making European space : mobility, power and terri-
torial identity. 
115 European Spatial Development Perspective.1999 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf 
116 Begreppet ”hållbar utveckling” lanserades först i Brundtlandrapporten vid slutet av 1980-
talet för att beskriva en samhällelig utveckling som samtidigt tillfredsställer dagens och möter 
kommande generationers behov. Sedan dess har begreppet kommit att ingå som ett vedertaget 
koncept för såväl ekonomisk som social och miljömässig utveckling från lokal till global nivå. 
År 2001 antog EU en första gemensam strategi där en mängd mål och åtgärder inom sju olika 
området definierades. Exempel är folkhälsa, klimat och social integration. Se 
http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling&http://ec.europa.eu/environment/eussd/ 
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* More balanced competitiveness of the European territory117 
 
ESDP betonar EUropeisk hållbarhet och tillgänglighet. Ändå menar sam-
hällsplaneringsforskare att global ekonomisk konkurrenskraft dominerar och 
influerar de sätt som man betraktar målen på.118 Till exempel har kulturgeo-
grafen Moa Tunström pekat på att det i EU:s namn och genom ESDP:s stra-
tegi för tillväxt pågår ett arbete där riktlinjer för så kallad hållbar utveckling 
berör stadsbyggande och planeringsfrågor på många nivåer. Genom att ana-
lysera ett antal regionala och internationella nätverk som finansierats av EU 
har hon visat att unionen är ständigt närvarande i den regionala och lokala 
planeringen för olika platser i Europa och att dessa platser är relationellt 
kopplade till varandra.119 

ESDP bör, enligt Jensen och Richardson, ses som en kanonisk text som 
visserligen ger sken av att enbart föra fram politiska alternativ, men som 
också har vunnit status som normgivande referens för rumslig planering i 
hela EU, från nationell till lokal skala. ESDP är alltså ett informellt policy-
dokument vars idéer och språk har kommit att bli referenspunkt för rumsliga 
problemställningar i hela Europa.120 Ett exempel på detta är målet att bevara 
och förvalta natur- och kulturarv. Definitionen av vad som kan räknas in här 
är bred och inkluderar såväl materiella som immateriella aspekter. Det är 
variationsrikedomen inom kulturarvet som bedöms vara ovärderlig och ett 
fundament på vilket det nya EUropa kan växa samman till en stark enhet.  

Europe‟s cultural heritage not only consists of individual historic buildings 
and archaeology sites. The different lifestyles of inhabitants of European 
towns and cities have to be viewed in their entirety, as a part of the cultural 
heritage.121 

 
Europeiska städers individualitet och identitet måste i denna betydelse skyd-
das mot storskaliga projekt och massturism, som anses orsaka stor skada på 
både små och stora städers struktur och vardagsliv och minska deras potenti-
al som attraktiva platser för investerare och besökare. Kulturarvsforskaren 
Gregory J. Ashworth har ägnat stor del av sin forskning åt att analysera kul-
turarvets politiska, ekonomiska och kulturella aspekter. Tillsammans med 
planeringsforskaren Peter J. Larkham uppmärksammar han att all planering, 
                                                      
117 A.a. 
118 Se t. ex. Davoudi, S. 1999. Making sense of the ESDP. I: Town and Country Planning. 
68(12) 
119 Tunström, Moa. 2005. Konkurrenskraft, hållbarhet och flerkärnighet – EU-retorik och 
realitet. I: Broms Wessel, O., Tunström, M. & Bradley, K. (red.). Bor vi i samma stad?. Jfr 
Massey, D. 1994. Space, Place and Gender 
120 Jensen, O.B. & Richardson, T. 2004. Making European space : mobility, power and terri-
torial identity 
121 European Spatial Development Perspective.1999:34.       
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf 
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till exempel där ett utvalt och gemensamt EUropeiskt kulturarv ses som en 
resurs för ekonomisk utveckling, kräver en medvetenhet om att valet om vad 
som bedöms vara attraktiva kulturarv innebär att andra delar av det förflutna 
fördunklas och skjuts undan.122 I ESDP framträder en viss osäkerhet om hur 
kulturarv bäst kan användas som resurs. Å ena sidan anses gemensamma 
strategier för att bevara det EUropeiska kulturarvets mångfald vara boten 
mot hoten om massturism och kulturell likformighet. Å andra sidan fram-
hålls kultur- och naturarv också som ekonomiska resurser som i allt större 
utsträckning fått betydelse för turismen.123 

EU:s makroregionala policy är inte juridiskt grundad i dess fördrag och 
kan därför inte göras bindande för medlemsstaterna. Detta faktum präglar 
ESDP som istället omsorgsfullt har utformats som en så kallad service base-
rat på frivilliga åtgärder. ESDP beskrivs som perspektiv snarare än plan vil-
ket tydliggör dess vägledande ställning. Likväl används ESDP allt mer som 
styrdokument för EU-finansiering och påverkan på lokal och nationell plane-
ring i Europa. Detta gäller särskilt INTERREG-programmen, som allt sedan 
mitten av 1990-talet genom sina strukturfonder har visat sig vara ett faktiskt 
redskap för implementeringen av ESDP:s framväxande transnationella regi-
onala policy.  

EU:s strukturfonder INTERREG skapades samma år som Berlinmuren 
föll och parallellt med att den militära nedrustningen i Östersjöområdet tog 
sin början. INTERREG beskrivs som ett territoriellt samarbetsprogram med 
syfte att genom ekonomisk finansiering stärka samarbeten över nationsgrän-
serna. Strukturfonderna är indelade i tre olika fokusområden: A, B och C. 
Det huvudsakliga målet är att stärka en jämlik ekonomisk, social och kultu-
rell utveckling och sammanhållning inom EU.124 En balanserad utveckling i 
hela det EUropeiska territoriet ska främjas genom gränsöverskridande, 
transnationella och interregionala samarbeten. Under INTERREG:s andra 
programperiod (1994-1999) betonades ambitionen att stödja utbyte av kun-
skap och information om transnationell fysisk planering.  Den påföljande 
tredje programperioden INTERREG III (2000-2006) hade en total budget på 
nära 4,9 miljarder Euro.125 Det skapades och definierades tio geografiska 
makroregioner, varav BSR var en, där nätverksarbete och gränsöverskridan-

                                                      
122 Ashwort, G.J. & Larkham, P.J. (red.). 1994. Building a New Heritage. Jfr Jönsson, L-E. 
2008. Mitt och allas kulturarv. Politisk risk och resurs. I: Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wien-
berg, J. (red.). Kanon och kulturarv: historia och samtid i Danmark och Sverige. 
123 Jfr Richards, G. 1996. Production and Consumption of European Cultural Tourism.,I: 
Annals of Tourism Research. 23(2). 
124 För mer information om dessa tre områden se  
http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/abc_en.htm 
125http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g2420
4_sv.htm 
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de samarbeten inom en mängd olika målområden har finansierats.126 Här 
uttrycktes också för första gången inom ett operationellt program ett tydligt 
stöd för en fysisk planering på EUropeisk nivå. INTERREG beskrevs här 
vara ett väsentligt instrument för implementeringen av ESDP. 

Especially the INTERREG III programs, as a continuation of the ongoing 
cross-border and transnational co-operation on spatial development and plan-
ning should be a main field of application.127 

 
INTERREG III-programmet påpekade uttryckligen att rekommendationerna 
från ESDP måste tas i beaktande och välkomnade rumsliga visioner på 
transnationell nivå. Därmed fullföljdes EU-kommissionens önskemål om de 
två fokuspunkterna transnationalitet och konkret implementering. Målet var 
en hållbar, harmonisk och balanserad utveckling av det EUropeiska territori-
et, samt att främja samarbete mellan kandidat- och grannländer. Särskilt 
viktigt var att koordinera aktiviteter med rumslig relevans genom att skapa 
nätverk och överbrygga rumsliga skillnader. På administrativ nivå skulle 
ansökningar om finansiering kunna dokumentera såväl transnationellt sam-
arbete som konkreta resultat. Detta krav visar att det planerade rummet inne-
fattar en maktdimension där särskilda strategier används för att behärska 
olika miljöer. På så sätt har det uppstått makroregionala INTERREG-rum 
över hela Europa där vikten av geografiska regioner med liknande rumsliga 
strukturer och värden betonats.128 Med INTERREG IV (2007-2013) har strä-
van att utveckla och förbättra regionaliseringsverktygens och policystrategi-
ernas effektivitet fortsatt.129 

                                                      
126 Andra exempel på makroregioner är: the North Sea Region, Western Mediterranean Regi-
on, Alpine Space Region.  
http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/images/pdf/int3b_uk_a4p.pdf 
127 Baltic Sea Region Interrreg IIIB Neighbourhood Programme. 2001:45. 
 http://www.spatial.baltic.net/programme.html 
128 Pallagst, K. M. 2006. European spatial planning reloaded: Considering EU enlargement in 
theory and practice. I: European Planning Studies.14(2). 
129 http://www.interreg4c.eu/ 
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3. Karta över BSR. Källa: http://www.spatial.baltic.net/ 

BSR är alltså en av de makroregioner som ingår i INTERREG-programmen. 
I makroregionen inkluderas elva länder som geografiskt anknyter till Öster-
sjön.130 Den totala budgeten för BSR i INTERREG IIIB 2000-2006 var 196 
miljoner Euro varav 75 bestod av kompletterande nationella bidrag.131 Ge-
nom att stödja transnationella projekt med syfte att samarbeta för en balanse-
rad och hållbar utveckling av regionen, har det strategiska målet att göra 
BSR till en attraktiv plats att investera, arbeta och leva i betonats i både IN-
TERREG IIIB och det påföljande INTERREG IV.132 

Makroregioner är användbara rum för att analysera hur människors var-
dagliga praktiker ska passas in i ett nytt EUropeiskt integrerat och enhetligt 
territorium. Statsvetaren Marta Reuter har i sin avhandling visat att BSR 
kännetecknas av en strävan efter ett så kallat bottom-up-ideal. Paradoxalt 
nog skedde denna strävan utifrån starka top-down-initiativ.133 Med målet att 
förverkliga visionen om en gemensam och hållbar BSR skapades strategier 
för nätverkande mellan kommunala myndigheter och lokala organisationer i 
olika länder inom makroregionen. Fokus i denna process låg på aktörernas 
                                                      
130 Hela Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Danmark, Finland och Polen är legitimerade att 
söka pengar medan enbart de delstater i Tyskland som ansluter till Östersjön har tillåtelse att 
söka pengar för nätverksarbete. Norge ingår visserligen enligt definition i BSR men har andra 
förhållningsregler vad gäller finansiering. För Ryssland gäller särskilda restriktioner för vilka 
områden som får delta i ansökningar. Se vidare information:  
http://www.spatial.baltic.net/faq.html 
131 http://www.bsrinterreg.net/interreg/ 
132 http://www.bsrinterreg.net/index.html 
133 Jag har inte funnit några fungerande översättningar på begreppen bottom-up och top-town, 
och använder därför de engelska termerna. 
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betydelse. För att få till stånd en gemensam BSR-identitet med en stark vi-
känsla ska de så kallade gräsrotsaktörerna involveras. Betoningen av kom-
munala myndigheters, lokala föreningars och organisationers engagemang, 
till förmån för regionens nationella regeringar, bryter mot en tidigare veder-
tagen top-down-styrning. Därmed uppvisas det bottom-up-perspektiv som är 
tänkt att göra BSR till en föredömlig makroregion inom EU.134 BSR bedöms 
vara ett pilotfall, ett så kallat laboratorium för transnationell styrning.135  

I INTERREG IIIB:s särskilda programförklaring för just BSR betonades 
de rumsliga aspekternas och den fysiska planeringens betydelse för sam-
manhållning och hållbar utveckling. Fysisk planering sågs som ett redskap 
för att uppnå såväl social som ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling 
samt att stärka EUropeisk integration.136 Samtidigt uppmärksammades också 
stora inbördes skillnader genom konstaterandet att Östersjöregionen ännu 
inte är någon homogen region. 

For well-known reasons there is a fundamental divide between west and east 
in the BSR. The disparities (measured in GDP per capita, life expectancy, 
quality of life, lack of differences between men and women in access to high 
paid jobs) are possibly greater than those of most of other INTERREG III B 
areas.  

 
Av den anledningen konstaterades också att programmet för BSR kräver 
särskilda åtgärder för att jämna ut skillnaderna, jämfört med andra makrore-
gioner inom INTERREG. Fortlöpande gjordes i programförklaringen en 
indelning mellan östra och västra BSR. De länder som räknades till östra 
BSR är Estland, Lettland, Litauen, Polen samt de delar av Vitryssland och 
Ryssland som deltog i programmet medan västra BSR angavs bestå av Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige samt delar av Tyskland. Här framträder en 
maktgeometri där spåren av kalla krigets gränser mellan öst och väst finns 
kvar. Behovet att utjämna skillnader i termer av ekonomisk utveckling, kun-
skap och levnadsstandard mellan de före detta socialistiska länderna och 
deras västliga grannar är en av drivkrafterna i EU:s regionalisering av Öster-
sjöområdet, vilket fredsforskaren Jyrki Käkönen har visat.137 Utifrån idealet 
om en så kallad Ny Hansa och ett Mare Balticum är gemenskap och samar-
bete också det uttalade målet i INTERREG IIIB:s strävan att förverkliga 
visionen om ett konkurrenskraftigt BSR. Men än så länge har den homogena 
Östersjöregion som kännetecknas av ett harmoniskt förflutet inte realiserats.  

                                                      
134 Reuter, M. 2007. Networking a Region into Existence? Dynamics of Civil Society Regiona-
lization in the Baltic Sea Area 
135 Dubois, A., Hedin, S., Schmitt, P. & Sterling, J. 2009:4. EU macro-regions and macro-
regional strategy.A scoping study. Nordregio Electronic Working Paper. 
136 A.a. 
137 Käkönen, J. (red.). 1996. Dreaming of the Barents region: interpreting cooperation in the 
Euro-Arctic rim.  
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Kultur- och naturarv var ett av de områden där det var angeläget att finna en 
gemensam strategi för hela BSR. Kulturarv definierades inom INTERREG 
IIIB som fasta kulturarv, alltså kulturlandskap och byggda miljöer.  Det kon-
staterades att varje del av den fysiska miljön kan tillskrivas kulturarvsvärden 
och kräva skydd för bevarande. För att inte BSR ska fortsätta att släpa efter 
den EUropeiska normen, och den ekonomiska och sociala klyftan mellan öst 
och väst ska fortgå, sågs det som nödvändigt att utforma gemensamma krite-
rier för kulturarvsvärden för hela BSR. För en integrerad landskapsplanering 
betonades följaktligen den fysiska planeringens betydelse för att tillvarata 
och bevara kulturarvet, som det också har fastställts i ESDP. Det ansågs vara 
olyckligt att ett enhetligt perspektiv på kulturlandskap ännu inte hade inte-
grerats i BSR-kontexten, vilket har lett till att det saknas en överensstäm-
mande bild av situationen i hela regionen. I enighet med ESDP bedömdes 
den fysiska planeringen spela stor roll för ett integrerat förvaltande av kultur-
landskap bland de olika administrerande aktörerna i branschen. I många fall 
sågs en förändrad användning av kulturarvet som det enda realistiska sättet 
att skydda och bevara det.138 ESDP framträder här som ett starkt styrdoku-
ment där målet att skapa attraktiva miljöer genom kulturarv kräver en 
gemensam strategi för att ena en Östersjöregion delad i Öst och Väst. 

Convernet och ReMiDo. Konversionsnätverk i BSR 
I samband med undertecknandet av nedrustningsavtalen mellan NATO och 
Warszawapakten efter Berlinmurens fall kom begreppet konversion först att 
användas för att analysera omvandlingen från militär till civil användning. I 
och med detta uppmärksammades behovet av kunskap, resurser och redskap 
för att hantera nedrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser.139 Ge-
nom att konversionsfrågan efter kalla krigets slut blev aktuell i hela Öster-
sjöområdet kom dess möjligheter och risker att bli en viktig fråga för EU. I 
den visionära enhetssträvan som genom policydokumentens styrmekanismer 
drivs av EU har omvandlingsprocessen av kalla krigets militära landskap i 
Östersjöområdet stor betydelse för att konstruera en återförenad BSR. Redan 
vid mitten av 1990-talet startades det första EU-finansierade programmet 
KONVER, med syfte att samla erfarenheter och skapa stöd för de områden i 
EU som stod inför eller var mitt uppe i konversionsprocessen.140 

Sedan dess har INTERREG delfinansierat ett flertal program för att hjälpa 
försvarsberoende regioner ur en besvärlig situation. Två av dessa, Convernet 

                                                      
138 Baltic Sea Region Interrreg IIIB Neighbourhood Programme. 2001:13. 
http://www.spatial.baltic.net/programme.html 
139 Wellmann, C. 1993. Conversion, Peace Research, and Cooperation in the Baltic Sea Re-
gion: What the Links might be. I: Joenniemi, P. (red.). Cooperation in the Baltic Sea Region. 
140 BICC Paper 30. 2003. Base Conversion in Central and Eastern Europe 1989-2003 
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och ReMiDo, har haft särskilt fokus på konversion i BSR. Med dessa två 
konversionsnätverk som exempel vill jag i det följande visa hur en EUrope-
isk makroregional policy inom det planerade rummets dimension, genom 
modeller och texter, kan skapa särskilda relationer av makt och kontroll. 
Detta har i sin tur påverkat strategier för omvandlingen av de före detta mili-
tära landskapen i Österjöområdet.  

Convernet har definierat ett flertal ursprungliga situationer, parametrar 
och metoder rörande konversion. Bland berörda områden fanns huvudkvarter 
och städer som lämnats av den sovjetiska armén, envåningshus och pavil-
jongliknande hus i trä i behov av nya brukare. Man angav att konversionen 
rör såväl äldre väletablerade som nya EU-medlemsstater och att den äger 
rum i både starkt expanderande städer, så kallade boomtowns141, som hade 
möjlighet att intressera sig för sitt kulturarv, och i små kommuner utan nå-
gon som helst möjlighet att bruka det enorma militära kulturarvet i sin om-
givning. Det beskrev både samhällen som tar egna initiativ utan att vänta på 
bidrag och samhällen som inte gör någonting alls utan i förväg säkerställda 
bidrag. Här lyftes kommuner, regioner och stater med väl genomtänkta kon-
versionsstrategier fram, där alla tillgängliga medel för bästa möjliga verkan 
användes, i syfte att ge före detta militära områden en ny civil framtid. En 
mångfald av olika former av postmilitära landskap bedömdes och behandla-
des således i Convernets policydokument. 

För ReMiDo gällde den specifika situation som just post-sovjetiska före 
detta militära bostadsområden och dess omgivningar befann sig i. Fokus låg 
på återintegrering som utmaning och möjlighet för regional utveckling. Nät-
verket gav en bakgrundsbild av hur dessa bostadsområden hade fungerat 
innan nedläggning. Bostadshusen beboddes då av officerare och deras famil-
jer och alla grundläggande inrättningar, förnödenheter och infrastruktur som 
behövdes för att bostadsområdet skulle fungera ansågs ha varit väl utveckla-
de. De flesta var dessutom byggda som självständiga miljöer och låg utanför 
större stadsområden. Dessa små städer var väl etablerade och utrustade med 
alla nödvändigheter, både vad gäller bostäder, arbetsplatser och rekreations-
områden. Samtidigt fanns det sovjetiska militära städer som var helt stängda 
för allmänheten. Att de varit helt självförsörjande innebar att de inte varit 
föremål för civil användning och regional planering under andra hälften av 
1900-talet. Med sin postmilitära karaktär ansågs de nu orsaka särskilda pro-
blem för kommuner och regioner i de södra och östra delarna av BSR.  

Nätverksarbetet inom Convernet pågick under åren 2003 till 2006. Den 
totala budgeten var på drygt en miljon Euro varav mer än hälften kom från 
EU. Nätverket bestod av 21 deltagare från Estland, Lettland, Finland, Tysk-
                                                      
141 Så kallade boomtowns är samhällen som upplever plötslig och snabb tillväxt av befolkning 
och ekonomi. Tillväxten hänger oftast samman med en närliggande upptäckt av värdefulla 
resurser som guld, silver eller olja. Termen kan även kopplas till samhällen som växer mycket 
snabbt genom sin närhet till metropoler, väldiga byggprojekt eller populära attraktioner. Se 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boomtown 
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land, Litauen, Polen och Sverige. Dessa deltog i egenskap av statliga aktörer, 
privata företag och forskningsinstitutioner. ReMiDo var finansierat under 
åren 2005 till 2008 och hade en budget på drygt två miljoner Euro, varav ca 
1 ½ miljon var EU-medel.142 Här ingick 17 deltagare från Tyskland, Sverige, 
Estland, Litauen, Polen och Lettland. Medan ReMiDo huvudsakligen berör-
de konversion i post-sovjetiska militära bostadsområden täckte Convernet ett 
bredare perspektiv genom att räkna in övningsområden och regementsområ-
den i hela BSR. Båda nätverken grundade sig på ett uttalat behov av samver-
kan kring den svåra utmaningen att få till stånd en hållbar återintegrering av 
de tusentals före detta militära anläggningarna i Östersjöområdet. Frågan 
beskrevs som pressande för BSR och en av EU:s största utmaningar under 
2000-talet.143 

De dokument som nätverken har publicerat i tryckt och elektronisk form 
har kommit till genom en mängd sammankomster i medlemsländer. Förutom 
konferenser, nätverksmöten, work package-möten och workshops gjordes 
flera studieresor där aktörerna möttes för att diskutera fallstudier, problem 
och lösningar. ReMiDo redovisade till exempel 14 studieresor och 14 runda-
bordsdiskussioner under de dryga två år som nätverket fanns. Inom Conver-
net träffades sammanlagt cirka 300 personer vid sex olika nätverksmöten på 
olika platser. Målet med dessa möten och resor var i båda fallen att samla in 
och dela med sig av information och kunskap, för att därefter fungera som en 
sorts lobby i konversionsfrågor gentemot tredje part.144 I ReMiDos samman-
fattande policyrapport och tillika instruktionsbok beskrevs till exempel pub-
likationen som ett slags ”kick-off”-redskap för alla typer av myndigheter i 
behov av hjälp med konversion av militära områden.  

Deltagarna i Convernet arbetade inom såväl kommunala myndigheter 
som statliga bolag. Till exempel representerades Estland bland annat av 
kommunala tjänstemän från Tartu och Paldiski medan de tyska deltagarna 
bland annat kom från finansdepartementet, kommuner och föreningar. De 
svenska representanterna kom från det statliga fastighetsbolaget Vasallen, 
ansvarigt för omvandlingen av alla före detta försvarsfastigheter i Sverige, 
och Nordregio. Inga lokala aktörer deltog från Sverige. Vad gäller ReMiDo 
ingick i likhet med Convernet förutom deltagare från myndigheter och orga-
nisationer också representanter för tyska, svenska och lettiska universitet. 
Trots att Sverige inte ingick i projektets fokus på post-sovjetiska militära 
bostadsområden deltog tre olika svenska universitet i nätverket.  

I ett av Convernets nyhetsbrev refererades innehållet i nätverkets andra 
partnermöte som ägde rum i Stockholm i mars 2004, vilket inleddes med ett 

                                                      
142 http://www.spatial.baltic.net/projects.html 
143 Friedrich, I. (red.). 2006. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. samt Work book 
ReMiDo. Sustainable reintegration of post-military residential areas as a challenge and oppor-
tunity for regional development.2008 
144 Se t. ex. http://www.conver.net/php/presentation.php 
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tal av Roland Vogt, ledamot i styrgruppen. Han underströk betydelsen av en 
gemensam konversionsstrategi för BSR. 

To win the ”battle for conversion” a strong network is needed that not only 
exchanges ideas but also addresses conversion issues at the national and espe-
cially the European level.  

 
I likhet med Convernet delades den praktiska samarbetsprocessen i ReMiDo 
in i så kallade work packages, karaktäristiska för nätverksarbete inom EU.145 
Genom att undersöka nationell strategi och politik, lagar och samhällseffek-
ter analyserades de allmänna villkoren för profileringen och nätverksarbetet. 
ReMiDo:s arbete har bestått av att projektdeltagare har samlat, studerat och 
jämfört all tillgänglig information. Slutsatserna från detta insamlingsarbete 
låg sedan till grund för rundabordssamtal där temat var återanpassning och 
relevanta tillvägagångssätt för hållbar utveckling av post-sovjetiska militära 
områden. Här möttes representanter för olika myndigheter, finansiärer, invå-
nare och experter i diskussionen.  

Andra nätverksdeltagare hade som uppgift att analysera så kallade till-
stånd av stagnation, utveckla nya redskap för fysisk planering samt utforma 
metoder för återanpassning av och utvecklingspotentialer för de aktuella 
områdena. Målet var att finna samarbetsformer för deltagande universitet, 
experter och praktiker, och därigenom utveckla olika metoder och modeller 
för att stärka beslutsfattandet på lokal, regional och nationell nivå. Fem pi-
lotprojekt genomfördes med syfte att inkludera den offentliga sektorn.146 
Fallstudier utfördes därefter för att kontrollera modellernas användbarhet i 
praktiken. Slutsatserna var ämnade att visa på nya sätt och skapa ny kunskap 
i återanpassningen och utvecklingen av tidigare sovjetiska militära områden.  

I beskrivningarna av de båda nätverksprojektens upplägg betonades vik-
ten av att engagera en mångfald av aktörer och att många olika grupper av 
intressenter skulle komma till tals. Nationella strategier och lagar skulle dis-
kuteras och information utbytas mellan tjänstemän, investerare, markägare, 
invånare och experter för att uppnå målet om nya och bättre modeller och 
strategier.147 Syftet med ett sådant samarbete var att nätverken skulle utgöra 
rådgivande instans för en lyckad konversionsprocess inom hela BSR, och 
stärka makroregionen som en förebild för hållbar utveckling. Ett starkt 
transnationellt nätverk av lokala, regionala och nationella aktörer i konver-
sionen av före detta militära platser till civil verksamhet i BSR skulle under-
lätta informationsflödet och kunskapsutbytet mellan parterna, definiera och 

                                                      
145 Work package är ett samlat begrepp för det arbete som ska utföras och de resultat som ska 
uppnås inom ett särskilt definierat uppdrag inom ett projekt. Jag finner det svårt att översätta 
detta begrepp till svenska och använder det engelska uttrycket. 
146 Dessa fem var Liepaja/Karosta i Lettland, Kaunas i Litauen, Valga och Paldiski i Estland 
samt Gorzow i Polen. 
147 http://www.spatial.baltic.net/projects.html 
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dokumentera så kallad best practice, stödja parterna att lösa konversionsrela-
terade problem samt hjälpa till med att formulera en konversionspolicy.148 
Bottom-up-idealet innebar till exempel att nätverkets deltagare borde sträva 
efter att bjuda in och diskutera med kommunpolitiker, föreningar och organi-
sationer, lokala invånare och markägare, istället för med representanter från 
stater och stora institutioner. Det bottom-up-ideal i konversionsprocessen 
som initierades var helt i linje med de top-down-anvisningar som gavs för 
allt nätverkande utifrån INTERREG:s direktiv för BSR.149  

Convernets beskrivning av BSR följde den inom EU vedertagna bilden av 
Östersjön som ett förenande EUropeiskt hav, där samarbete mellan grannsta-
ter är ett naturligt tillstånd.150 Det betonades att EU:s makt att besluta om 
nätverkens uppdrag och finansiering bidrog till att befästa en positiv identitet 
av att vara ”Baltic” som pågått på flera nivåer inom regionen. 

To be ‟Baltic‟ is becoming increasingly synonymous with belonging to a re-
gion of common welfare, well co-ordinated infrastructure, fruitful cultural ex-
change and the capacity to solve problems – even problems as serious as con-
version.151 

 
Det identitetsskapande som ska uppnås genom konstruktionen av en gemen-
sam BSR åtföljdes av en betraktelse över de postmilitära landskapen där det 
förflutna inte är närvarande. 

Conversion is a creative task. When a site is no longer required for military 
purposes there is – in principle – a wide range of possible subsequent civilian 
uses. A conversion planner is in a similar situation to a writer: he has an 
empty sheet of paper in front of him that he has to fill. In such a situation one 
needs inspiration.152 

 
Vem som ska stå för denna inspiration, vems idéer och erfarenheter som ska 
få ligga till grund för och påverka konversionsprocessen framgår inte här. 
Inga kopplingar gjordes mellan konversionsplaneringens framtidsvisioner 
och människors kollektiva minnen av de militära landskapen. Att markom-
råden som står inför omvandling av planerare och arkitekter ofta beskrivs 
som blanka blad eller tomma utrymmen har etnologen Klas Ramberg visat i 
sin avhandling om vilka värden som styr visionerna i ett antal svenska arki-
tekttävlingar. På liknande sätt som i konversionsnätverkens strategier är det 
särskilda urbana värden av mångfald som anses användbara i omvandlings-

                                                      
148 http://www.bsrinterreg.net/programm/project.php?id=10223&start=20 
149 Jfr Berg, P.O. & Löfgren, O. 2000. A Region in the Making. I: Berg, P.O., Linde-Laursen, 
A., Löfgren, O.(red.). Invoking a Transnational Metropolis. The making of the Öresund Re-
gion. 
150 Friedrich, I. (red.). 2006. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. 
151 A.a. sid. 4 
152 A.a. sid. 4 
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processen, medan vissa andra miljöer, som snarare står i kontrast till attraktiv 
urbanitet, bedöms vara möjliga att omvandla till något helt nytt.153 

Under drygt tre år arbetade Convernet med att samla erfarenheter av och 
formulera framtidsplaner för hanteringen av de områden som före kalla kri-
gets slut använts för militära ändamål. I den sammanfattande presentationen 
av nätverket beskrevs konversionen som en pressande fråga för BSR. Kom-
muner och regioner måste inte enbart hantera efterverkningarna av nedlägg-
ningarna av över 3 500 ”post-Cold War-baser”. Det konstaterades också att 
ytterligare hundratals anläggningar stod inför eller var inne i nedläggnings-
processer på grund av de nationella försvarens omstruktureringar. Man me-
nade att denna process, med tanke på det förändrade säkerhetsläget i BSR, 
skulle komma att fortsätta med ökad fart i framtiden.154 Huvuddelen av de 
postmilitära områdena klassificerades i nätverken som förfallna och över-
givna territorier, så kallade brownfields. De definierades som markområden 
med befintliga byggnader som numera står fullständigt övergivna eller en-
bart delvis bebodda och använda. I några fall sades de dessutom vara förore-
nade och nedsmutsade. Man betonade att de inte kan börja användas effek-
tivt utan stora investeringar och bidrag till renovering och återuppbyggnad. I 
början av 1990-talet överlämnades underhåll och förvaltning av dessa före 
detta garnisonsstäder till kommunerna, varefter en del såldes vidare till pri-
vata investerare. De områden som kvarstod under kommunernas förvaltning 
har dock på grund av den dåliga ekonomin inte haft möjlighet att utvecklas 
vidare.  De definierades av ReMiDo som “out-law-territories” och den nuva-
rande situationen beskrevs som unik. 

Lot of post military residential areas are abandoned or people live in de-
stroyed houses. At the moment municipalities and regions containing post 
military residential areas are hindered in their development by bad socio-
economic impact of these vandalized areas.155 

 
Man drog alltså slutsatsen att det är omöjligt för enskilda kommuner att stär-
ka sin tillväxt om inte problemen med de post-sovjetiska militära bostadsom-
rådena löses. Enskilda kommuner och regioner hade för tillfället inte tillräck-
ligt med kunskap, kapacitet och ekonomisk styrka för att på egen hand ut-
veckla, eller åtminstone förvalta, dessa områden. Som en konsekvens av 
detta förespråkade ReMiDo makroregionala initiativ eftersom frågan om 
konversion på bred skala berör utvecklingen av före detta militära bostads-
områden i många länder inom EU. Convernet konstaterade att den stora ned-
läggningen av militära områden i BSR visserligen är en självklart välkom-

                                                      
153 Ramberg, K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder och 
stadsdelar i Sverige 1989-2003. 
154 www.conver.net/php/presentation.php 
155 Work book ReMiDo. Sustainable reintegration of post-military residential areas as a chal-
lenge and opportunity for regional development. 2008 
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men utveckling. Samtidigt gjordes bedömningen att konversionen utgör en 
enorm utmaning för berörda kommuner och regioner. För närvarande, kon-
staterade man, var dessa utelämnade åt sig själva för att tackla utmaningen. 
Processen av omvandling, sanering och ombyggnation beskrevs som vansk-
lig eftersom den berör såväl sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässi-
ga frågor som man menade kräver ett sektorsövergripande förfarande.  

Fårösund var den enda av de tre orterna i min studie som togs upp i Con-
vernets handbok och då också som det enda svenska exemplet på konver-
sion. Flera tyska och estniska konversionsområden inom BSR fanns med i 
nätverkets kartläggning. I det följande fokuseras hur de transnationella nät-
verken i sina texter hanterade Estland, Tyskland och Sverige. I överskrifter-
na för respektive land beskrevs de i Convernets handlingsplan på följande 
sätt: 

Estonia. This small country has to overcome an enormous legacy. 
Germany. Military presence significantly reduced in East and West Germany. 
Sweden. Profitable Conversion.156 

 
Dessa formuleringar visar vilken typ av utmaningar nationerna ansågs stå 
inför i konversionsprocessen. Medan Estland behövde ta sig an uppgiften att 
övervinna ett betungande arv bedömdes Sverige helt kort vara ett exempel på 
att konversion kan vara en lönsam process. Tyskland karaktäriserades av att 
den militära närvaron visserligen har minskat markant men var, enligt for-
muleringen, i praktiken fortfarande två länder uppdelade i öst och väst. 

Estland beskrevs alltså som ett litet land och utifrån det faktum att landet 
enbart har 1,3 miljoner invånare betraktades det totala antalet sovjetiska 
militäranställda under kalla kriget som överväldigande.157 Efter Sovjetunio-
nens fall och fram till augusti 1994 lämnade alla sovjetiska trupper landet.  
Då övergick också äganderätten för över 85 000 ha mark till den estniska 
staten. De största utmaningarna för Estland bedömdes utifrån denna bak-
grund vara miljösanering och sociala frågor. 

I Tysklands fall betonade Convernet att landets förändrade politiska situa-
tion efter 1989 resulterat i en massiv minskning av den militära närvaron i 
både det forna Öst- och Västtyskland. Mellan åren 1990 och 2000 frigjordes 
totalt 383 000 ha ytor från militära anläggningar. Förutom att de västra grup-
perna av den sovjetiska armen drogs tillbaka från tidigare Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) löstes den före detta Nationella Folkarmén (NVA)158 upp 
och integrerades enbart delvis i Federala armén (Bundeswehr). Att ersätta 
förlorad arbets- och köpkraft i ekonomiskt svaga regioner sågs av nätverket 
som den största utmaning landet har stått inför. 

                                                      
156 Ahlman, J. (red.). 2006:12ff. Regional action plan for conversion in the Baltic Sea Region. 
157 22 480 personer var som mest stationerade vid hundratalet sovjetiska enheter. 
158 Nationale Volksarmee (NVA) 
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När det gäller Sveriges situation menade Convernet att omständigheterna för 
konversionen främst beror på det faktum att den svenska försvarsmakten 
under det senaste decenniet har omstrukturerats och numera satsar på mobil 
krishantering snarare än territoriellt försvar. Antalet militära baser har mins-
kat från 34 till 9 mellan åren 1990 till 2005, en omvandling som har resulte-
rat i ett överskott av arbetskraft och anläggningar. Man konstaterade att de 
flesta av dessa nedlagda anläggningar var i ganska gott skick vad gäller 
byggnader, teknisk infrastruktur och miljömässiga förhållanden. Den vikti-
gaste utmaningen i den svenska konversionsprocessen var därmed att finna 
sysselsättning för dem som friställts av militären. Nätverket menade också 
att det statliga bolaget Vasallen AB har varit effektiv i sitt arbete med att 
utveckla och sälja vidare före detta militärbaser. 

Vasallen works strictly in line with the principles of the market economy, 
something that does not however rule out a very creative approach.159 

 
Bolagets samhällsekonomiska strategi bedömdes alltså å ena sidan ha varit 
lyckosam. Å andra sidan är detta ett konstaterande som verkar rymma en 
viss motstridighet, då nätverket också ansåg sig behöva betona att marknads-
ekonomi inte står i motsättning till kreativa förhållningssätt. 

Oavsett ländernas geopolitiska och historiska bakgrund konstaterade 
Convernet att ”konversion kräver nätverkande”. Detta på grund av att bas-
nedläggningar enligt nätverket generellt för med sig drastiska ekonomiska 
konsekvenser i form av arbetslöshet, tomma bostäder, överdimensionerad 
infrastruktur, minskade skatteintäkter och minskad köpkraft. Convernet me-
nade att dessa problem i de flesta fall inte enbart kan bäras upp av enskilda 
kommuner. Hjälp utifrån behövs för att hantera den miljöförstörelse som är 
ett resultat av de militära aktiviteterna.160 Samtidigt betonade ändå nätverket 
att nedrustningen inom BSR har erbjudit idealiska möjligheter för civila 
användningsområden. Det finns, skrev man, länder, regioner och kommuner 
som har tagit särskilda initiativ för att förstärka och samordna sådan utveck-
ling. Och i Västeuropa hade det redan tidigare etablerats EU-stöd för detta. 
Under åren 1993 och 1999 fördelade EU drygt 700 miljoner Euro till tidigare 
konversionsprojekt, bland annat i Tyskland. Tillsammans med Sverige är det 
också Tyskland som lyfts fram som exempel på länder där konversionen är 
en fråga för beslut på högsta nivå och där så kallade innovativa institutioner, 
här exemplifierat med det svenska statliga bolaget Vasallen, inrättats just för 
att ta sig an konversioner. Svenska och (väst)tyska exempel ansågs härmed 
bjuda på lärorika erfarenheter vilka borde förmedlas till andra länder inom 
BSR.  

                                                      
159 Ahlman, J. (red.). 2006:28. Regional action plan for conversion in the Baltic Sea Region. 
160 Friedrich, I. (red.). 2006. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. 
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Convernet föreslog olika åtgärdsområden för konversionsprocessen i hela 
BSR. Trots ländernas skilda omständigheter pekades fyra handlingsområden 
ut som ansågs vara lika viktiga för alla konversionsaktörer. Som ett inledan-
de steg ansågs det nödvändigt att ha en klar målsättning redan vid tidpunkten 
för beslutet om att frigöra objektet för civilt bruk. Detta skulle garantera en 
så smidig omvandling från militärt till civilt som möjligt. Eftersom det inte 
alltid är möjligt att genomföra konversionsprojekt enbart med lokala resurser 
sågs det, som ett andra steg, oumbärligt att ett externt finansiellt och organi-
satoriskt stöd fanns tillgängligt. Särdraget att många berörda anläggningar är 
starkt förorenade efter den tidigare militära användningen bedömdes innebä-
ra ett tredje åtgärdsområde. Därefter betonades vikten av ett fjärde område, 
där konversionens möjligheter att positivt omvandla platsens framtoning och 
struktur lyftes fram, vilket i sin tur ansågs kunna skapa hållbar utveckling. 
För detta behövdes enligt nätverket emellertid visioner som både bärs fram 
gemensamt av alla inblandade aktörer och är förankrade i politiska rampro-
gram.161 

ReMiDo:s så kallade work book skulle fungera som ett gemensamt verk-
tyg för de myndigheter som ska hantera återuppbyggnaden av postmilitära 
områden. Den beskrevs också som en metodologisk hjälp att finna egna na-
tionella eller lokala åtgärdsprogram. I denna instruktionsbok pekades olika 
indikatorers inbördes förhållande ut och metoder utvecklades för att analyse-
ra konversionssituationen. Dessutom togs rumsliga utvecklingsmodeller 
fram som utvecklades och utvärderades. Här konstaterades att det är viktigt 
att skapa specialiserade verktyg för fysisk planering och att öka kapaciteten 
bland de institutioner som är inblandade i utvecklingsprocessen av post-
sovjetiska militära bostadsområden. Transnationellt samarbete sågs här som 
en möjlighet att på ett effektivt sätt övervinna den rådande situationen samt 
som ett tillfälle att överföra sakkunskap, så kallad know-how, mellan aktö-
rerna.  

The post-military residential territories need to be reintegrated and restruc-
tured methodologically and practically. Therefore, there is a necessity to 
change the public attitude and to increase motivation, prepare strategies, and 
serve the best practice by implementing case studies.162 

 
Inom Convernet kartlades bland annat utvecklingen av före detta militära 
anläggningar i regioner med svag ekonomi, där truppernas uppbrott ofta lett 
till en allvarlig minskning i köp- och arbetskraft. Dessa strukturellt svaga 
regioner karaktäriseras enligt Convernet av att den militära budgeten fram 
till 1990-talet använts till att stimulera den ekonomiska utvecklingen och att 
detta kommit områden runt de militära baserna till gagn. Förläggningen av 
                                                      
161 Ahlman, J. (red.). 2006:30. Regional action plan for conversion in the Baltic Sea Region. 
162 Work book ReMiDo. Sustainable reintegration of post-military residential areas as a chal-
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militära baser och militära anläggningar har alltid spelat en stor roll i dessa 
områdens regionala utvecklingspolitik. Som en följd därav har militär ned-
rustning och nedläggning haft stor påverkan på regional ekonomisk utveck-
ling. Fallstudierna pekade också på de sociala problem som ansågs bero på 
den kulturella förändring som uppstått genom Sovjetunionens fall och 1990-
talets ekonomiska kris.  

First, Russians (militaries, technicians and white-collar workers with their 
families) moved out with a loss of population, social network and vacancies as 
result. Then, underprivileged people moved in to available and cheaper 
apartments in the areas, today populated with a stable amount of inhabitants, 
and with people with low education, unemployment and low or irregular sala-
ries.163 

 
I likhet med Convernet konstaterades i ReMiDo att de postmilitära platser-
nas läge spelar stor roll för deras hållbara utveckling. Ligger till exempel 
orten i periferin av ett urbant centrum präglas den av ett administrativt un-
derordnande. Utvecklingspotentialen för de postmilitära områdena bedömdes 
av ReMiDo till största del bero på om platserna ligger centralt eller perifert. 
Tillgång till transportnät, lokala resurser och näringslivscentra sågs här ock-
så som gynnsamma faktorer. Närheten till andra ekonomiskt utvecklade om-
råden var också viktig. Som vinnare i sammanhanget sågs postmilitära om-
råden som ligger i närheten av städer med ekonomisk tillväxt.164 Störst bety-
delse för en lyckad konversion ansågs turismen ha. 

Både ReMiDo och Convernet betonade konsekvent konversionens möj-
ligheter att bidra till en positiv förändring vad gäller platsernas profil och 
omvandling. Man menade att detta i sin tur kan skapa goda grunder för håll-
bar utveckling. För detta behövdes gemensamma visioner för alla inblandade 
aktörer, förankrade i regionala planmodeller och politiska ramprogram. I 
ReMiDo:s policydokument definierades ett antal huvudfaktorer för så kallad 
hållbar utveckling. Det betonades att mänskliga rättigheter i form av materi-
ella och kulturella livsvillkor, sedda ur ett vidsträckt tids- och rumsperspek-
tiv, har grundläggande betydelse. Hållbar utveckling sågs som en möjlighet 
att uppnå ekonomisk och social tillväxt och bättre ekologisk kvalitet både 
lokalt och nationellt genom det lokala samhällets insatser.165 

I de båda nätverken bedömdes å ena sidan närheten till naturen ha stor be-
tydelse för att få till stånd hållbar utveckling.166 Å andra sidan beskrevs de 
stora före detta militära övningsområdena som strukturellt svaga miljöer. 
Specifikt för dessa var den ofta förorenade marken, vilken man menade krä-
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ver lång tids sanering innan den kan tas i civilt bruk. Den perifera positionen 
ansågs dessutom, tillsammans med deras förflutna som förbjudna zoner, 
innebära att områdena riskerar att förbli slutna för allmänheten med låg at-
traktivitet för investerare. Samtidigt betonades att dessa träningsområden är 
förnämliga och orörda naturresurser.  

They have been spared by industrial development and intensive farming. The 
space will first be accessible to the general public when the training areas are 
opened up, and nature lovers will be able to discover a unique variety of flora 
and fauna.167 

 
ReMiDo behandlade också det förflutnas roll. I en rapport skriven av svens-
ka forskare studerades till exempel tre postmilitära bostadsområden i Est-
land, Lettland och Litauen. Syftet var att kartlägga den nuvarande situatio-
nen för att ge riktlinjer för hållbar utveckling. Fallstudierna var utvalda efter 
en modell som användes i flera ReMiDo-sammanhang för att karaktärisera 
trender och potentialer. Trendvariablerna som användes i detta fall var ”hi-
storiska” och ”icke-historiska” medan potentialvariablerna delades in i hög, 
medel och låg. ”Historiska” områden beskrevs som ”gammaldags byggnader 
och miljöer med attraktiv närhet till vatten” medan det ”icke-historiska” 
definierades som ”icke-attraktiva miljöer och omoderna hus”. Men även för 
den plats som enligt modellen bedömdes vara ett ”icke-historiskt” fall med 
låg utvecklingspotential konstaterades att det förflutna ändå har betydelse. 

But history is at hand. Although memoirs of occupation an imperialist plan-
ning takes physical expressions in post-Soviet military residential areas and 
bases, there are reasons to preserve and give form to the history: don‟t wipe 
out the history, save a small number of houses from the soviet-era as memori-
al and expression of “before” and “after” 1991.168 

 
Denna uppmaning att uppmärksamma minnen från sovjettiden var emellertid 
frånvarande i resterande delar av rapporten och i stort sett alla andra doku-
ment som granskats för denna studie.  

Vilken definition av kulturarv användes då av konversionsnätverken på 
denna makroregionala nivå av det planerade rummet? Ett synnerligen brett 
grepp togs genom att räkna in de fysiska artefakter och immateriella attribut 
som en grupp eller ett samhälle lämnar efter sig, som ärvts av tidigare gene-
rationer, bibehålls i samtiden och som förs vidare till förmån för kommande 
generationer.169 Till materiella kulturarv räknades bland annat byggnader och 
historiska platser, monument och föremål som bedömdes vara värda att be-
                                                      
167 Friedrich, I. (red.). 2006:90. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. 
168 Sundin et.al. 2007:28. Potentials and planning strategies for a positive development. A 
comparative study of post-military housing areas in Marciena, Liepa and Valga. 
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vara för framtiden. Här sågs det så kallade naturarvet, vilket omfattade både 
flora och fauna, som en viktig del av kulturen. Sådana former av kulturarv 
kunde ofta fungera som viktiga komponenter i ett lands turistindustri efter-
som de ansågs attrahera både utländska och lokala besökare.170 Till immate-
riella, kulturella aspekter räknades sociala värden och traditioner, vanor och 
praktiker, konstnärliga uttryckssätt, språk och i stort sett alla andra aspekter 
av mänsklig aktivitet. Man ansåg att betydelsen av fysiska artefakter ska 
tolkas mot bakgrund av socioekonomiska, politiska, etniska, religiösa och 
filosofiska värden hos en bestämd grupp av människor. Det konstaterades 
också med självklarhet att immateriella kulturarv är svårare att bevara än 
fysiska objekt.171 Några konkreta exempel på immateriella kulturarv gavs 
dock inte. Å ena sidan konstaterades alltså kulturarvets materiella och imma-
teriella mångfald av ReMiDo. Å andra sidan bedömdes enbart två av kon-
versionsorterna ha byggnader med kulturarvsvärde och då enbart eftersom de 
lämpade sig för turism.  Generellt bestod dessutom det kulturarv som be-
dömdes ha en utvecklingspotential mycket sällan av lämningar från kalla 
kriget.  

I Convernets dokument var det förflutna inte särskilt närvarande. Begrep-
pet kulturarv nämndes och kopplades endast sparsamt till begreppet konver-
sion och hållbar utveckling. Ett undantag fanns dock när det gällde fort och 
fästningar och deras möjligheter till hållbart återbruk. Byggnader främst från 
17- och 1800-talen tillhör en avlägsen epok av militärhistorien och ansågs 
med nutida perspektiv vara charmerande och pittoreska. Detta gjorde dem 
enligt Convernet närmast förutbestämda att omvandlas till så kallade kultu-
rella magneter. Just i det avseendet poängterades kulturarvets betydelse för 
att locka investerare. Här gjordes alltså ett tydligt urval av vilken del av det 
miltära förflutna som ges kulturarvsstatus och vad som ansågs vara attraktivt 
för turister och investerare. Convernet gjorde bedömningen att dessa histo-
riska militära byggnadsverk tillhör ett kulturarv som måste bevaras och un-
derhållas för att attrahera både besökare och investerare.172 

Nätverken följde en gemensam men i olika grad uttalad idé om kulturarv 
och naturmiljö som en resurs för de före detta militära områdenas möjlighe-
ter till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Deras motiv till att ta fram 
särskilda gemensamma ideal och riktlinjer för vad som skulle väljas ut som 
kulturarv var att omvandla de postmilitära landskapen till attraktiva platser 
för turism.173 
                                                      
170 Jfr t. ex. Braunerhielm, L. 2006. Plats för kulturarv och turism: Grythyttan: en fallstudie 
av upplevelser, värderingar och intressen. 
171 Sundin et.al. 2007. Potentials and planning strategies for a positive development. A com-
parative study of post-military housing areas in Marciena, Liepa and Valga. 
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172 Friedrich, I. (red.). 2006:72. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. 
173 Jfr t. ex. Ronström, O. 2008. Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltids-
ikon. samt Svensson, B. 2002. Trädgårdsutopier och framtidsvisioner. I: Blücher, G. & Gran-
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Framgångsrik konversion i ett enat EUropa 
För att skapa ett EU som kan stå sig starkt i den globala konkurrensen har 
ESDP och INTERREG utarbetat strategier för attraktivitet och ekonomisk 
lönsamhet i det planerade rummets dimension, som implementeras genom 
olika transnationella nätverksprojekt. EU är en maktfaktor när det i dessa 
strategier konstrueras särskilda EUropeiska värden och normer i strävan mot 
en konkurrenskraftig BSR. I detta kapitel har vi sett att de INTERREG-
finansierade konversionsnätverken Convernet och ReMiDo använder sig av 
dessa värden och normer i sina framtidsvisioner och därmed är delaktiga i 
strävan efter att skapa ett enat och sammanhållet EUropeiskt rum. De har 
utarbetat transnationella gemensamma åtgärdsplaner för en positiv utveck-
ling i BSR. I strävan efter att bygga ett enat EU som kan stå sig starkt i den 
globala konkurrensen har aktörerna inom nätverken således bidragit till kon-
struktionen av ett enhetligt EUropeiskt rum. Nätverkens arbete och organise-
ring följer dessutom det bottom-up-ideal som initierats av EU med syfte att 
tona ner bilden av en toppstyrd makroregion med stora ekonomiska och so-
ciala skillnader mellan länderna inom BSR. Gemensamma transnationella 
strategier för de stora miljömässiga, ekonomiska och sociala krav som kon-
versionen ställde på berörda orter och kommuner togs fram för att skapa en 
god grund för hållbar regional utveckling och resultera i en positiv föränd-
ring. Tonvikt lades på estetiska värden och hållbar utveckling för postmilitä-
ra landskap var tydligt kopplat till turism och rekreation. Dessa aspekter 
ansågs av nätverken ge störst möjligheter till en lyckad konversionsprocess i 
en gemensam BSR och ett enat EU.  

I kapitlet har särskilt analyserats hur kulturarvet givits betydelse i strävan 
efter att skapa en hållbar och konkurrenskraftig BSR. Kulturarv ansågs vis-
serligen vara betydelsefullt för att omvandla de militära platserna till attrak-
tiva besöksplatser men då enbart i termer av fort och fästningar i huvudsak 
från 1700-, 1800- och det tidiga 1900-talet.  
 

 

                                                                                                                             
inger, G. (red.). 2002. Hur djup är kulturens brunn?: En antologi. Se vidare diskussion i 
kapitel fyra och sex. 
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Garnisonens kollektiva minne 

Vi har sett att konversionsplaneringen på makroregional nivå formar särskil-
da framtidsvisioner där kulturarv ses som en resurs för att skapa attraktiva 
besöksplatser. I ljuset av detta fokuseras i det följande hur människor som i 
sin vardag är mottagare av visioner för de postmilitära landskapen, mindes 
den tid då militären fortfarande var verksam i Dejevo, Dranske och Fårö-
sund. Som tidigare har visats var det vid mitten och slutet av 1930-talet som 
det världspolitiska läget ledde till att öarna Ösel, Gotland och Rügen rusta-
des upp för militär beredskap. Under kalla kriget etablerades och utvecklades 
den militära verksamheten här. Hur kom omvandlingen från landsbygdsland-
skap till militärt landskap att prägla vardagen för de boende i Fårösund, 
Dranske och Dejevo? Vilka kollektiva minnen av denna 50-åriga period 
kommunicerades av boende i de postmilitära landskapen efter kalla krigets 
slut? Kapitlet behandlar i huvudsak de minnespraktiker som formats i själva 
omvandlingsprocessen av de människor som bodde kvar i de postmilitära 
landskapen. Här visas hur informella kollektiva minnen förmedlas av de 
kvarboende genom de erfarenheter som skapats av att leva i en garnisonsort 
under kalla kriget.  

Etablering och utveckling 
På Ösels nordvästra del, i anslutning till öns största sjö Karjuärve i Kihel-
konna socken, byggdes 1940 öns och en av Estlands största militärbaser upp 
på sovjetiska direktiv. Under några månader var över tusentals män och ett 
fåtal kvinnor engagerade i byggnationen som leddes av den balttyske office-
ren Wilhelm Aleksei Joa.174 Många av arbetarna var öbor som fick sin för-
sörjning här. Förutom bostäder för soldater, officerare och deras familjer 
byggdes kantiner, stall, ammunitionshus och vägar. Elektricitet, telefoni och 
rinnande vatten fanns redan i området i anslutning till ett antal hus i närheten 
av sjön, sannolikt knutna till släkten von Buexhoevdens gods. Förutom dessa 

                                                      
174 Willhelm Aleksei Joas opublicerade minnesanteckningar, 1995. Minnen av de ryska mili-
tärbaserna i byggandet av Karujärve 1.6.1940-27.1.1941 (Mälestused vene Sõjaväebaaside 
ehitamisest Karujärvele 1.6.1940-27.1.1941). White Rock Canada. Saaremaa Museums arkiv.   
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byggnader bestod området enbart av åkrar och skog.175 Dejevos fysiska miljö 
var indelad enligt en karaktäristisk militär ordning där övnings- och kasern-
området låg avskiljt från officersfamiljernas bostäder.176 Dessa låg utanför 
den bevakade avspärrningen in till regementet. Här fanns också skola, dag-
hem, en av affärerna och ett postkontor.177 Under 1950- och 60-talen byggdes 
ett tiotal villor för officersfamiljer längs vägen som ledde mot basen. Det 
sammanlagda antalet soldater, officerare och anhöriga i Dejevo var som mest 
runt 2000 personer. Vid tiden för regementets nedläggning på 1990-talet 
bodde närmare 240 kvinnor och barn i Dejevo.178 Inne på kasern- och öv-
ningsområdet fanns förutom matsal, affär, kök och bostäder för soldaterna 
också stora militära anläggningar i form av bunkrar, raketramper, garage och 
verkstäder. Detta område var dock strängt bevakat och inte tillgängligt för 
civila. 

 
4. Civila väntar på bussen utanför militärbasen Dejevo. Källa: Kärla-Dejevo teelõik, EMM F 
164:7, Eesti Maanteemuuseum 
                                                      
175 Selder, S. 2008. Promenad i Dejevo med före detta officeren Sulev Truuväärt. (Jalutuskäik 
Dejevos endise ohvitseri Sulev Truuväärtiga). I: Sarte Hääl. 26 juli. 
176 Jfr Hachaturyan-Kisilenko, A. 2003. An Attempt to Describe Life in a Soviet Military 
Garrison through Biographical Material”. I: Pro Ethnologia.  
177 I Sovjetrepubliken Estlands lexikon beskrevs under kalla kriget Dejevo som en civil ort 
med enbart civila invånare och verksamheter. Det faktum att Dejevo var en militärbas och att 
de civila invånarna var anhöriga till officerarna doldes därmed. Se ENE: Eesti Nõukogude 
Entsüklopeedia. 1989. 
178 Jakovlev, T. 1999. Den sovjetiska armén på västra Ösel och dess relation med den lokala 
befolkningen. (Nõukogude armee Lääne-Saaremaal ja selle suhted kohalike elanikega). I: 
Saaremaa Museum. Kaheaastaraamat 1997-98. Se även Salong, H. 1994. Ingenmansland 
(Eelpõrgu). I: MeieMaa. 27-30 maj. 
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Dranske är beläget på Rügens norra kust. Under första världskriget anlades 
en sjöflygstation på den anslutande halvön Bug, men det var i huvudsak 
under 1930-talet som hela orten omvandlades till garnisonssamhälle. År 
1934 påbörjade Tysklands flygvapen Luftwaffe en omfattande utbyggnad 
som fram till krigsutbrottet 1939 bland annat resulterade i ett flertal flyghan-
garer och kaserner, en simhall, ett officerskasino samt ett hem för ogifta 
officerare. På detta 500 ha stora område på Bug befann sig under denna pe-
riod tusentals soldater i färd med olika militära aktiviteter. Samtidigt med 
utbyggnaden planerades för en genomgripande fysisk och kulturell föränd-
ring av Dranske. Ortens befolkning, som till största del bestod av fiskare och 
bönder, fick veta att befintlig bebyggelse skulle rivas för att ge utrymme för 
nybyggnation. År 1936 påbörjades uppförandet av en trädgårdsstad för den 
nationalsocialistiska militären och deras anhöriga.179 Orten omvandlades 
radikalt, både fysiskt genom nya gatunät och bebyggelse planerad utifrån 
den militära infrastrukturen, och socialt och kulturellt i och med de nya in-
vånarna som flyttade in i den nybyggda garnisonsorten. Hela stadsbyggna-
den präglades såväl fysiskt som socialt av den militära hierarkin och det 
fanns klara instruktioner för vem som skulle bo var.180 Fem år senare om-
vandlades åter livet i Dranske radikalt i och med andra världskrigets slut. 
Samhällets militäranknutna befolkning flyttade ut och den militära anlägg-
ningen på Bug demonterades. Kort därefter påbörjades en ny epok i Drans-
kes historia då tusentalet fördrivna flyktingar, så kallade Vertriebene, främst 
från Sudetlandet, Pommern, och Preussen under andra världskrigets sista 
veckor flyttade in i de tomma bostäderna.181 

Med kalla krigets början och Tysklands uppdelning i väst och öst kom 
Dranske att genomgå ännu en stor omvandling när den Nationella Folkarmén 
(NVA)182 1965 tog hela orten och halvön Bug i bruk för militär verksamhet. 
Därmed blev Dranske Rügens största militärbas. På Bug fanns förutom 
bunkrar och skjutfält även affär, simhall, sjukhus och kontorsbyggnader 
liksom hamn med plats för bostadsskepp för soldaterna. Militärbasen utgjor-
de ortens största arbetsgivare med sina 2 500 anställda. Verksamheten inne-
bar följaktligen en ökad efterfrågan på bostäder för de militära befälen och 
deras anhöriga.  
 

                                                      
179 Jfr Fehl, G. 1992. The Nazi Garden City. I: Ward, S.V. (red.). The garden city : past, 
present and future. 
180 Lichtnau, B. 1997:27ff. Siedlungen in Dranske und Wiek auf Rügen: Bauten des deutschen 
Nationalsozialismus. I: Stier und Greif. Blätter zur Kultur- und Landesgeschichte in Mecklen-
burg-Vorpommern.  
181 För vidare information om ”Vetriebene” i Tyskland efter andra världskriget se t.ex. Holz, 
M. 2003. Evakuierte, Flüchtlinge und Vertriebene auf der Insel Rügen 1943-1961. samt Lenz, 
K. 1959/60. Die Entwicklung des Ortes Dranske auf der Insel Rügen. I: Berichte zur 
deutschen Landeskunde. 24.  
182 Nationale Volksarmee (NVA) 
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5. Ett av höghusen i Nya Dranske. Källa: Archiv Marinehistorisches- und Heimatmuseum 
Dranske 

 
Från att ha haft cirka 1500 invånare på 1950-talet ökade befolkningen under 
åren mellan 1965 och 1989 kontinuerligt och uppnådde vid kalla krigets slut 
närmare 4000 personer. I höghusen bodde i huvudsak militäranhöriga medan 
ett mindre antal lägenheter stod till kommunens förfogande. Mellan åren 
1965 och 1969 byggdes åtta höghus i den dåvarande utkanten av Dranske. 
Denna del av orten formades under åren fram till 1989 till en stadsdel i soci-
alistisk stil med 15 moderna höghus, köpcentrum, skolor och daghem.183 Så 
sent som 1988 stod de tre sista höghusen färdiga för inflyttning och på våren 
1989 påbörjades bygget av en ny modern stormarknad i det område som 
kallades Nybygget. 

 

                                                      
183 Schmidt, M. 2008. Rügens geheime Landzunge: die Verschlusssache Bug. 
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6. Inscannad turistkarta över Dranske ca år 1989. Källa: Archiv Marinhistorisches- und 
Heimatmuseum Dranske 

 

Fram till början av 1900-talet var Fårösund i Bunge socken på norra Got-
land, med undantag för ortens betydelse som den engelska och franska flot-
tans bas under Krimkriget, främst ett samhälle uppbyggt kring kalkbruks- 
och lotsverksamheter. Genom ett nationellt försvarsbeslut 1936 byggdes 
kustartilleriförsvaret på Gotland under 1940-talet ut med ”permanenta för-
svarsanstalter” i Fårösund.184 Här drev KA 3:s förste chef Gösta Möller ige-
nom att de militära bostädernas rätta placering inte var i anslutning till ka-
sernområdet utan att de skulle integreras med befintliga bostäder inne i sam-
hället.185 

                                                      
184 GK/KA 3 50 år: 1938-1988: en minnesskrift med anledning av förbandets jubileum. 
1988:50. 
185 Gösta Möllers opublicerade minnesanteckningar. KA 3 Militärmuseum. 
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7. På denna ritning från 1945 syns KA 3:s förste chef Gösta Möllers vilja att integrera de 
militära bostäderna i  det civila samhället. Byggnader benämnda T I - XIV samt U 1 - 27 
tillhörde Kronan. Källa: Krigsarkivet 
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I Fårösund delade vägen ner till färjan mot Fårö in orten i vad som kom att 
kallas regementet och samhället. Det avspärrade regementsområdet rymde 
såväl sjukhus, biograf, simhall, kaserner, mässar, lager- och verkstadsloka-
ler, skjut- och flygfält. I samhället fanns affärer, restauranger, biograf och 
skola. Regementet, med en militär anläggning på 110 ha, kom att bli norra 
Gotlands största arbetsgivare. Tio år efter byggstarten av garnisonsorten 
Fårösund nådde Bunge socken sitt högsta invånarantal genom tiderna med 
1650 invånare.186 

Från 1900-talets början fram till 1964 användes den cirka 165 hektar stora 
halvön Bungenäs sydost om Fårösunds samhälle som kalkstensindustri, med 
såväl disponentvilla som butiksbyggnad, kalkbrott och ugn. Därefter tog 
militären halvön i bruk som övningsområde. Det anlades bunkrar under jord 
och hinderbanor, bombfält, skyddsvärn och övernattningskaserner över 
mark. Fram till 2000 var området avspärrat för allmänheten.  

Den sammansättning av mellanmänskliga relationer som utvecklades i 
garnisonsorterna sträckte sig långt utanför platsernas geografiska gränser. 
Garnisonernas sociala struktur, politiska karaktär och kulturella status for-
mades i relation till andra platser på lokal, nationell och global nivå och i 
växelverkan med större samhälleliga strukturer.187 Från att ha varit byar där 
människorna i huvudsak fann sin utkomst genom fiske och lantbruk om-
vandlades de relativt snabbt och radikalt till militära landskap. Den militära 
närvaron i Dejevo, Dranske och Fårösund, som växte fram under andra 
världskriget och förstärktes under kalla kriget, medförde särskilda erfarenhe-
ter och minnen för alla invånare, oavsett yrkesmässig och kulturell tillhörig-
het. Krig och nationellt försvar kom att påverka de människor som levde sin 
vardag här. De befann sig sannolikt mer än andra i både geografisk och soci-
al närvaro av såväl lokala som nationella och globala hot om krig och oro-
ligheter.  

Bostäder, utbildning och kultur 
Garnisonssamhällena skapades i huvudsak efter militära behov. Samtidigt 
uppstod en social infrastruktur som också kunde tillgodose civila behov.188 
Interaktionen mellan civila och militära invånare var på olika sätt ständigt 
närvarande i vardagen. Men de boende mindes samtidigt att olika platser och 
                                                      
186 http://www.bunge.se/om-bunge/ 
187 Massey, D. 1994. Space, Place and Gender. 
188 Kulturgeografen Gunnel Forsberg sammanfattar den underliggande sociala struktur som 
behövs för att ett samhälle ska fungera med begreppet ”social infrastruktur”. Hit hör både 
informella sociala system, till exempel grannskapsnära nätverk, och statligt och kommunalt 
organiserade välfärdstjänster. Forsberg, G. & Berger, S. 1995. Välfärd – en social infrastruk-
tur. I: Ditt Värmland. Om välfärd och levnadsförhållanden. Karlstad: Länsstyrelsen i Värm-
lands län. 
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områden i orterna karaktäriserades olika utifrån civil eller militär tillhörig-
het. Garnisonsorten var ett militärt landskap där människors relationer, verk-
samheter och handlingar präglades av en särskild hierarki och fysisk struktur 
formad av den militära närvaron.189 Många nämnde att det fanns en 
delning som i mångt och mycket var kopplad till den militära tillhörigheten 
men som kunde ta sig olika uttryck.  

Höghusen i Dranske kom att representera det moderna östtyska samhället 
i det som de boende kallade Nya Dranske. Denna del av orten stod i tydlig 
kontrast mot den äldre bebyggelsen i det så kallade Gamla Dranske. I små-
husen här bodde i huvudsak de fördrivna flyktingarna från Sudetlandet, 
Pommern och Preussen, som kommit till orten efter andra världskrigets slut. 
Under åren fram till den Nationella Folkarméns inträde hade de etablerat sig 
på orten och funnit egna utkomster, bland annat genom jordbruk och fiske.  

Minnen av de militära orternas karaktärer och de boendes rumsliga prak-
tiker tar form i det uppfattade rummet. Dessa minnespraktiker skapas genom 
de kvarboendes interaktion med varandra och med platsen. För att synliggöra 
det förflutnas betydelse i samtiden betonar Halbwachs vikten av att koppla 
kollektiva minnen till rumsliga aspekter.190 När vi minns händelser och per-
soner gör vi det alltid i olika lokaliteter och situationer, oavsett om det gäller 
informellt kommunicerade minnen eller mer stabiliserade kulturella minnen. 
Genom att våra erfarenheter relateras till särskilda fysiska miljöer skapas ett 
motstånd mot de krafter som försöker att förändra dem. Endast genom att 
synliggöra hur vårt förflutna bevaras, eller utplånas, i vår fysiska miljö blir 
det också möjligt att se hur vi minns, eller glömmer, det förflutna. Därför 
spelar de rumsliga aspekterna stor roll för kollektiva minnens varaktighet 
och kontinuitet.191 Enligt Jan Assmann stämmer Halbwachs definition av 
kollektivt minne bäst in på det som Assmann benämner kommunikativt min-
ne eftersom det är informellt och relaterat till invånarna i garnisonssamhäl-
let.192 Det skapades och reproducerades i vardagens interaktion mellan de 
människor som bodde kvar i det postmilitära landskapet och som hade egna 
erfarenheter av garnisonens vardagsliv.  

Intervjupersonerna i Dranske mindes en strukturell uppdelning mellan 
den stora andel militärfamiljer som bodde i de nybyggda höghusen och den 
civila befolkningen som bodde i de äldre husen i byn. Det nybyggda 60-

                                                      
189 Jfr Hachaturyan-Kisilenko, A. 2003. An Attempt to Describe Life in a Soviet Military 
Garrison through Biographical Material”. I: Pro Ethnologia.  
190 Hebbert, M. 2005. The street as locus of collective memory. I: Environment and Planning 
D: Society and Space. 23(4)  
191 Halbwachs. M. 1950/92. On collective memory. 
192 Assmann J. 2011a. Communicative and Cultural Memory. I: Meusburger, P., Heffernan, 
M. & Wunder, E. (red.). Cultural Memories: The Geographical Point of View. samt Assmann, 
J. 2011b. History, Memory, and Identity. I: Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V. & Levy, D. 
(red.). The collective memory reader. 
 



 65 

talsområdet hade oljeeldade 4- och 5-rumslägenheter som oftast tilldelades 
officerare i de högre graderna. Skillnaden i boendestandard mellan de mo-
derna höghusen och de vedeldade småhusen byggda på 1930-talet var något 
intervjupersonerna inte mindes som särskilt anmärkningsvärt. Men att de 
som var anställda av armén både hade goda inkomster och dessutom extra 
förmåner som bidrag till gardiner och högre barn- och bostadsbidrag, för-
stärkte ett kollektivt minne av orättvist särskiljande mellan de boende. 

I likhet med Dranske mindes många i Fårösund att det fanns en tydlig 
koppling mellan den militära hierarkin och tillgången till bostäder i samhäl-
let. KA 3:s förste chef Gösta Möllers ambition var visserligen att integrera 
bostäderna för officerarna och deras anhöriga med det övriga samhället. 
Samtidigt byggdes husen enligt befälsordning vilket innebar att invånarna 
mycket väl visste vem och med vilken militär grad som bodde var. Intervju-
personerna i Fårösund gav enhetliga beskrivningar om var i samhället de 
olika bostäderna fanns, vilket här exemplifieras genom den före detta office-
ren Pers skildring av hur det militära har präglat hela samhället. 

På Stuxvägen ligger det tre hus som kallas för Kaptensvillorna. Där skulle 
kaptenerna bo, så det var en viss storlek på dom. Fortsätter du förbi skolan 
kommer det en massa småvillor som kallas för Epahöjden, där bodde civila 
och underbefäl. Och sen längre ner fanns det fler. Jag vet inte hur många lä-
genheter vi hade totalt men det var över hundra. 

 
Per mindes Fårösund under de första tre decennierna som ett ”riktigt utpräg-
lat klassamhälle” format utifrån de militära graderna. Då umgicks officers-
fruarna mest med varandra och det sociala livet inne på regementsområdet 
arrangerades främst för den del av befolkningen som hade militär anknyt-
ning.  Han menade att statusstrukturen hängde ihop med stadsplanen. Per 
mindes den hierarkiska tillhörigheten till de militära graderna som starkast 
fram till 1960-talet, då arbetsregleringar för befälen ägde rum. På 1980- och 
90-talen kom denna klassordning att luckras upp ordentligt.193 Den militära 
hierarkin präglade ortens sociala struktur där gällande normer och värdering-
ar var uppenbara. Dessa regler beskrevs emellertid ibland också som en 
trygghet för såväl civil som militär befolkning eftersom det skapade ett slags 
förutsägbarhet i vardagslivet.194 

                                                      
193 Jfr Jansson, S. 1993. Officerare emellan. 
194 Jfr Ronström, O. et.al. 2002. KA3- från KustArtilleri till KulturArv. 
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8. Kaptensvillor i Fårösund. Källa: Förlag Stengårds Fårösund 

Den militära sociala statusindelningen skapade alltså särskilda rumsliga for-
mer av ojämlikhet i garnisonsorterna.195 När de kvarboende efter nedlägg-
ningen förmedlade sina erfarenheter framträdde ett kollektivt minne där till-
hörighet och utanförskap tydligt präglades av den militära tillhörigheten.  

På alla tre orterna fanns barnomsorg och skolor för de många barn i olika 
åldrar som bodde i garnisonssamhällena. Petri bodde som barn i närheten av 
Dejevo. Han berättade att sovjetiska och estniska barn gick i samma skola på 
orten men att de delades in i olika undervisningsskift för att undvika konflik-
ter. Den pensionerade lärarinnan Hildegard i Dranske beskrev hur fint hon 
tyckte det var när det vimlade av över 800 barn i skolor och på daghem. I 
skolorna här möttes barn utan någon anknytning till militären och barn som 
hade pappor som var officerare.  

 
9. Grundskolan i Dranske. Källa: Archiv Marinehistorisches- und Heimatumuseum Dranske 

                                                      
195 Massey, D. 1994. Space, Place and Gender. 
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Att detta skulle ha inneburit någon orättvisa mellan barnen i Dranske är inte 
något som framträdde i de kvarboendes minnesberättelser. Men, liksom de 
generella skillnaderna mellan civila och militära invånare, konstaterade någ-
ra att vissa barn nog kunde känna av sin tillhörighet. Till exempel kallades 
barnen som bodde i de nybyggda höghusen för blockarslen medan de barn 
som bodde i de äldre småhusen benämndes byskitar.196 Flera intervjupersoner 
berättade också att skolorna i Dranske ställde högre krav på sina elever än 
vad man gjorde i de omkringliggande byarna. Officerarna beskrevs som 
högkvalificerade militärer med god allmänbildning. Denna elitistiska ställ-
ning i samhället beskrevs som något som var typiskt för just Dranske och 
tillskrevs ofta officerarnas barn. Hildegard berättade: 

Utbildningsgraden bland Dranskes invånare var högre. För officerarna har ju 
alla studerat fyra eller fem år. Nivån i Dranske var väldigt hög, men det beror 
ju på att det fanns lika många intelligenta barn. I de omkringliggande byarna 
var det helt enkelt annorlunda, kanske var det mer normalt. Vi var så väldigt 
avskärmade här med enbart militärer. 

 
Hildegard fortsatte också sitt resonemang om den höga intelligensnivån ge-
nom att konstatera att det visst fanns barn till civila som också var intelligen-
ta. Hon mindes det som att dessa integrerades utan några som helst problem 
och att de inte på något sätt blev mindervärdigt behandlade. ”Men nivån var 
helt enkelt högre”, avslutade Hildegard sitt resonemang. Det fanns en gene-
rell uppfattning om regementets särpräglade betydelse för den höga utbild-
ningsnivån i Dranske. Många av de boende mindes att Dranske känneteck-
nades av en urban elit bestående av officerarna och deras familjer.  Att statu-
sen var hög i Dranske skapade ett socialt avstånd till de omkringliggande 
byarna. Sabine, officersdotter född på 1970-talet, mindes till exempel att 
Dranske hade dåligt rykte på hela ön Rügen, just på grund av sin högre status 
och sin väl utvecklade infrastruktur. Hon menade att många öbor upplevde 
garnisonsorten som mer privilegierad än byarna omkring, vilket enligt henne 
skapade en avundsjuka mot Dranske. ”Man sa helt enkelt att ‟där uppe bor 
intelligentian‟”, berättade hon. 

Eftersom få nya civila flyttade in i Dranske under kalla kriget har det inte 
funnits möjlighet att intervjua barn utan koppling till militären. Men Ilse och 
Gertrud som båda bodde på orten innan den Nationella Folkarmén etablerade 
sig här vid mitten av 1960-talet kunde berätta att åtskillnaderna mellan civila 
och militära barn till en början varit stora i skolan. Vid slutet av 1960-talet 
hade den Nationella Folkarmén funnits i Dranske i bara några år, skolor och 
barnomsorg var nyöppnade och relationerna mellan nyinflyttade officersfa-

                                                      
196 Blockscheisser och Dorfkacker, min översättning. Der Garnisonsort Dranske. 1965-
03.Oktober 1990. 2012. Schriftenreihe des Heimatvereins Dranske e. V – auf Rügen ganz 
oben. Heft:7. 
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miljer och etablerade Dranskebor försiktiga. Ilse berättade att det då fanns en 
motvilja till att officersbarn skulle sitta bredvid arbetarbarn i skolan, något 
som dock förändrades med tiden. ”Det kunde de inte fortsätta med, sånt går 
ju inte i ett samhälle”, sade hon.  

Sabine mindes inte heller några uteslutningstendenser från den tid på 
1980- och 90-talen då hon gick i skolan. De arméanhöriga var vid den tid-
punkten i majoritet i Dranske vilket märktes i skolan. 

I vår klass var vi totalt 14 elever och två av dem hade föräldrar som arbetade i 
jordbruket. Men det var inte så att vi uteslöt dem. Vår klass var en superklass 
och vi umgicks alla med varandra.  

 
På liknande sätt menade den före detta officeren Göran att det gjordes en 
större åtskillnad mellan barnen i skolan i Fårösund på 1950-talet än för hans 
egna barn på 1980-talet. I likhet med Göran mindes Sofia, som liksom Sabi-
ne var officersdotter och född på 1970-talet, att fädernas yrkestillhörighet 
eller militära rang inte var av särskilt stort intresse när hon var barn. I Fårö-
sund, liksom i Dranske och Dejevo, beskrev alla intervjupersoner att office-
rarna visserligen tillhörde en grupp som hade högre utbildning än många 
andra i samhället men man mindes inte dessa skillnader som något hinder i 
de sociala relationerna. Det formades alltså kollektiva minnen av särskilda 
erfarenheter och praktiker som pekar på att skillnader mellan de boende å 
ena sidan accepterades men å andra sidan av nödvändighet överskreds. 

De sociala relationerna formade och formades av de olika mötesplatser 
som fanns i samhället. Inne på KA 3 och Bug, regementsområdena i Fårö-
sund och Dranske, fanns mässarna, idrottshallen och kanslihuset. De boende 
berättar att dessa mötesplatser främst var till för personer med koppling till 
regementet och att mässarna följde den militära hierarkin. Det var också här, 
innanför de bevakade grindarna, som många av de kulturella arrangemangen 
ägde rum. Eftersom en stor del av invånarna i garnisonsorten även hade sina 
arbetstillfällen här var rörelsen inne på regementsområdet stor. Många min-
des hur det såg ut om mornar och eftermiddagar när strömmen av bilar och 
cyklar som skulle in till regementsområdet åkte genom samhället. Samtidigt 
markerade den fysiska indelningen mellan bostadsområde och regementsom-
råde också sociala skillnader mellan invånare.197 Här fanns det regler för vem 
som hade tillträde till aktiviteterna inne på regementsområdena och det fram-
träder en intressant likhet i hur dessa regleringar påverkade invånarna både i 
Dranske och i Fårösund.  

I det uppfattade rummet formades ett kollektivt minne av att militärens 
närvaro gav privilegier som många andra öbor saknade. Intervjupersonerna 
mindes att vardagslivet präglades av goda kulturella och sociala resurser. 

                                                      
197 Jfr Hellspong, M. 1997. Sociala och kulturella perspektiv på 1900-talets svenska garni-
sonsstad. I: Artéus, G. (red.). Nordens garnisonsstäder: slutrapport från ett forskningsprojekt.  
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Främst i Fårösund och Dranske fanns ett stort utbud av kultur- och sporteve-
nemang som man kunde nyttja, dock under vissa restriktioner. I Dranske 
berättades om de för Östtyskland karaktäristiska kulturhusen, Arméns hus 
(HdA), som fanns både på regementsområdet och inne i samhället.198 Inom 
den Nationella Folkarmén (NVA) hade kulturhusen en stor budget för att 
fylla den ideologiskt viktiga funktionen att stärka det så kallade andligt-
kulturella livet i Östtyskland.199 Alla stora och betydelsefulla garnisonsorter i 
Östtyskland förfogade över ett sådant kulturhus för armén. Det handlade om 
att förmedla en ”politisk-kulturell inriktning” som erbjöd de arméanhöriga 
underhållning, bildning och rekreation.200 Många mindes Arméns hus inne i 
Dranske som den kanske viktigaste mötesplatsen i orten. Huset rymde bib-
liotek, värdshus och biograf. Många kulturella arrangemang såsom seminari-
er och föredrag ägde rum i dessa lokaler.   

Herrman är före detta officer och nuvarande borgmästare i Dranske. Han 
beskrev de goda resurserna och de många kulturella aktiviteterna i Dranske 
som karaktäristiskt för garnisonssamhällen överlag. Enligt Manfred, som var 
officer och under flera decennier chef för Arméns hus, kom de kulturella 
resurserna såväl militära som civila invånare till godo. Ilse, som inte hade 
något militär anknytning mindes dock att det fanns restriktioner för i vilken 
utsträckning civila utan någon anknytning till militären fick besöka Arméns 
hus.201 Författaren Claudia Ruschs pappa arbetade som officer på Bug och 
hon bodde under några år på 1970-talet med sin familj i Dranske. I sin själv-
biografiska bok ”Mein Rügen” skildrar hon med kritisk blick vardagslivet i 
den före detta garnisonsorten. Hon minns aktiviteterna i Arméns hus främst 
som en mötesplats för NVA:s militärer, deras anhöriga, grannar och vänner, 
som enligt Rusch också tillhörde den Nationella Folkarmén.202 Här fram-
kommer en likhet mellan det som Assmann benämner informellt kommuni-
kativt minne och formaliserat kulturellt minne. Att ett av de viktigaste syfte-
na med Arméns hus var att upplysa om och förklara ”partiets och statens 
militärpolitik”203, särskilt för ortens unga befolkning, uttrycks emellertid inte 
någonstans. Detta dunkla skikt verkar inte finnas i det kollektiva minnets 
vardagligt kommunicerade del och gavs heller inte fastare form i det som 
Assmann kallar kulturellt minne, varken i Claudia Ruschs självbiografiska 
bok eller i hembygdsföreningens skrifter. Detta pekar på en möjlig minnes-
politisk konflikt i det kollektiva minnets erfarenheter.204 

Officerssonen Marten Schmidt bodde i Dranske som barn. I en bok om 
Dranske skriver han att den militära uppfostran gällde alla barn i garnisons-
                                                      
198 Haus der Armee (HdA) 
199 Rogg, M. 2008. Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR. 
200 A.a. 2008:165 
201 Jfr Schmidt, M. 2000. Rügens geheime Landzunge. Die Verschluβsache Bug. 
202 Rusch, C. 2011. Mein Rügen. 
203 Rogg 2008:166. Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR. 
204 Koselleck, R. 2004. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. 
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samhället och att de så kallade andligt-kulturella aktiviteterna ingick som 
stadigvarande del i vardagslivet.205 Men för att kunna ta del av aktiviteterna 
som ägde rum på det avspärrade regementsområdet Bug krävdes ett så kallat 
grönt kort för att komma igenom kontrollen. Enligt Schmidt var det enbart 
med ett sådant kort som det gick att besöka regementets klubbhus, biograf, 
bastu och simhall. Många av de boende i Dranske mindes emellertid att det 
räckte med att ha goda kontakter med någon som hade ett grönt kort för att 
få följa med in på det avspärrade Bug-området.  

I Fårösund fanns bibliotek både inne på regementsområdet och i själva 
samhället. Först när det kommunala biblioteket slogs ihop med regementets 
på 1980-talet kom resurserna alla kommunens invånare till godo berättade 
Berit, bibliotekarie i Fårösund. 

Då köpte vi böcker för 20 000 till KA 3:s förbandsbibliotek som då också var 
hos oss. De fick man stämpla med KA 3 och lägga in speciellt i katalogen. 
Men det blev ett bra tillskott för det blev ju som våra böcker.  Alla fick låna 
de böckerna. 

 
Flera intervjupersoner mindes också att biografen, simhallen och biblioteket 
inne på KA 3-området visserligen var tillgängliga för civila invånare men då 
under vissa restriktioner. Till exempel krävdes att man skulle legitimera sig i 
vaktkuren innan man trädde in på det bevakade regementsområdet. Officers-
dottern Sofia mindes att hon kunde besöka simhallen utan några problem, till 
skillnad mot de barn som inte hade någon militär anknytning. ”För dem var 
det stängt”, berättade Sofia, ”men det har inte jag tänkt på, för det var ändå 
merparten som kunde komma in hela tiden.” Med sin militära anknytning 
hörde Sofia till Fårösunds majoritet, en grupp som inte verkade ha märkt av 
några större vardagliga gränser mellan militärer och civila och som fått ta 
störst del av de resurser och privilegier som främst var kopplade till den 
militära tillhörigheten. Berit var emellertid en av de Fårösundsbor som sällan 
eller aldrig besökte KA 3-området. 

För oss vanliga människor var det ju stängt och man fick inte komma dit annat 
än om det var nåt speciellt.  Man visste knappt hur det såg ut där. 

 
Att det ofta ägde rum fester enbart för officerarna och deras fruar inne på 
KA 3 i Fårösund kommenterades bland annat av Berit. Men detta var ingen-
ting hon mindes som problematiskt, snarare var det en naturlig del i vardags-
livet i Fårösund. I Dranske var de festliga aktiviteter som anordnades till 
exempel för att fira nationella helgdagar tillgängliga för alla invånare, men 
högst i rang stod alltid militären. Med sin bakgrund som anställd på en av 
campingplatserna i området och med flera västanhöriga var Ilse försiktigt 
kritisk till att invånarnas olika tillhörigheter värderades på ett ojämlikt sätt. 
                                                      
205 Schmidt, M. 2000. Rügens geheime Landzunge. Die Verschluβsache Bug. 



 71 

Som hon mindes det hyllades de olika föreningarna under socialistiska hög-
tidsdagar såsom 1:a maj och 7:e oktober alltid i hierarkisk turordning där den 
militära Nationella Folkarmén kom först, följt av fiskerikollektiven, därefter 
jordbrukskollektiven och till sist de anställda på campingplatsen. Salme, 
änka efter en officer i Dejevo, berättade om de musikarrangemang som an-
ordnades under helger och ledigheter i konserthallen inne på regementet. Här 
satsades det alltså på underhållning för såväl soldater som officerare och 
deras anhöriga. Salme beskrev de sovjetiska kvinnorna som tuffa, ”de sjöng 
och dansade”. 

Varor och service 
De tre garnisonsorterna var uppbyggda kring nationens säkerhet och hade 
god tillgång till varor och service. Både den fysiska och den sociala infra-
strukturen behövde fungera väl i fredstid så att försvaret kunde stå starkt i 
händelse av krig. Orterna beskrevs som platser där tillgången till konsumtion 
och service hade sin grund i den militära närvaron och reglerades av den 
militära tillhörigheten.  I såväl Dranske som Dejevo och Fårösund berättades 
att det fanns fler affärer än vad som skulle vara marknadsmässigt hållbart på 
en civil ort av samma storlek. Både i Dranske och i Dejevo fanns det en affär 
såväl innanför som utanför avspärrningarna till regementet, medan affärerna 
i Fårösund fanns utanför regementsområdet. Den goda tillgången på varor 
framträdde ganska frekvent i Dranske- och Dejevobornas minnen men inte 
alls i Fårösundsbornas. Förmodligen kan denna skillnad härledas till den 
generella bristen på varor i Östtyskland och Sovjetrepubliken Estland under 
kalla kriget. Men den kan också bero på att man här minns tydligare skilje-
linjer mellan vem som fick handla vad och var. Att få tillgång till exklusiva 
livsmedel kan sägas vara en statusmarkör och ett tecken på att garnisonerna 
var privilegierade samhällen i jämförelse med byarna i omlandet. Att den 
civila befolkningen också fick tillgång till dessa varor, om än i linje med en 
militär hierarki, är också en framträdande minnesbild. Petri beskrev tydligt 
denna sociala struktur. 

I de militära affärerna var det möjligt att handla bra saker som inte fanns i 
vanliga affärer. Vem som helst kunde handla i affären utanför avspärrningar-
na, men det fanns även affärer inne på basen där enbart vissa hade tillåtelse att 
handa saker. Och under årens lopp då tillgången på varor minskade i de andra 
affärerna på ön besökte desto fler affärerna i Dejevo. Men de civila kunderna 
kom i andra hand. Militären fick göra sina ärenden först, det var en form av 
hierarki. 
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I den östtyska garnisonen var det den statliga militärhandelsorganisationen206 
som försåg affärerna med varor både inne på regementsområdet Bug och i 
Dranske. Även här följdes en hierarkisk ordning som belystes av Ilses erfa-
renhet som civil arbetare. Var man till exempel fiskare och liksom hennes 
bror tillhörde fiskarkollektiven (FPG)207 fick man enligt henne större tillgång 
till varor än bönder och arbetare. ”Min bror hade kontakter så han fick allt 
han önskade från Bug”, mindes hon. Ilse berättade vidare om skillnaderna i 
tillgång till exklusiva livsmedel mellan de olika yrkesgrupperna i Dranske. 
Hon mindes det som att officerarna levde ett bättre liv än de flesta andra 
invånarna genom att de fick tillgång till varor som ananas, sardiner i olja och 
det välkända ölmärket Wernersgrüner. Samtidigt betonade hon också det 
fantastiska i att som civil invånare få tillgång till frukt och grönsaker, något 
som befolkningen i de omkringliggande byarna knappt kunde drömma om. 
Just den goda tillgången till exotiska och eftertraktade varor formar en 
gemensam erfarenhet av att det var unikt att bo i ett garnisonssamhälle. Detta 
kollektiva minne rymmer en livsstil som skilde sig från vardagen i de om-
kringliggande byarna där invånarna främst levde av det som jordbruket 
gav.208 

Trots garnisonsorternas rumsliga position på öar i de nationella periferier-
na skapade deras geopolitiskt centrala roll en särskild slags urbanitet. Redan 
1938 konstaterade urbanteoretikern Louis Wirth i sin klassiska artikel ”Ur-
banism as a Way of Life” att urbaniteter och urbanisering inte uteslutande tar 
form och äger rum i städer utifrån deras rent befolkningsmässiga och geogra-
fiska struktur. På 1950-talet introducerade Börje Hanssen begreppet urbana 
aktivitetsfält med syftet att visa att urbaniteter inte får definieras i geografis-
ka kategorier. Han pekade på att ”den urbana kulturens spridningsfält” inte 
var bundna till städerna ”lika lite som de urbana människorna voro det”.209 

Urbaniteter handlar alltså främst om särskilda vanor och värden. Detta in-
nebär, enligt kulturgeograferna Ash Amin och Nigel Thrift, att det har blivit 
allt svårare att definiera och generalisera vad som egentligen räknas som en 
stad. Den traditionella åtskillnaden mellan stad och land har sedan decennier 
luckrats upp då människor allt mer organiserar sina liv utifrån globala urbana 
villkor och värden. Detta visar att urbana livsstilar och landskap också går att 
finna på platser som inte självklart definieras som städer. 210 

Vardagslivet i garnisonsorter kan utifrån dessa resonemang analyseras 
som en särskild form av urbaniteter. Liksom bebyggelsen har de sociala rela-
tionerna på ett mångfacetterat sätt formats utifrån de behov som försvars-
makten har krävt. Kulturarvsforskaren Gregory Ashworth pekar på att mili-

                                                      
206 Militärhandelsorganisation (MHO) 
207 Fischereiproduktionsgenossenschaft der See- und Küstenfischer (FPG) 
208 Koselleck, R. 2004. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. 
209 Hanssen, B. 1952/77: 473ff . Österlen. 
210 Amin, A. & Thrift, N. 2002. Cities. Reimagining the Urban. 
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tära funktioner, oavsett placering, i sig är urbana och att garnisonsorter följ-
aktligen rymmer särskilda former av urbaniteter.211 Städerna har, oavsett 
storlek, byggts upp och utvecklats på platser som främst valts ut för att till-
godose försvarsstrategiska funktioner. Garnisonssamhällen är tydligt struktu-
rerade efter militär urban funktion och tillhörighet. Som urbana miljöer har 
de emellertid inte enbart fungerat som fonder för krig och försvar. I stället 
synliggör de genom sin särskilda infrastruktur och arkitektur en specifik 
form av visionär urban planering, skapad av de behov som utgjorde en stän-
dig beredskap för hot och som ofta rentav åberopat metaforer för krig och 
militarism. Enligt geografen Stephen Graham är denna del av den urbana 
planeringens historia sällsynt outforskad, vilket innebär att de mer mörka 
sidorna av stadsplaneringens roll i olika samhällen fortfarande osynliggörs.212 

I den vardagliga interaktionen mellan de kvarboende förmedlades efter 
kalla krigets slut ett kollektiv minne där det militära vardagslivet snarare 
präglades av urbana än landsbygdsmässiga värden.213 Genom att se garni-
sonsorterna som urbana framträder den betydelsefulla relationen mellan dem 
och den omkringliggande landsbygden. Petri i Dejevo mindes att det var 
möjlighet att göra såväl svarta som vita affärer med militären vilket underlät-
tade livet för de civila. Som föreståndare för en kolchos hade han stort utbyte 
av varor och tjänster med militären, till exempel i form av bensin, teknisk 
utrustning och mankraft på fälten. Militären hade enligt honom mycket 
pengar och var redo att betala för varor och tjänster som lokalbefolkningen 
hade att erbjuda. Relationerna mellan Dejevo och dess omkringliggande byar 
var generellt sett goda, vilket etnologen Tormis Jakovlev har visat. Han me-
nar att den civila befolkningen intog en pragmatisk hållning till militären och 
att man uppskattade de militära resurser som även kom de civila boende till 
godo. De tjänster som civila utförde åt militären betalades enligt Jakovlev 
ofta med sprit.214 

Både i Sovjetrepubliken Estland och i Östtyskland var det under kalla kri-
get vanligt att soldaterna hjälpte bönderna med jordbruksarbetet. Det fanns 
en interaktion mellan militären och jordbrukarna, där det goda urbana livet 
möjliggjordes av att regementet betalade för arbetskraft på den omkringlig-

                                                      
211 Ashworth menar vidare att garnisonsorters långa historia och karaktäristiska kännetecken 
förtjänar större uppmärksamhet än vad som kanske tidigare har getts. Ashworth, G.J. 1991. 
War and the City. 
212 Graham. S. 2004. Postmortem City. I: City. 8:2.  
213 Assmann J. 2011a. Communicative and Cultural Memory. I: Meusburger, P., Heffernan, 
M. & Wunder, E. (red.). Cultural Memories: The Geographical Point of View. samt Assmann, 
J. 2011b. History, Memory, and Identity. I: Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V. & Levy, D. 
(red.). The collective memory reader. 
214 Jakovlev, T. 1999. Den sovjetiska armén på västra Ösel och dess relation med den lokala 
befolkningen. (Nõukogude armee Lääne-Saaremaal ja selle suhted kohalike elanikega). I: 
Saaremaa Museum. Kaheaastaraamat 1997-98 



 74 

gande landsbygden.215 Soldaterna i den sovjetiska armén arbetade ofta på de 
omkringliggande kolchoserna och inom den Nationella Folkarmén fanns 
”åkersoldater” som gjorde insatser med målet att stärka relationen mellan de 
östtyska jordbrukskollektiven och armén.216 

I Fårösund mindes många militärens engagemang i samhällets hela infra-
struktur. Väl utvecklad service och generösa tjänster ingick som en positiv 
del i garnisonens urbana liv. Göran, före detta officer i Fårösund, menade 
emellertid att detta också synliggjorde den maktfaktor som KA 3 var i Fårö-
sund. 

Det var den stora arbetsgivaren som styrde i samhället, som också höll upp 
mycket av den kommunala funktionen på samhället. Om inte kommunen sat-
sade pengar så gjorde regementet det. Och på det sättet så skämde man väl 
bort kommunen väldigt mycket, genom att regementet trädde in.  

 
Att både kommuner och enskilda individer kunde få hjälp av militären var 
ett framträdande drag i det kollektiva minnet av ett gott urbant vardagsliv. 
Flera av invånarna i Dranske mindes, liksom den före detta officeren Max, 
att den militära närvaron innebar en hög standard i vardagen då deras resur-
ser kom alla invånare till godo. 

När borgmästaren hade något problem här, om det behövdes en lastbil eller en 
grävmaskin, då ringde han bara till regementet på Bug så kom grejerna. Sam-
hället och yrkessoldaterna sågs som en enhet. Och det fungerade underbart. 

 
I garnisonssamhällena var försvarsmakten den huvudsakliga arbetsgivaren 
och tog också ansvar för samhällets fysiska och sociala infrastruktur. Majori-
teten av invånarna hade sin utkomst genom regementet och de aktiviteter 
som ägde rum på basen. Den före detta officeren Herrman beskrev Dranske 
som en ”militär monostruktur”. Enligt honom fanns det ingen i orten, förut-
om möjligtvis ”nån gammal tant på 80 år” som inte hade något med militä-
ren att göra. 

Garnisonens femininiteter 
Garnisonsorters struktur och uppbyggnad präglas av maskulinitetsnormer 
formade av ett försvar som i huvudsak styrs och utförs av män. Men dessa 
orter är alls inte någon enkönad manlig miljö. Vardagslivet formas såväl 

                                                      
215 Luts, K. 2012. Estlandsfödda värnpliktiga i de väpnade styrkorna i Sovjetunionen under 
detkalla kriget. (Eestlastest ajateenijad Nõukogude Liidu relvajõududes külma sõja perioodil). 
I: Estonian Yearbook of Military History. 2(8). 
216 Rogg, M. 2008. Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR. 
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rumsligt som socialt av arbetsdelningen mellan både män och kvinnor.217 
Som mödrar och hustrur och som civilanställda mindes de intervjuade kvin-
norna att de rört sig över de rumsliga och sociala gränserna mellan det civila 
och det militära. Beroende på övergripande strukturella normer och värde-
ringar har naturligtvis deras roll och betydelse i samhällets organisation sett 
olika ut. Den militära hierarkin påverkade även kvinnornas sociala tillhörig-
heter och kulturella identifikationer. Författaren Claudia Rusch minns att de 
sociala relationerna i Dranske präglades av männens ”militärhierarkiska” 
positioner som hustrur och barn behövde ta hänsyn till.218  

I Fårösund var det många som mindes en tid där kvinnor ofta höll sig 
inom den egna gruppen och följde de normer för umgänge som fanns. Den 
före detta officeren Erik refererade till 1970-talet i sin berättelse om hur det 
var när han som ung officer kom till KA 3 med sin fru. 

Det märktes ganska tydligt. Officerskollektivet var då en särskild kategori och 
de hade sina egna sällskap. Det gällde även fruarna fram till början på 70-
talet. När vi själva flyttade hit skulle min fru vara med i den här damklubben. 
Hon var inte särskilt pigg på det men hon fick väl kämpa sig igenom det. Sen 
skedde det en stor omställning när kvinnorna kom ut mer på arbetsmarknaden 
och man ordnade barntillsynen på annat sätt.  

 
Tidsandan efter 1970-talet, med ett ökande antal kvinnor ute på arbetsmark-
naden, kom således att påverka traditionella könsroller också inom officers-
kåren.219 I garnisonens kollektiva minne kan lokala erfarenheter inte isoleras 
från generella svenska samhällsförändringar. Eftersom platser formas i rela-
tion till vad som sker och normeras på andra platser behöver kvinnornas 
tidsrumsligt omvandlade positioner och betydelser i garnisonsorten kopplas 
till samhällets övergripande omvandlingar.220 På grund av förändrade femi-
ninitetsnormer, bland annat genom att kvinnor började yrkesarbeta i allt stör-
re omfattning, blev det inte längre lika vanligt att officershustrurna möttes på 
kafferep hemma i deras bostäder, möten som etnologen Sören Janssons be-
skriver som ”kotteriartade sammanslutningar med överstinnan som primus 
motor”.221 Istället blev regementet den huvudsakliga plats i vardagen där 
såväl anställda kvinnor som män möttes. Karin, vars far, bröder och systrar 
hade sin anställning på regementet, menade att KA 3 då stod för den vikti-
gaste mötesplatsen, inte bara för Fårösund utan för hela norra Gotland.  

                                                      
217 Jfr Forsberg, G. 2003. Genusforskning inom kulturgeografin: en rumslig utmaning. Se 
även Rogg, M. 2008. Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR. samt Sjöberg, 
M. Kvinnor i fält. 1550-1850. 
218 Rusch, C. 2011. Mein Rügen. 
219 Jfr Jansson, S. 1993. Officerare emellan. Se även Hallén, L. & Hellspong, M. 1998. Svens-
ka officersmässar: mässar och mässliv. 
220 Jfr Laurie, N. et.al. 1999. Geographies of new femininities. 
221 Jansson, S. 1993:34. Officerare emellan. 
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Driften av ett regemente krävde stora arbetsinsatser och många av garni-
sonsorternas kvinnor arbetade bland annat på kansliet, i kök och matsal och 
med textilvård. Dessutom var många kvinnor anställda utanför regements-
området, inom den sociala sektorn på skolor, daghem och bibliotek. I inter-
vjuerna framträdde minnen av att de yrkesarbetande kvinnorna ställde krav 
på nödvändig barnomsorg och skola för barnen. Sådan social infrastruktur 
var en grundläggande och oumbärlig del av de militära urbana samhällena.  

Förutom de arbetstillfällen som fanns inom den sociala och kulturella sek-
torn berättades också att det i både Dranske och Dejevo byggdes särskilda 
klädfabriker för att skapa arbetstillfällen för kvinnor. Inne på Dejevos garni-
sonsområde öppnades i början av 1970-talet en trikåfabrik inom den i Sov-
jetrepubliken Estland kända kedjan Marat. I den mån som officersfruarna 
inte var hemmafruar arbetade de tillsammans med civila kvinnor, berättar 
Petri. I Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst222 meddelades 1973 att en 
modern textilfabrik öppnats i Dranske. Här kunde 40 ”tidigare husfruar” nu 
producera ”moderiktiga blusar”.223 Hildegard, pensionerad lärare och gift 
med en före detta officer, berättade med stolthet i rösten om hur goda in-
komstmöjligheter det fanns i Dranske för kvinnor.  

Här fanns en klädesfabrik och en elektronikfabrik som inrättades särskilt för 
att de kvinnorna som kom hit med sina män skulle få arbete här. Klädesfabri-
ken var ganska stor, där var säkert 100 anställda, och samma sak i elektronik-
fabriken. Och de producerade ordentligt, de sydde anoraker där, till Polen och 
Sovjetunionen tror jag. 

 
Att kunna erbjuda fruarna till militärer inom den Nationella Folkarmén möj-
ligheter till arbete i anslutning till garnisonsorten hade inte bara ekonomisk 
utan främst social betydelse, menar militärhistorikern Matthias Rogg. Enligt 
hans forskning om militärens betydelse i det östtyska samhället var det svårt 
för många kvinnor att finna en anställning på garnisonsorten som motsvara-
de deras utbildningsgrad eller möjliggjorde en yrkeskarriär.224 Det vanliga 
var då att man uttryckte ett missnöje med levnadsomständigheterna. Att det 
generellt varit svårt att erbjuda kvinnor lönearbete i Östtysklands garnisons-
orter kan ligga till grund för Hildegards stolthet när hon berättade att Drans-
ke tvärtom kunde erbjuda goda inkomstmöjligheter för kvinnor. 

                                                      
222 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst var en av de två inom Östtyskland tillåtna ny-
hets- och bildbyråer som levererade material till i princip alla tidningar, tv- och radiokanaler. 
223 Militärarkivet i Freiburg http://www.bild.bundesarchiv.de/ 
224 Rogg, M. 2008:413. Armee des Volkes? Militär und Gesellschaft in der DDR. Jfr Pietsch, 
D. 2007. Zur Soldatenfamilie. 



 77 

Generation och nationalitet 
I Dranske fanns en tydlig generationsgräns mellan de två bostadsområdena 
som i folkmun kallades Nya Dranske och Gamla Dranske. I det kollektiva 
minnet markerades denna rumsliga generationsgräns ytterligare av att det i 
den vardagliga kommunikationen skapades icke officiella benämningar som 
både definierade åldern på husen och åldern på de som bodde här. Indelning-
en berodde på att de flyktingar som kommit till Dranske efter andra världs-
kriget flyttade in i de övergivna småhusen som byggts för nationalsocialis-
tiska befäl på 1930-talet. Dessa invånare var ofta drygt 20 år äldre än de 
unga militärfamiljer som flyttade in i de nybyggda höghusen, så kallade Plat-
ten225 på 1960-talet. Manfred, före detta officer, beskrev detta som en anled-
ning till den märkbara men ändå nedtonade uppdelningen mellan Dranskes 
invånare. 

Då uppstod nybygget Dranske, och även om det aldrig funnits någon slags 
uppdelning däremellan i det officiella språkbruket så fanns den i själva verket 
där hela tiden, mellan Gamla Dranske och Nya Dranske. För i Gamla Dranske 
bodde just de gamla Dranskeborna, som egentligen inte var så gamla för de 
flesta kom ju hit först efter 1945. Men de var helt enkelt 20 år äldre än Nyd-
ranskeborna, alltså Folkarméns anhöriga. Ja, detta…dike är väl för mycket 
sagt, men denna osynliga separeringslinje mellan Nya Dranske och Gamla 
Dranske fanns alltid där. Men det hade ingen negativ effekt på den sociala 
strukturen eller på det som hände i samhället. Samtidigt kan jag säga att en li-
ten gnutta avundsjuka, gammalt mot nytt, det fanns det ofrånkomligen här.  

 
Vi ser här ett mönster av generationsskillnader som kan sägas vara generellt 
för garnisonsorters befolkningsstruktur. Unga officerare flyttade till garni-
sonsorten tillsammans med fruar och barn och i den mån äldre människor 
bodde där tillhörde dessa en civil sfär.  Många mindes att mobiliteten bland 
soldater och officerare var stor. Yrket innebar konstanta förflyttningar efter 
ett antal år och en ständig beredskap att byta bostad. Nya officerare flyttade 
in med sina familjer när de tidigare befälen blivit förflyttade till en annan 
garnison. Det var heller inte självklart att befälen stannade kvar på orten 
efter man gått i pension. Nästan alla i Karins familj var civila arbetare inne 
på KA3. Hon kunde därför ingående beskriva konsekvenserna av den mobi-
litet som officersyrket innebar. Att ofta flytta med sin familj och likaså att 
kontinuerligt ta emot nyinflyttade officersfamiljer ledde till starka nätverk 
inom den egna gruppen och en återhållsamhet med att knyta band mellan 
civilbefolkning och militär. Detta präglade relationerna mellan civila och 
militära familjer. Många mindes det som att skillnaderna ständigt var närva-
rande, de militära familjerna kände tillhörighet och gemenskap med varandra 

                                                      
225 Die Platten översätts vanligen med det svenska begreppet miljonprogramsområde. Jfr 
Gerber, S. 2011. Öst är väst men väst är bäst: östtysk identitetsformering i det förenade Tysk-
land. 



 78 

medan de civila familjerna delade en vardag med annorlunda villkor. I det 
kollektiva minnet framträdde dock, som tidigare konstaterats, inte några 
stora konflikter kring detta. Samtidigt var åtskillnaderna mellan civila och 
militära ständigt närvarande i berättelserna. När till exempel Ilse, en av de 
flyktingar som kom till Dranske efter 2:a världskrigets slut, konstaterade att 
umgänget med militäranhöriga till 80% fungerade väl så framhöll hon sam-
tidigt att de gränser som fanns mellan civila och militära invånare ledde till 
att ”hos oss handlade allt om skillnad”.  

Dejevos vardagsliv beskrevs som till fullo strukturerat enligt den sovjetis-
ka militärens regler och normer. Att det var en ockupationsmakt som styrde i 
området påtalades ofta. Åtskillnaden mellan civila och militära grundade sig 
på att militären och deras anhöriga var från Sovjet medan de boende i går-
darna runt om Dejevo främst var estniska lantbruksarbetare. Det huvudsakli-
ga språket bland soldaterna, officerarna och deras anhöriga var ryska medan 
de civila bönderna och deras familjer främst talade estniska. Utifrån de bo-
endes minnen bodde inga civila invånare i garnisonens bostäder, förutom 
officerarnas familjemedlemmar. Detta innebar dock inte att Dejevo var totalt 
stängd för civila. De intervjuade mindes att garnisonsorten var indelad i ett 
avgränsat kasernområde där soldater från många olika nationer i hela Sov-
jetunionen bodde, ett övningsområde samt ett bostadsområde för anhöriga 
och officerare utanför själva avgränsningarna. Samtidigt som det militära 
samhället beskrevs som skiljt från det civila fanns det exempel på att relatio-
ner mellan boende i och utanför garnisonssamhället var goda. Avspärrning-
arna beskrevs inte att primärt ha fyllt funktionen att hålla civila utanför själ-
va Dejevo utan snarare att hålla de sovjetiska soldaterna inne. Helga bodde 
som barn i närområdet runt Dejevo och berättade om relationerna mellan 
civila och soldater. 

Det var ganska separerat och soldaterna gick inte utanför området. Det var 
många olika människor där. Gränsvakterna hade en högre rang och var mer 
utbildade. Men inne på området fanns det även soldater från Kazakstan och de 
södra områdena av Sovjetunionen. Och det kunde hända olyckor när soldater-
na släpptes utanför området. Våldtäkter och såna saker, så de hölls inne på 
området och släpptes helst inte ut. 

 
Helga var inte ensam om att minnas de sovjetiska soldaternas närvaro utan-
för garnisonsområdet som något hotfullt. Många hade erfarenheter av att 
dessa soldater, trots försöken att hålla dem innanför avspärrningarna, stän-
digt var närvarande i vardagslivet. Även om Dejevo var högbevakat av det 
stora antalet militärer framträdde en bild av ett laglöst samhälle. Petri hade 
tydliga barndomsminnen av hur militären påverkade hans vardag. Familjens 
hus låg nära gatan och när de militära fordonen åkte förbi skakade hela mar-
ken, berättade han. Enligt Petri var många av förarna unga soldater som ofta 
var berusade, så det skedde många olyckor när bilarna körde av vägen.  
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Ett säkert och övervakat samhälle 
De tre garnisonssamhällena kan klassificeras som nationella gränsområden, 
vilket blir särskilt uppenbart på öar som i sig själva är kustområden. Orternas 
kustnära topografi innebar också att inhemska turister och sommargäster 
rörde sig i samhället under sommarmånaderna.226 Närvaron av soldater var 
karaktäristiskt för alla garnisonsorter och kom att prägla vardagslivet för alla 
invånare. För de civila boende runt Dejevobasen skapade detta ett minne av 
otrygghet i vardagen. I Dranske och Fårösund konstaterades att de unga 
männen i uniform visserligen satte sina avtryck i vardagslivet, men alls inte 
på samma hotfulla sätt som i Dejevo. Här mindes man snarare de grönklädda 
männens närvaro som något helt naturligt och odramatiskt. 

Det militära försvaret fokuserade på att garantera de anställda och deras 
anhöriga en säker och tillfredsställande vardag.227 Tydliga regler fanns för 
vem som fick vistas i och i närheten av regementet. Det formades kollektiva 
minnen i det uppfattade rummet med erfarenheter av rutinmässigt genomför-
da identitetskontroller där utländska besökare krävdes på tillstånd och främ-
lingar ägnades särskild uppmärksamhet. I Dranske och Dejevo var minnena 
av denna bevakning starka eftersom flykt från republikerna var förbjudet och 
förknippat med hårda straff. I Dranske var all kontakt med västanhöriga 
starkt begränsad för såväl arméanhöriga som civila invånare. Flera personer 
hade starka och svåra minnen av detta men beroende på tillhörighet proble-
matiserades dessa minnen i olika utsträckning. Många berättelser vittnade 
om en medvetenhet om, men ändå en samtidig acceptans av, den särskilda 
bevakning som ingick i vardagslivet i ett östtyskt garnisonssamhälle. Här 
exemplifieras detta genom Max erfarenheter som före detta officer i Drans-
ke. 

Allt tillhörde ju det område som enbart var tillgängligt för speciellt betrodda 
och det är ju viktigt att betona. Vi var alla i den speciella situationen att bo i 
det delade landet och med väldigt skärpta förutsättningar vid gränsen och det 
var vårt stora problem. Så snart det kom en främmande bil här, med ett regi-
streringsnummer från andra distrikt, även östtyska, då gick djävulen lös. Och 
det var inte bra för oss. Då var det en säkerhetsfråga, nu ser vi det annorlunda 
på det. Det var helt enkelt trakasserier eftersom man tyvärr spärrade in vår be-
folkning inom de egna gränserna. Resefrihet hade vi visserligen i rikting öst, 
men det var också allt. Men vi klarade av det, vi levde med det, familjerna 
klarade av det förutom de som sa ”okej nu är inte jag med längre”, men annars 
var det hela okej. 

                                                      
226 Karujärve är en av Ösels största sjöar och ligger i nära anslutning till Dejevo. Under kalla 
kriget var sjön ett populärt besöksmål för sommargäster. Dranske utsågs vid 1970-talets bör-
jan till semesterort för medlemmar i den Nationella Folkarmén och deras anhöriga. Detta 
innebar att många invånare i Dranske hyrde ut rum till semesterfirare med koppling till NVA. 
För Fårösunds del var det närheten till Fårö som under kalla kriget lockade turister till orten. 
227 Jfr Hachaturyan-Kisilenko, A. 2003. An Attempt to Describe Life in a Soviet Military 
Garrison through Biographical Material. I: Pro Ethnologia 
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Vi har sett att det i Dranske kommunicerades ett kollektivt minne av att det 
under kalla kriget i huvudsak bodde två grupper av invånare med radikalt 
olika bakgrunder, som hade flyttat till orten av fundamentalt skilda skäl. Den 
ena gruppen hade koppling till den Nationella Folkarmén och började orga-
nisera sin vardag här när militären kom till orten 1965. Den andra gruppen 
av invånare hade kommit till Dranske som flyktingar bland annat från Sudet-
landet, Pommern, och Preussen efter att Tyskland förlorat 2:a världskriget 
1945. En stor del av dessa invånare hade därför släktingar och vänskapsrela-
tioner med människor i väst. Dessa båda gruppers erfarenheter formas av 
olika tidsskikt och bidrar till en minnespolitisk konflikt i de boendes kollek-
tiva minne.228 Till exempel beskrev både Ilse och Gertrud erfarenheter av 
Stasis229 övervakning i Dranske på ett helt annat sätt än någon av de invåna-
re, främst med militär anknytning, som flyttat till Dranske efter 1965. Som 
fördrivna flyktingar hade de båda civila kvinnorna dessutom många anhöriga 
i det dåvarande Västtyskland. Utan att hon egentligen hade några konkreta 
bevis var till exempel Ilse säker på att det bodde minst en person med kopp-
ling till Stasi i varje uppgång i höghusen. Gertrud betonade det faktum att 
många kände sig övervakade och avlyssnade av Stasi i och utanför sina 
hem.230 Men varken Ilse eller Getrud hade övervägt att kommunicera sina 
erfarenheter öppet och ingen av personerna med koppling till den östtyska 
militären berättade heller om erfarenheter av Stasis övervakning i Dranske. 
Denna tystnad i det kollektiva minnet följer med stor sannolikhet samma 
ideal som präglade vardagslivet under kalla kriget. Författaren Claudia 
Rusch minns att Stasi överhuvudtaget inte var något samtalsämne i Dranske.  

I en ort, som nästan uteslutande beboddes av medlemmar i NVA talades det 
inte om något så självklart. Ännu mindre talades det om de oräkneliga former 
av civil övervakning, som präglade vardagen i detta bostadsområde.231 

 
Såväl Dranske som Dejevo etablerades försvarsstrategiskt på öar som var 
nationella gränsområden mot väst. Detta innebar också en särskilt stark be-
vakning och gränskontroll, inte minst eftersom platserna låg nära Östersjöns 
kuster med möjligheter för människor att fly. Gertrud berättade att många 
trots den starka övervakningen försökte fly över Östersjön. ”Några klarade 
sig, andra inte”, konstaterade hon. Ilses bror, Edward, som arbetat som fiska-
re i Dranske delade med sig av minnen av att han i all hemlighet, genom sin 

                                                      
228 Koselleck, R. 2004. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. samt 
Halbwachs, M. 1950/92. On collective memory. 
229 Ministeriet för statssäkerhet (Ministerium für Staatssicherheit MfS) kallas i vardagligt tal 
för Stasi. 
230 Se även Gerber, S. 2011:87ff. Öst är väst men väst är bäst: östtysk identitetsformering i 
det förenade Tyskland. 
231 Rusch, C. 2011:49. Mein Rügen. 
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utmärkta kunskap om havet, kunde hjälpa människor att fly till Sveriges 
sydkust.232 

Trots att det självfallet fanns stora skillnader mellan minnen av att leva i 
en garnisonsort i Sverige, där neutralitet värderades högt, och att bo i närhe-
ten av ett regemente i Sovjetrepubliken Estland eller i Östtyskland, beskrevs 
också Fårösund som ett slutet samhälle som i viss mån var avgränsat mot 
yttervärlden. Till exempel mindes många hur besvärligt det kunde vara att 
köra igenom såväl Fårösunds samhälle som stora delar av norra Gotland, 
inklusive Fårö, med utlandsregistrerad bil. För detta krävdes särskilt tillstånd 
eftersom hela norra Gotland var nationellt skyddsområde och stängt för ut-
länningar. Den före detta officeren Per mindes dessa restriktioner som en 
form av isolering, till exempel genom att det var en särskild bevakning i 
området runt Fåröfärjan. Även om det inte handlade om några större insatser 
höll både polis och militära patruller, tillsammans med en och annan privat-
person, uppsikt efter utlandsregistrerade bilar. Att man befann sig inom ett 
nationellt skyddsområde kunde då ta sig dråpliga men ändå allvarliga ut-
tryck. Nedan illustreras en sådan situation genom bibliotekarien Berits min-
nen om vad som en gång hände när en svensk släkting till hennes man prak-
tiserade sina kunskaper i ryska i Fårösund. 

Att det var skyddsområde visste man ju och förstod väl varför. Men visst var 
det irriterande ibland. Klas kusin var gymnasielärare i ryska och pratade väl-
digt bra ryska. Och en gång när hon satt i färjekön så patrullerade militärpoli-
sen där och bad om legitimation och då började hon prata ryska och de blev 
skitförbannade. Och hon lyckades inte ta sig ur det där, hon försökte att släta 
över, men det gick inte så hon måste åka till polisstationen för att visa upp sin 
legitimation att hon faktiskt var svensk. 

 
Den ständiga beredskapen och bevakningen var under kalla kriget kopplad 
till hot som de flesta civila invånarna inte mindes som särskilt allvarliga. För 
de före detta officerarna var det annorlunda eftersom varje säkerhetsövning 
var grundad på scenarier tänkta som verklighet. Den geografiska närheten till 
Sovjetunionen på andra sidan Östersjön mindes många i Fårösund som en 
anledning till oro. Per berättade till exempel om tillfällen då det blåste storm 
på Östersjön och då sovjetiska fiskebåtar med avancerad utrustning sökte 
skydd inne på territorialt vatten. Detta är erfarenheter bland andra som enligt 
honom låg till grund för den så kallade rysskräcken under kalla kriget. 

Ett urbant liv med det militära som grund 
Genom militärens etablering under 1930-talet omvandlades orterna från 
landsbygd till militära landskap. Invånarna i Dejevo, Dranske och Fårösund 
                                                      
232 Se även Müller, C. & Müller, B. 2006. Über die Ostsee in die Freiheit. 
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levde under mer än 50 år i allt väsentligt ett urbant liv med det militära som 
grund. Generellt kan sägas att alla tre samhällen var strategiska försvarsland-
skap i ett Europa präglat av krig och konflikt.233 

De militära landskapen var indelade dels i regementsområden, där främst 
den militära övningsverksamheten ägde rum, och dels i bostadsområden där 
både officerarna och deras familjer samt civila utan någon anknytning till 
militären bodde. Garnisonernas regementsområden var avspärrade och beva-
kade av militären. Det var här de militära övningarna ägde rum men här 
fanns också verksamheter som i viss mån var tillgängliga för civila, som till 
exempel affär, sporthall och biograf.  För att komma förbi vaktkuren var det 
emellertid nödvändigt att ha särskilt tillstånd, vilket skapade begränsningar 
för stora delar av den civila befolkningen. I bostadsområdena påverkades de 
sociala relationerna av den fysiska miljön som var skapad enligt miltär till-
hörighet och hierarki. De militära landskapen ramade in ett vardagsliv som 
de boende å ena sidan mindes som format av gränser mellan civil och militär 
tillhörighet men som å andra sidan också skapade erfarenheter av rumsliga 
och sociala gränsöverskridanden. Vardagslivets kollektiva minne karaktäri-
serades av differentieringar i de sociala relationerna, men dessa beskrevs 
som föränderliga i korrelation med små och stora samhällsomvandlingar.
 Generellt för de tre garnisonssorternas kollektiva minne är således att det 
visserligen fanns erfarenheter av tydliga skillnader mellan civila invånare 
utan någon koppling till militären och de invånare som på något sätt hörde 
till regementet, men att dessa skillnader ofta tonades ner som en ofrånkomlig 
del av vardagslivet. Officerarna och deras familjer var förmodligen medvet-
na om sin högre status, men eftersom man tillhörde majoriteten i samhället 
reflekterade man inte särskilt över dessa sociala gränser i sina berättelser.  

De boendes kollektiva minnen rymde erfarenheter av en tid då såväl hett 
som kallt krig påverkade vardagen för civil och militär befolkning. I det 
uppfattade rummets dimension formades kollektiva minnen med erfarenheter 
av ett vardagsliv med goda sociala och ekonomiska resurser. Militärens när-
varo beskrevs ha givit privilegier som många andra orter saknade. Samtidigt 
mindes många att tillgången till dessa resurser följde den militära hierarkin, 
vilket innebar att alla inte hade samma möjligheter att ta del av varor, service 
och social gemenskap. Garnisonsortens vardagsliv strukturerades sålunda 
efter en särskild sorts militär och civil statusindelning. Tillhörighet till den 
militära gemenskapen kunde finnas både genom släktskap och genom att 
man hade sin arbetsplats inne på regementsområde.  

Den militära statusen präglades också av att många militärer hade högre 
utbildning och högre social status än de civila. Detta gällde både i själva 
garnisonssamhället och i de flesta omkringliggande orterna. Samtidigt var 
civil arbetskraft både inne på regementet och i det civila samhället i och 

                                                      
233 Jfr Heffernan, M. 1998. War and the shaping of Europe. I: Graham, B. (red.). Modern 
Europe. Place, Culture, Identity. 
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omkring garnisonen en förutsättning för att den militära verksamheten skulle 
kunna äga rum på ett försvarsstrategiskt tillfredsställande sätt. Till exempel 
hade de kvinnor som var anställda på garnisonsortens olika arbetsplatser stor 
betydelse för att säkerställa vardagslivets sociala infrastruktur, bland annat 
genom sitt arbete på daghem och i skolor. 

Garnisonens kollektiva minne rymde erfarenheter och praktiker av en be-
redskap för försvar. Hotet om krig och fara var ständigt närvarande i varda-
gen. Ändå kommunicerades inte något kollektivt minne där garnisonsorterna 
beskrevs som otrygga platser. I stället beskrevs erfarenheten av en välfunge-
rande social och teknisk infrastruktur som ett bevis på att man levt ett säkert 
liv, skyddad mot fiender och hot.  

Differentieringar mellan de som bodde i garnisonsorten och de som inte 
gjorde de skapade kollektiva minnen av särskilda praktiker och erfarenheter i 
det uppfattade rummet och hade sin grund i de kontraster som fanns mellan 
de omliggande byarnas livsvillkor och de militära urbana miljöerna. Diffe-
rentieringarna förstärktes också av det faktum att garnisonerna låg inom 
bevakade nationella gränszoner. Man var således inte enbart uppmärksam på 
vem som kom till orten utan också vem som lämnade den. Samtidigt är det 
viktigt att betona att minnen av slutenheten mellan regementet och det omgi-
vande civila samhället på garnisonssorten inte var lika påtaglig på alla tre 
platserna. Medan de militära och civila invånarna i Fårösund kan beskrivas 
som relativt välintegrerade var minnen av de sociala gränserna i Dejevo mer 
framträdande. I Dranske beskrevs statusskillnader mellan invånarna på orten, 
men här framträdde den kulturella åtskillnaden mellan invånare i det urbana 
Dranske och de omkringliggande byarna som mer betydelsefulla för den 
militära urbana identiteten. 

Kollektiva minnen har i detta kapitel bidragit med en historisk förförståel-
se som kan hjälpa till att synliggöra de förändringar och kontinuiteter som 
skapas i omvandlingen från militärt till postmilitärt. Dessa minnespraktiker i 
det uppfattade rummet kan synliggöra de kollektiva minnenas politiska roll i 
de militära landskapens omvandling.234 I avhandlingens följande kapitel visas 
vad som sker när det uppfattade rummet, där minnen finns erfarenhetsmäs-
sigt, möter det planerade rummets representerande begrepp i framtidsvisio-
nerna och följaktligen formar både möjligheter och begränsningar i det sam-
tida levda rummet. 

                                                      
234 Harvey, D. 2011. Ojämlikhetens nya geografi. 
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Vision om rekreation 

Efter kalla krigets slut följde en nedrustningsperiod i Östersjöområdet som 
omvandlades öarnas och kustlandskapens geopolitiska position markant. De 
sågs inte längre som militärstrategiska zoner och deras funktion som natio-
nella områden för gränsövervakning och kontroll försvann. Genom Estlands 
självständighet från Sovjetunionen gjordes Ösel åter tillgängligt för utländs-
ka besökare. För Rügen innebar strukturförändringarna att ön inte längre var 
en del av östblocket utan nu hörde till det återförenade Tyskland. Gotlands 
betydelse som svensk försvarsposition mot öst kom att tonas ner betydligt i 
och med att öns fyra stora regementen avvecklades mellan åren 2000 och 
2006. Som en följd av detta ställdes såväl boende som planerare inför nya 
utmaningar och möjligheter.235 

I samband med nedläggningarna påbörjades planarbetet att omvandla De-
jevo, Dranske och Fårösund. I detta kapitel behandlas den samtida process 
som de postmilitära landskapen och dess invånare befinner sig mitt i. Vi ska 
även se hur de makroregionala strategier som behandlats i kapitel två påver-
kar förväntningshorisonterna som formas i de lokala planeringsvisionerna.  I 
kapitel tre fokuserades hur erfarenheter av vardagslivet i det militära land-
skapet efter kalla krigets slut formade kollektiva minnen i det uppfattade 
rummets dimension. Det är detta kollektiva minne som planeringens fram-
tidsvisioner möter. Hur ser de lokala visioner ut som kommuner och privata 
investerare har producerat genom en mängd planeringsdokument? Vilka 
ideal och förväntningar har skapats för de postmilitära landskapens framtid? 
Vad händer när framtidsvisioner i det planerade rummet möter kollektiva 
minnen i det uppfattade rummet?  

Nytt ansvar för nya aktörer 
Den stora militära utflyttningen från Dejevo ägde rum 1993, två år efter att 
Estland återfått sin självständighet.236 Efter nedläggningen av raketbasen 
kom ansvaret för det militära landskapets omvandling att ligga på ett flertal 

                                                      
235 Jfr Ashworth, G.J. 1991. War and the City. 
236 Enligt Priit Kivi vid Saaremaa Muuseum är det officiella datumet 19 oktober 1993. Men 
utflyttningen påbörjades egentligen redan 1991 och 1992 flyttade de sista officerarna med 
sina familjer från Dejevo. 
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aktörer. Förutom att två kommuner, Kihelkonna och Kärla, är berörda och 
har tagit fram översiktsplaner för var sin del av Karujärve-området, har den 
estniska Skogsstyrelsen RMK237 ansvar för omvandlingen av raketbasen. 
Den 30 september 1989 fick den tyska så kallade Vändpunkten (die Wende) 
omvälvande konsekvenser för såväl civila som militära invånare i garnisons-
orten Dranske, då Östtysklands upplösning ledde till att den Nationella Folk-
armén (NVA) rustades ner och avvecklades. Ansvaret för det postmilitära 
landskapets omvandling tillföll året efter Vändpunkten dels den förenade 
tyska staten och dels den tyska försvarsmakten. Denna stängde ner sin verk-
samhet i Dranske för gott vid slutet av 1991.238 Nio år senare halades flaggan 
vid KA3:s kanslihus i Fårösund. 30 september 2000 var slutdatumet för 
verksamheten. Liksom för alla nedlagda militära områden i Sverige tog det 
statliga fastighetsbolaget Vasallen över de före detta regements- och öv-
ningsområdena i Fårösund med syfte att sälja marken vidare. 

Rekreation, turism och exklusivitet 
I den kommunala planeringen för Kihelkonna kommun bedömdes det före 
detta övningsområdet Dejevo att efter sanering vara återanvändbart som 
rekreationsområde med hälsocenter.239 Katri, som är planeringsansvarig vid 
Ösels länsförvaltning, berättade att detta följer det direktiv som Estlands 
kulturförvaltning har utfärdat om att varje län ska ha ett eget hälsocenter. Av 
de 30 miljoner EEK som nationellt avsatts till denna satsning ska två miljo-
ner EEK ha tilldelats Ösel. Ett flertal artiklar i de lokala tidningarna visade 
att planerna för ett sådant hälsocenter började ta form under 2000-talets för-
sta år. Inför framställningen av sin detaljplan sökte Kihelkonna kommun 
samarbetspartners för att anlägga ett sportcenter i Dejevo-området, nu åter 
kallat Karujärve.240 Efter långa förhandlingar kom öns alla kommuner fram 
till att just Karujärve-området på grund av sitt kuperade landskap, format 
efter raketbasens struktur, lämpade sig bäst för öns enda hälsocenter. Planen 
var att dela upp centret i två områden, varav det ena skulle ligga i anslutning 
till sjön och det andra längre in på det före detta övningsområdet.241 

Enligt Mart, Ösels lokale skogsinspektör vid den estniska Skogsstyrelsen 
(RMK), påbörjades arbetet med att anlägga rekreationsområdet 2005 och 
pågick två år framåt. Under den perioden anlades tio-, fem-, och två-
                                                      
237 Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 
238 Deutscher Bundestag. Drucksache 14/5806. 2001. Antrag ”Dranske retten”. 4 april. 
239 Jfr Sooväli, H. 2004. Saaremaa Waltz. Landscape Imagery of Saaremaa Island in the 20th 
Century. 
240 Före detta Dejevo militärområde ska bli sportbas (Endisse Dejevo sõjaväeossarajatakss-
pordikompleks). 2002. I: Meie Maa. 23 januari 
241 Hälso- och sportanläggningen i Karujärve blir av (Tervise- ja spordikeskus tuleb Karujär-
vele). 2003. Meie Maa. 4 april. 
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kilometers skid- och vandringsspår i det kuperade landskapet. Det var också 
då som en bunker gjordes om till festlokal. Till en kostnad av 1,8 miljoner 
EEK, varav den estniska staten bidrog med 1,4 miljoner EEK, påbörjades 
således omvandlingen till ett sport- och rekreationsområde, där de militära 
lämningarna bidrog till att skapa ett för Ösel ovanligt kuperat landskap.  

 

10. Lämningarna efter raketanläggningen i Dejevo skapar ett kuperat landskap. April 2008. 
Foto: Beate Feldmann Eellend  
 
I samma område som den omgjorda bunkern fanns en karta över de anlagda 
träningsspåren samt en prispall för eventuella tävlingar. Katri menade att 
rekreationsområdet efter färdigställandet visserligen inte använts särskilt 
frekvent för större sportarrangemang. Men hon hoppades att utvecklingen av 
hela Karujärve-området ska leda till fler rekreations- och hälsoaktiviteter.  
 För Karujärve kopplades närheten till sjön samman med den postmilitära 
landskapsstrukturen i visionen att forma ett rekreationslandskap med orien-
tering, friluftsliv och renoverade hus för sommargäster och turister.242 Samti-
digt fanns en skepsis hos bland annat Petri och Helga, som bott i närheten, 
till att turister verkligen skulle komma att finna området attraktivt. 
 

                                                      
242 Denna vision gäller generellt för hela Ösel. Jfr Sooväli, H. 2004. Saaremaa Waltz. Lands-
cape Imagery of Saaremaa Island in the 20th Century. 
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11. Karta över skid- och orienteringsspåren i det postmilitära landskapet i Dejevo. April 2008. 
Foto: Beate Feldmann Eellend 

 
Helga, med sin dubbla erfarenhet av att vara både planerare i Kihelkonna 
kommun och att ha bott i närheten av Dejevo, menade att det krävdes att 
staten privatiserade större del av marken om utvecklingen skulle kunna gå 
vidare. Ännu inte tagits fram några exakta detaljplaner för hur omvandlingen 
från försvarslandskap till rekreationslandskap skulle gå till och det enda 
konkreta tecknet på konversionsprocessens faktiska realisering var motions-
spåren och den renoverade bunkern. Helga uttryckte också skepsis till planen 
att omvandla den före detta militärbasen till hälsocenter. Hon menade att 
skidspårens placering inte är optimal och att området mest lockar den lokala 
öbefolkningen och inte, som visionen uttrycker, en nationell besökargrupp. 
”Kommunen gjorde det i god samarbetsvilja”, sade hon, ”men det var inte 
någon särskilt god idé”.  

Tiit, som är anställd på saneringsfirman Ösel Consulting, gav uttryck för 
åsikten om att framtidsvisionen mer består av tankar och hypoteser än av 
realiserbara planer. Han bekräftade Helgas bild av att området ännu så länge 
inte används för de planerade ändamålen i någon större utsträckning. Mycket 
återstår att riva och bygga nytt om det postmilitära landskapet ska kunna tas i 
bruk som etablerad sportanläggning. Och så länge de gamla officersvillorna 
längs vägen fortsätter att förfalla är det mycket lite, menade Tiit, som vittnar 
om att det här pågår en omvandlingsprocess till ett attraktivt rekreations- och 
semesterlandskap för turister och sommargäster.  

På Rügen kan det före detta övningsområdet på halvön Bug i Dranske de-
las in i en syd- och en norddel. Framtidsvisionen för det cirka 205 hektar 
stora markområdet på den nordliga delen är att omvandla det till ett turist- 
och rekreationslandskap. Den sydliga delen kom redan hösten 1990 att ingå i 
nationalparksområdet ”Vorpommersche Boddenlandschaft”. Området har 
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förblivit avspärrat men med särskilda guidade turer för allmänheten. År 2000 
presenterades en markanvändningsplan för Bug. Här stod det klart att visio-
nen om ett område för storskalig turism skulle realiseras av investeringsfir-
man BUG GmbH & Co, som 1999 hade köpt marken av den tyska förbunds-
statens centrala fastighetsförvaltning TLG.243 Det uttryckta syftet med plan-
dokumentet var att reglera förutsättningarna för den turistiska exploateringen 
och styra den urbana utvecklingen på Nordbug, men utan att begränsa inve-
sterarna allt för mycket. Omvandlingen sågs här som en process med poten-
tial att bli en ”meningsfull vidareutveckling med stor betydelse både för 
kommunen Dranskes och hela regionens fortsatta progression”.244 I ett kom-
pletterande plandokument uppgavs att det på Bug bland annat skulle etable-
ras en storskalig semester- och rekreationsanläggning för året-runt-
verksamhet med hotell, lägenheter och villor med hög standard, fritidsaktivi-
teter, handels- och serviceinrättningar samt en marina för fritidsbåtar. Upp-
skattningsvis skulle denna påkostade turistanläggning kunna erbjuda 2 000 
gästsängar samt bostäder för service- och säkerhetspersonal. Dessutom såg 
man det som realistiskt att befintliga kajanläggningar skulle kunna byggas ut 
till en så kallad upplevelsehamn med en förtöjningskapacitet för cirka 400 
fritidsbåtar.245 

I december 2000 presenterade firman sin projektvision ”Bug Baltic Sea 
Resort” för första gången för invånarna i Dranske. Det konstaterades att 
denna storslagna turist- och rekreationsanläggning inom fyra år skulle slå 
upp sina portar. Projektet väckte medial uppmärksamhet, med sin status som 
"Östersjöområdets absoluta höjdpunkt”.246 Visionsdokumentet både följde 
och utökade de förslag som fanns upptagna i markanvändningsplanen. Bug 
sattes in i ett rumsligt sammanhang med en vision om att dess exploatering 
vida skulle överträffa alla tidigare turistanläggningar i Tyskland, och kanske 
i Europa. Detta eftersom halvön med sitt rumsliga läge ansågs kunna erbjuda 
det som vi alla, enligt texten, söker efter: ”drömmen om en bättre värld i 
nutid”. I prospektet gavs en ingående beskrivning av hur detta Baltic Sea 
Resort skulle formas till ett så kallat ”multifunktionellt, väderoberoende 
rekreations- och semestercenter”, som med en tydlig profil kunde möta 
2000-talets krav på att vara såväl ”stärkande och vilsamt som spännande och 
actionfyllt”. Själva hjärtat och samlingspunkten i denna resort skulle vara 
den så kallade upplevelsehamnen som kunde erbjuda äventyr och evene-
mang för besökarna. 

                                                      
243 Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG) 
244 Förklarande rapport till markanvändningsplanen för kommunen Dranske. 2000:21. (Erläu-
terungsbericht zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Dranske/Bug). 
245 1:a komplettering till markanvändningsplanen för området Bug. 2001:6ff. (1. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dranske/Bug). 
246 Nestmann, R. 2000. Semester på Bug (Urlaub auf dem Bug). I: die Ostsee-Zeitung. 27 
januari. 
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 Såväl landskapsarkitekturen, byggnadsarkitekturen som konstobjekt och 
 belysningseffekter ska erbjuda ovanliga upplevelser, överraskningar och 
 utmaningar.247 

 
Här eftersträvades en så kallat ”waterfront development” beskrivet som ett 
internationellt framgångsrikt utvecklingskoncept.248 I prospektet angavs vida-
re att områdena skulle präglas av olika stilbildningar med östersjöteman, till 
exempel ”hanseatiska gavelhus i tegel och hamnkaraktäristiska lagerhusfa-
sader”, ”skandinaviska trähus” och en ”ötypisk badortsarkitektur”.249 Dessut-
om ingick en ”fiskeby med små stugor med halmtak” och en ”konstnärsby” i 
planen.250  

 
12. Vision om ett turism- och rekreationscenter i det före detta militära hamnområdet på Bug. 
Källa: Prospekt Bug Baltic Sea Resort. 

 

Visionen var att det skulle: 

uppstå en multifunktionell mångfald, som möjliggör rika valmöjligheter ut-
ifrån  ”lust och humör” för alla gäster: friskvårds – bad och konditionscenter 
med lugna  och livfulla zoner, en sportanläggning med tennisområde och 
andra möjligheter till  aktivitet, en ridklubb, en saluhall med evenemang av 
olika slag och andra inomhusaktiviteter.251 

 

                                                      
247 Bug Baltic Sea Resort. Ein Informationsleitfaden für Projektpartner. 2000-2001. 
248 Begreppet beskriver den process där nedslitna vattennära industri- och hamnområden 
omvandlas till attraktiva rekreations- och bostadsområden för den övre medelklassen. Se t.ex. 
Smith H. & Soledad Garcia Ferrari M. 2012. Waterfront Regeneration. Experiences in City-
building. 
249 Bug Baltic Sea Resort. Ein Informationsleitfaden für Projektpartner. 2000-2001. 
250 A.a. 
251 A.a. 
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Dranske finns inte med som exempel i de båda makroregionala konversions-
nätverken Convernet och ReMiDo.252 Men de lokala planeringsdokumenten 
följde de makroregionala visionerna om att omvandla militära landskap till 
attraktiva turist- och rekreationslandskap, för att skapa ett enat EUropeiskt 
rum som kan stå starkt i den globala konkurrensen. På både lokal och makro-
regional nivå följde visionerna en närmast vedertagen logik om turism och 
rekreation som attraktiva resurser i det globala konsumtionssamhället.253 
Med Bugs så kallade turistiska särställning ville man attrahera en internatio-
nell turism från Tyskland, norra Europa och USA. Anläggningen skulle kun-
na erbjuda en livsstil som riktade sig främst till en ekonomiskt stark mål-
grupp av så kallade krävande upplevelseturister. Något liknande hade enligt 
prospektet ännu inte kunnat erbjudas i hela regionen Mecklenburg-
Vorpommern. På detta sätt ville man skapa en ”homogen atmosfär och und-
vika målgruppskonflikter”.254 Visionens realiserbarhet betonades i prospektet 
dock att hänga på yttre, styrande faktorer, som enbart till viss del ansågs vara 
påverkningsbara för investerarna. Följaktligen ville man inte ta på sig ansva-
ret för att projektet skulle vara ekonomiskt hållbart och man reserverade sig 
för avvikelser på grund av ekonomiska förändringar och nya regelverk.  

Under 2000-talets första tre år kom detta projekt att väcka stor positiv 
uppmärksamhet i såväl lokal som nationell press. I en artikel betonades att 
projektet med en investering på närmare 500 miljoner DM skulle kunna er-
bjuda över 700 arbetsplatser. Här uttalade sig den före detta officeren Herr-
man, nu projektledare i investeringsgruppen och blivande borgmästare i 
Dranske. Visionen, som under fyra år skulle realiseras till ett ”paradis mer 
luxuöst än Adams och Evas hembygd”, menade han var en möjlighet att 
vända Dranske från fall till uppgång.255 

 Men bara några månader senare visade det sig att planerna måste omar-
betas på grund av kritik från bland annat Världsnaturfonden WWF. Kritiken 
tog sin utgångspunkt i att de undersökningar som gjorts rörande turistprojek-
tets miljökonsekvenser varit för bristfälliga. Trots dessa problem fortsatte 
strävan att genom planeringsvisionen skapa en positiv framtidsbild för 
Dranske, såväl lokalt på orten som regionalt i Mecklenburg-Vorpommern. 
Den storslagna planen kom till och med att ingå i 2002 års gemensamma 
ansökan från Rügen och Stralsund om att ansvara för seglingstävlingarna vid 

                                                      
252 Av de tre orter som undersöks i denna avhandling ingick enbart Fårösund i Convernets 
kartläggning. 
253 Se t. ex. Urry, J. 1994. Cultural Change and Contemporary Tourism. I: Leisure Studies. 
13(4). samt Urry, J. 2004.Tourism, Europe and Identity. I: Gmelch, S. B. (red.). Tourists and 
tourism: a reader 
254 Samtidigt menade man att en sådan bestämning av en särskild social livsstilsgrupp skapade 
en alltför grov klassificeringsstämpling. Man gjorde därför en vidare uppdelning i ålders-, 
familje- och intressegrupper. 
255 Meyer, M. 2001. Hopp vid världens ände (Hoffnung am Ende der Welt). I: die Ostsee-
Zeitung. 26 juni. 
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OS 2012. Detta skulle innebära att den omarbetade markanvändningsplanen 
också gällde idén om att bygga en olympiaby samt en yttre hamn på Bug, för 
att tillgodose de behov som en beviljad ansökan skulle kräva. I en artikelse-
rie i den lokala tidningen ”der Rüganer” presenterades innehållet i olympia-
ansökan i text och bild.256 Optimismen bland de ansvariga beskrevs i artikeln 
vara stor. 80 % av planerna sades redan vara klara och själva anläggningen 
ansågs kunna stå färdig drygt sju år före själva olympiaden. Rügens lands-
hövding Kerstin Casser (PDS) kommenterar detta:  

Många människor vill vara med på en olympiad någon gång. Vi hämtar den 
helt enkelt hit till oss.257 
 

Parallellt med att Rügens landshövding presenterade denna fantastiska vision 
om att Dranske skulle stå som värd för seglingstävlingarna i 2012 års OS, 
började det dock dyka upp kritiska artiklar i den lokala pressen. Dessa vitt-
nade om att det på flera år inte synts till några konkreta spår av de visionära 
planerna att omvandla Bug till ett storslaget turistparadis. Enligt en av artik-
larna gick det rykten om att investeringsgruppen har gått i konkurs, något 
som bestämt avvisades bland andra av Herrman som ju var ortens projektle-
dare i investeringsgruppen. Samtidigt sade han i artikeln att likvida medel 
saknades vilket gjort att man varit tvungen att dra i nödbromsen. Han försäk-
rade dock att arbetet skulle fortskrida så snart det ekonomiska dilemmat hade 
löst sig. För att inte hamna under för stor press sköts invigningen av turist-
centret upp till 2006. 258 

Dranske hade fått den statliga klassningen som rekreationsort redan 1996, 
vilket innebar att orten vid den tidpunkten uppfyllde särskilda kriterier på att 
kunna erbjuda kvalitetssäkrat boende och fungerande infrastruktur för turis-
ter.259 Den före detta officeren Max berättade att han dock tio år senare kunde 
se hur orten hade utarmats på sina turistiska tillgångar. Men eftersom klass-
ningen som rekreationsort inte kan dras tillbaka fortsatte Dranske att mark-
nadsföra sig som sådan. Max menade att eftersom turismen är det enda alter-
nativ som finns för Dranskes framtid så behövs också en fungerande före-
tagsanda som kan upprätthålla en infrastruktur för turism. Samtidigt som 
Max var skeptisk till att turismen skulle kunna bli ett ledande inslag i ortens 
framtid hoppades den före detta officeren Manfred på en turism som kan 
erbjuda besökarna rekreation och naturupplevelser vid Östersjön. Detta var 

                                                      
256 Urban, W. 2002. Början på Dranskes olympiaplanering. (Beginn der Dransker Olympia-
planungen), Självklart segling! Rügen-Stralsund. (Natürlich Segeln! Rügen-Stralsund), samt 
Olympiadrömmar på det förgångnas ruiner. (Olympiaträume auf den Trümmern der Vergang-
enheit). I: der Rüganer. 22-28 maj. 
257 Urban, W. 2002. Självklart segling! Rügen-Stralsund. (Natürlich Segeln! Rügen-
Stralsund). I: der Rüganer. 22-18 maj. 
258 A.a. 
259 http://de.wikipedia.org/wiki/Erholungsort 
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dock en förhoppning som förmörkades av det faktum att det saknades invå-
nare som kunde erbjuda den service som turisterna kräver. 

Det enda som vi kan erbjuda turisterna är ett förfall, ruiner att beundra. Jag 
vill inte ta fram penseln och måla allt i svart här, men framtiden ser inte direkt 
rosenröd ut för denna ort. 

 
För Herrman var visionen om ett turistcentrum på Bug, trots alla motgångar, 
dock ännu inte övergiven. För honom, och flera andra, var det enbart turis-
men som skulle kunna ersätta armén som Dranskes stora arbetsgivare. 

Egentligen som tidigare för att det då också kommer en monostruktur; denna 
monostruktur heter inte längre militär. Monostrukturen denna gång heter tu-
rism. 

 
Men trots att Herrman betonade det geografiskt ideala läget som i det när-
maste predestinerat för turistisk utveckling och turismen som enda möjlighet 
med uttrycket ”vi kan ju inte bygga ett atomkraftverk här”, ställde han sig 
samtidigt frågande till hur detta skulle kunna bli verklighet med det låga 
antal invånare som nu finns i Dranske. 

Etnologen Birgitta Svensson belyser genom de båda begreppen affek-
tions- och attraktionsvärden spänningen mellan kollektiva minnen och kul-
turarv.260 Affektionsvärden handlar om lokala symbolvärden och människors 
behov av att känna sig delaktiga och höra hemma i den lokala miljön. Här 
spelar ekonomiska värden mycket liten roll, snarare handlar det om männi-
skors möjligheter att knyta sina minnen och kulturella kompetenser till den 
plats där de känner tillhörighet och tillit, oavsett om dessa minnen är behag-
liga eller obehagliga, ljusa eller mörka. I kollektiva minnen skapar känslor 
och erfarenheter affektiva värden som knyter de boende till de postmilitära 
landskapen. Attraktionsvärden har en mycket tydligare koppling till ekono-
miska värden i det globala konsumtionssamhället, särskilt när dessa värden 
knyts till kulturarv. De visar vilka delar av det förflutna som används i strä-
van efter att skapa attraktiva upplevelsebaserade besöksmål för turism och 
rekreation. I avhandlingen exemplifieras detta i analysen av visionerna för 
postmilitära landskap på makroregional och lokal nivå. I dessa processer 
finns sällan plats för kritiska reflektioner över vilka delar av det förflutna 
som väljs ut respektive fördunklas. När likriktade attraktivitetsvärden får 
styra i urvalsprocessen av vad som ges kulturarvsstatus riskeras komplicera-
de meningsskiljaktiga kollektiva minnen att väljas och till sist glömmas 
bort.261 

                                                      
260 Svensson, B. 2005a. Kulturarv och identitetspolitik. I: Jönsson, L-E. & Svensson, B.(red.). 
I Industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. 
261 A.a. 
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Trots att Dranske inte ingick som exempel i Convernet eller ReMiDo finns 
de globala och makroregionala idealen om turism som den enda vägen till 
hållbar utveckling i konversionsprocessen även i de lokala framtidsvisioner-
na för orten. De skapar i sin tur särskilda villkor för de boende i det samtida 
levda rummet. Den process där vissa delar av det förflutna utnämns till kul-
turarv sker allt mer på en global marknad där kulturarvets ekonomiska bety-
delse är utslagsgivande. I kapitel två visades att denna urvalsprocess inom 
EU och dess makroregioner görs utifrån en bedömning av hur kulturarv kan 
användas som resurs för turism och ekonomisk utveckling.262 Dranskes kol-
lektiva minne har stark affektiv koppling till kalla kriget, en epok som i kon-
versionsnätverken inte lyftes fram som ett attraktivt kulturarv som gynnar 
turism. Följaktligen fanns det i de lokala planeringsvisionerna heller inga 
strategier för att kunna kombinera de boendes affektiva värden i det kollekti-
va minnet med kulturarvets attraktiva värden, som ansågs kunna locka nya 
investerare och turister. I stället skapades visioner om storslagna rekrea-
tionsanläggningar som snarare sköt undan än lyfte fram kalla krigets kollek-
tiva minne.  

Att de storslagna planerna för Bug tidigt visade tecken på att inte kunna 
realiseras kom att skapa skepsis och misstro inför framtiden. Mellan åren 
2003 till 2007 publicerades ett flertal artiklar i de lokala tidningarna vars 
innehåll gav uttryck för en sådan känsla. Mest kritisk var kanske den artikel 
som publicerades sommaren 2006. Här beskrevs processen i två akter där de 
olika turerna med nya investerare och omarbetade planer redovisades. Det 
framkom också information om att VD:n för investeringsfirman BUG GmbH 
& Co dömts för förskingring. Detta rättsfall sattes i samband med närmast 
mytiska brustna löften om finansiering av projektet på Bug, där en arabisk 
prins skulle ha lovat investera 1,6 miljarder Euro i form av ädelstenar. Ändå 
gav företagaren inte upp ”sin livsdröm att förverkliga hotellanläggningen”. I 
följande citat utrycker artikelförfattaren tydligt sin skepsis kring affären. 

Tja, nu är alla åskådare till teaterstycket om Bug säkert nyfikna hur det ska 
fortsätta. Med viss sannolikhet kommer det inte finnas någon arabisk prins 
i akt tre av detta drama då livets verklighet beskrivs. Om BUG GmbH & 
Co har något att meddela, kan de gärna göra det i nästa nummer av der 
Rüganer Anzeiger. Annars måste vi helt enkelt fortsätta vänta. Det är vi ju 
vana vid. Vi får väl se, vad det finns att rapportera om ett eller fem år.263 

 

                                                      
262 Ashworth, G.J. & Larkham, P.J. 1994. A Heritage for Europe. The Need, the Task, the 
Contribution. I: Ashworth, G.J. & Larkham, P.J. (red.). Building a New Heritage. Tourism, 
Culture and Identity in the New Europe. 
Jfr Grundberg, J. 2000. Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en introduktion till kul-
turarvsförvaltningens teori och praktik. 
263 Urban, W. 2006. Bug-projektet. Andra akten avslutades desillusionerat. (Bug-Projekt: 2. 
Akt desillusioniert beendet). I: der Rüganer 5 juli.  
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Reaktionerna bland Dranskes invånare beskrevs i alla artiklar i termer av 
besvikelse och uppgivenhet. Denna misstro bemöttes konsekvent med för-
säkringar från de ansvariga för projektet att nya lösningar, trots snårig byrå-
krati och krisande ekonomi, var på väg men att invigningen av det storslagna 
turistcentret skjutits upp. När visioner för framtiden som uttrycks genom 
texter och modeller i det planerade rummet möter människors erfarenheter 
och minnespraktiker i det uppfattade rummet ser vi hur deras vardagliga 
villkor omformas i det levda rummet. Då skapas en misstro i den diskrepans 
som finns mellan de visionära planerna och de vardagliga praktikerna. Den-
na misstro har de kollektiva minnena av att leva i en väl strukturerad och 
organiserad garnisonsort under kalla kriget som fond.  

Den enda som, trots viss skepsis, ändå inte hade övergivit tron på det stor-
slagna turistprojektet på Bug var, som vi har sett, den före detta officeren 
Herrman. I sin position som borgmästare i Dranske och lokal projektledare 
tog han vid mitt besök i Dranske våren 2008 med mig in på det fortfarande 
avspärrade och låsta Bug-området. I en liten kontorsbyggnad hängde affi-
scher och ritningar över ”Bug Baltic Sea Resort” på väggarna, tillsammans 
med militära kartor över Bug. Under denna visning berättade Herrman entu-
siastiskt om att området skulle exploateras för en turistisk infrastruktur och 
vilka militära byggnader och anläggningar som hade rivits för att i en nära 
framtid ge plats åt hotell och hamn. Denna starka framtidstro som, trots upp-
repade motgångar, fanns kvar hos Herrman skulle kunna härledas både till 
hans roll som projektledare och att han som före detta officer hade minnen 
av den tid då Dranske var en väletablerad militär ort med god social status 
och infrastruktur. Genom Herrmans dubbla position med egna erfarenheter 
av Dranskes förflutna sammanfaller kollektiva minnen i det uppfattade 
rummet med visionerna i det planerade rummet. Att fortsätta tro på de stor-
slagna planerna för Dranskes framtid skulle kunna tolkas som ett sätt för 
Herrman att sträva efter ett slags upprättelse i den besvärliga situation som 
orten befinner sig i. I ljuset av de före detta garnisonsorternas radikala om-
vandlingsprocess skulle detta kollektiva minne alltså kunna beskrivas som en 
form av upprättelseminne.  

I Fårösund genomfördes under slutet av 2000 och början av 2001 till-
sammans med aktörer från Gotlands kommun, länsstyrelsen, den lokala ut-
vecklingsföreningen UNG264 och en arkitektbyrå ett samarbete som resulte-
rade i det första visionsdokumentet ”Fårösund. Vision 2001”. Denna vision 
skulle vara realiserad 2013 och togs fram som underlag för den översiktplan 
för hela Fårösund som gjordes vid slutet av 2001. Utgångspunkten för visio-
nen var en så kallad Framtidsdag som ägt rum några månader tidigare. I do-
kumentet formulerades en vision där hela Fårösund, inklusive Bungenäs, 
skulle omvandlas. 

                                                      
264 Utveckling Norra Gotland (UNG) 
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Ett nytt och spännande kustsamhälle på norra Gotland som fungerar i en krea-
tiv och utvecklande miljö i en väl fungerande samhällsstruktur med minst 
2000 invånare och minst 300 nya arbetstillfällen som växer fram.265 

 
Fårösund kallades guldkusten och under nyckelorden Arbete, Boende och 
Rekreation behandlades omvandlingen av orten. Bland annat lyftes friskvård 
fram som betydelsefullt både för invånarna och som en resurs för kommersi-
ell verksamhet. Möjligheterna ansågs vara synnerligen gynnsamma, eftersom 
sporthall, simhall och gymlokaler fanns kvar efter nedläggningen av KA 3.  
När det gällde Kustparken, alltså det före detta regementsområdet KA 3, 
planerades det i Vision 2001 för en nybyggnation av bostäder för flera olika 
boendeformer. Såväl mindre radhus som hyresrätter för unga eller små fa-
miljer skulle tillsammans med lägenhetshotell göra det möjligt för en bred 
målgrupp att välja att bo inne på Kustparken. En av utgångspunkterna var att 
lyfta fram närheten till naturen med fokus på hållbar utveckling. Dessutom 
skulle här skapas ett ”attraktivt boende” där invånarna själva skulle vara med 
och påverka såväl sin bostad som sin närmiljö. Den som ”söker det exklusi-
va” erbjöds större naturtomter med sjönära läge vid stranden och med utsikt 
över havet. Sådana tomter bedömdes vara en förutsättning för att uppfylla 
bostadsmarknadens förväntningar.266  

Detaljplanen, som två år senare togs fram för Kustparken, beskrev också 
villatomter med strandnära läge som nödvändiga för att skapa ett attraktivt 
bostadsområde för ”dem som söker något extra”. Det betonades att dessa 
attraktiva villatomter enbart var en del, om än väldigt viktig, i den omvand-
lingsprocess som skulle få ”hela Kustparken att leva”. För nyexploateringen 
i det postmilitära landskapet var det främst topografi och naturmiljö som 
ansågs skapa goda förutsättningar.  

Ambitionen är att det nya området får en egen karaktär med hög arkitektonisk 
kvalitet. Inspiration kan var den äldre nordgotländska byggnadstraditionen el-
ler moderna byggnader anpassade till naturen. 267 

 
De material som skulle användas var tydligt kopplade till en traditionell got-
ländsk byggnadskultur där trä och kalksten var ideal och där plast och alu-
minium borde undvikas. Trots att husen var helt nybyggda eftersträvades 
enligt arkitektbyrån Equator en känsla av att byggnaderna alltid skulle ha 
funnits på platsen. Detta skulle uppnås med hjälp av en grå nyans på fasa-
derna. Under devisen ”Befriat boende vid Fårösund” påbörjades 2006 bygget 
av det nya solfjäderformade Kronhaga strand, med 110 bostadsrätter i rad-
husformat, inne på det före detta regementsområdet. Det huvudsakliga syftet 
var att skapa fri havsutsikt för så många boende som möjligt. Den strävan 

                                                      
265 Fårösund. Vision 2001. sid 2 
266 A.a. 
267 Detaljplan för Norra Kustparken. Antagande handling. 2003-09-24 
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efter flera olika boendeformer som hade funnits i såväl det första visionsdo-
kumentet som i översiktplanen förverkligades således inte genom denna 
exploatering. Marknadsföringen för området riktade sig i stället till den som 
vill leva sunt, året runt eller under längre lediga perioder.268 Särskilda värden 
av estetik och design användes för att betona Kronhaga strands exklusivitet 
och attraktivitet.269 

 
13. Nybyggda hus i Kronhaga Strand. April 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

 

Genom att attrahera nya grupper av invånare var planen att uppvärdera Fårö-
sund såväl rumsligt som ekonomiskt och kulturellt, för att stärka orten i kon-
kurrens med andra platser.270 

Vision 2001 behandlade också det före detta övningsområdet på halvön 
Bungenäs i anslutning till Fårösund. I likhet med Dranske formades en vi-
sion som främst baserades på fritidsbebyggelse och turism med havsbad och 
båtsport, ett större hotell och en fritidsanläggning för året-runt-verksamhet. 
Förslaget innefattade ett mindre antal tomter för villabebyggelse. De arbets-
tillfällen som i planen var tänkta att finnas på Bungenäs var följaktligen 
kopplade till turism och rekreation. Förutom strandbad och skogspromenader 
bedömdes sjön i det före detta kalkbrottet också skapa goda förutsättningar 
för att omvandla Bungenäs till ett rekreationsområde där en golfbana skulle 
utgöra huvudattraktionen.  

Arkitektbyrån Tema presenterade 2004 en dispositionsplan för Bungenäs 
som de fått i uppdrag av Vasallen att ta fram. Denna dispositionsplan 
beskrev framtida markanvändning och tog, liksom den fördjupade översikts-

                                                      
268 Detta enligt en annons för Kronhaga strand i tidskriften ”Gotlandsmagasinet”, hösten 
2010. 
269 Jämför t. ex. Storm, A. 2008. Hope and Rust. Reinterpreting the industrial place in the late 
20th Century. 
270 Jfr Young, G. 2000. Speak Culture! – Culture in Planning‟s Past, Present and Future. I: 
Monclus, J. & Guardia, M (red.). Culture, Urbanism and Planning. Jfr även Massey, D. 2005. 
For Space.  
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planen för Fårösund, sin utgångspunkt i Vision 2001. Den föreslagna bebyg-
gelsen var anpassad till den befintliga landskapsbilden, beskriven som ett 
industrilandskap med det stora kalkbrottet som dominerande inslag. Att 
rådet varit militärt och lämnat efter sig en mängd materiella och immateriella 
spår kommenterades enbart genom konstaterandet att behovet av marksane-
ring behövde utredas.271 

Bostäderna som planerades bedömdes kunna bestå av 300-400 lägenheter 
eller småhus, förutom hotell och semesterstugor. Liksom i planerna för be-
byggelsen inne på Kustparken eftersträvades en modern arkitektur med ”ty-
piska gotländska material och färger” anpassad till respektive miljö, till ex-
empel ljusa sten- och putsmaterial i anslutning till kalkbrottet och låga mör-
ka trähus i skogen.272 Stranden ansågs vara den stora attraktionen för det 
rörliga friluftslivet där en marina bedömdes kunna stärka attraktionskraften 
för båtliv och fiske. Dessutom eftersträvades att känslan av ”kalkbrottets 
storslagna landskap” skulle bibehållas. Detta ansågs kunna uppnås genom att 
samla fritidsaktiviteter och turistanläggningar av ”relativt stora proportioner” 
här. Därtill planlades för en golfbana med 18 hål som skulle bre ut sig över 
större delen av Bungenäs postmilitära landskap. Dessa visioner fördes två år 
senare oförändrade över till det planprogram som efter byggnadsnämndens 
godkännande skulle ligga till grund för all kommande detaljplanering och 
bygglovshantering.273 

Våren 2005 publicerade Gotlandsnytt tv-nyheten att ett samarbetsavtal 
mellan Vasallen och byggföretaget PEAB utarbetats för Bungenäs. Byggfö-
retaget såg möjligheter att i enlighet med tidigare planförslag göra en stor-
satsning med investeringar på 250 miljoner kronor.274 Två år senare sålde 
emellertid PEAB vidare marken till Diös & Kuylenstierna, samma privata 
investerare som också köpt upp hela det före detta KA 3-området.275 Tre år 
därefter presenterade fastighetsbolaget Diös & Kuylenstierna offentligt sin 
visionära satsning. För att ändra på den låga profil företaget hållit under flera 
år anordnades en så kallad kick off för utvecklingsplanen ”DK 2020”. Man 
passade på att göra detta i samband med att ett Musikens hus invigdes i en av 
de före detta militära lagerlokalerna inne på Kustparken. Sofia var en av de 
boende i Fårösund som bjöds in till denna stora fest. Hon beskrev evene-
manget med ett skratt: 

 
 
 

                                                      
271 Fårösund Bungenäs. Dispositionsplan för framtida markanvändning. 2004-07-08 
272 A.a. 
273 Planprogram för Bungenäs Fårösund. 2006-12-06 
274 Sveriges Radio. 2005. Storsatsning på gång vid Bungenäs. 22 april  
275 Israelson, E. 2007.  Peab säljer Bungenäs. I: Gotlands Tidningar. 22 juni 
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Det var en jätteflott fest som kallades DK2020 där kvällens samtalsämne var 
vad vi som var inbjudna hade för gemensam nämnare. Det var ungefär ett 
hundratal handplockade personer som var inbjudna till världens releaseparty a 
la stockholmsvip. Det var verkligen påkostat med gratis sprit och hinkar med 
öl i taket.  

 
I en artikel som rapporterade om festen poängterades att DK 2020 enligt 
VD:n Joakim Kuylenstierna inte alls bara var någon vision utan skulle ses 
som en fastlagd plan där ett ”livaktigt Fårösund med fler invånare och högre 
näringslivsaktivitet än idag” skulle skapas. Liksom med exploateringen av 
Kronhaga strand vill Diös & Kuylenstierna skapa möjligheter, inte bara för 
Fårösund utan för hela Gotland, till ett mer ”högklassigt boende, gärna ut-
format på ett sådant sätt att det låter tala om sig”. Det var den storslagna 
naturen som ska användas för att locka människor till Bungenäs. Dessa skul-
le då få ”se en supermodern arkitektur som består tidens prövningar.” Efter-
frågan efter sådant boende var man säker på skulle komma att uppstå ”i takt 
med att allt fler människor söker ökad livskvalitet. Då ska Fårösund vara ett 
attraktivt alternativ”.276 Kostnaderna för investerarnas samlade satsning på 
Fårösund inklusive Bungenäs uppgick till cirka en halv miljard SEK.  

I Diös & Kuylenstiernas nya visionära plan för Bungenäs hade det gjorts 
vissa märkbara ändringar jämfört med den första dispositionsplanen. Förut-
om att här inte längre prospekterades för någon golfbana hade de flera hund-
ratalet villor i olika storlekar med året-runt-standard kompletterats med byg-
get av strandbunkrar i det postmilitära landskapet.277 

Vi har valt en stram, enhetlig arkitektur med mycket karaktär. Husens form-
språk  harmonierar med naturen och anpassar sig till landskapets former. 
Byggmaterialet är betong, gediget, gotländskt, formbart och allt mera älskat 
av formgivare./…/ De gräsövervuxna bunkrarna från kriget blev till slut inspi-
rationskällan för den  kompakta ”strandbunkern” på 28 kvm.278 

 
Bygglov fanns för fem strandbunkrar men i visionen hoppades man kunna 
utöka dessa fem till omkring 150 strandbunkrar. Man gjorde bedömningen 
att detta boende skulle vara attraktivt för många potentiella husköpare. 
 

                                                      
276 www.dk2020.se 
277 Jfr Cronqvist. M. 2011. Försvinnandets arkitektur. 
278 www.dk2020.se 
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14. En militär bunker byggs om till strandbunker. Visningshus på Bungenäs. Juli 2010. Foto: 
Beate Feldmann Eellend 

En strandbunker har ingen egen tomt. Invånarna kommer inte att få anlägga 
rabatter eller sätta upp staket. Den säregna naturen ska bli bunkerinvånarnas 
trädgård. Och intresset för den här formen av fritidsboende är enormt. Bolaget 
har en lista på 300 personer som vill köpa sig en strandbunker.279 
 

Standarden på dessa bunkerhus behövde enligt dokumentet vara hög för att 
såväl fastboende, semesterboende och weekendboende skulle vilja vara på 
Bungenäs under alla årstider. Trots den eftersträvade höga standarden gjorde 
man ändå bedömningen att det var en realistisk möjlighet för många männi-
skor att köpa de nybyggda husen. Eftersom planen utgick från ”respekt för 
den unika naturen” men också för skapa en identitet av exklusivitet ville man 
göra Bungenäs bilfritt där enbart flakcyklar och elmotordrivna golfbilar stod 
för vardagstransporterna. Nytt i visionen var en restaurang som skulle invi-
gas till nyåret 2009. Denna restaurang trodde man ”kommer att låta tala om 
sig”. 

Inte bara för att den delvis hänger ut över kalkbrottets kant, utan också för 
sina matupplevelser. Den byggs för att rymma runt två hundra gäster och ska 
drivas av en krögare som förmår locka även långväga gäster.280 

                                                      
279 A.a. 
280 A.a. 
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De nya visionerna för Bungenäs hörde till de mer exklusiva, bland annat 
fanns också en förväntan att denna restaurang, som skulle hänga ut över 
klintkanten och bara vara öppen på vintern, skulle få en stjärna i Guide Mi-
chelin.281 

I planen prioriterades också renoveringen av den lanthandel som byggdes 
på Bungenäs under kalkindustrins epok med löftet att den skulle bli ”en av 
världens vackraste affärer”.282 På en annan del av Bungenäs, i de före detta 
dagbrotten, planerades en annan typ av bebyggelse. Här skulle åtta exklusiva 
hus bli ”gräddhylla för de riktigt rika”. Inget av dessa hus förväntades kosta 
mindre än 10 miljoner. Detta motiverades med att ”det måste finnas en 
mångfald i samhället”.283 

Våren 2010 låg en ny gestaltningsplan klar för Bungenäs, framtagen av 
det nya bolaget JK Fastigheter. Exploateringen hade visserligen minskat från 
totalt 300 till 150 hus men den hade även utökats med svävande skogshus 
och yasuragi. Kopplingen till det militära förflutna hade nu också fått en mer 
framträdande plats och de militära lämningarna hade kartlagts ingående. Till 
exempel beskrevs den av militären strategiska placeringen, där bunkrar och 
värn var svåra att upptäckta och hade fri utsikt över havet, som ett genomgå-
ende användbart tema för de nya hus och anläggningar som skulle byggas på 
området. 

Hela området har tydliga spår av skjutövningar med bombkratrar, skjutvallar, 
uppstickande pansarplåtar som utgjort målpunkter. I direkt anslutning och 
sammanbyggd med befintliga skyttevärn och bunkrar anläggs en lågmäld bad-
anläggning, Yasuragi. En förutsättning för ett Yasuragi är stillhet, tystnad och 
avskildhet vilket det övergivna, karga och sargade bombfältet kan erbjuda.284 

 
Här framkommer något som liknar omvandlingar till industrial chic eller 
industrial cool. Båda begreppen används för att beskriva hur industribygg-
nader och fabriksanläggningar ges nytt innehåll för rekreation, kultur och 
service. På så sätt används historiska byggnader för att uppvärdera nedlagda 
industriområden och skapa attraktivitet för nya invånare samt för att söka ge 
kulturarvsstatus åt utvalda delar av orters och städers förflutna.285 Eftersom 
denna studie har militära omvandlingar i fokus kan begreppet military chic 
bäst beskriva de värden som finns i visionen om Bungenäs.286 Att kultur och 

                                                      
281 A.a. 
282 A.a. 
283 A.a. 
284 Bungnäs Gestaltningsplan. JK Fastigheter AB. 5/4 2010 
285 Tagliaferri, M. 2006. Industrial chic. Reconverting Spaces. samt Willim, R. 2008. Indus-
trial cool. 
286 Begreppet military chic är inte vedertaget för att beskriva konversionsprocesser, men 
återfinns 2009 i en artikel i tidskriften Metropolis där renoveringen av Fårösunds fästning 
beskrivs med denna term. http://www.metropolismag.com/story/20091216/military-chic. 
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kulturarv har fått en ökad betydelse som ekonomisk faktor i planeringen, till 
exempel i termer av urban förnyelse och turism, har bland annat forskarna i 
samhällsplanering Robert Freestone och Chris Gibson visat i flera studier. 
Kulturarvets betydelse som vara i denna maktgeometri bör enligt dem kopp-
las till globalisering. Denna kommodifiering sker allt oftare i samband med 
omvandlingen av nedslitna och övergivna industrilandskap.287 Sedan kalla 
krigets slut har kulturarvsturism varit en av grundpelarna i EU:s strategi för 
att skapa ett enat rum. Tidigare produktionslandskap omvandlas till attrakti-
va turist- och konsumtionslandskap för att locka en ny köpstark urban grupp 
av besökare till platsen.288 Det kan konstateras att detta också gäller de visio-
nära strategier för en lyckad konversion i de postmilitära landskapen, som 
genom representerande begrepp uttrycks på makroregional och lokal nivå i 
det planerade rummet.  

Målgruppen för Kronhaga strand representerade en särskild sorts rekreativ 
och estetisk livsstil som skulle etableras i hela Fårösund. Bibliotekarien Berit 
menade att de som köpt en bostadsrätt i Kronhaga strand hade som framtids-
bild att leva där vid arbetslivets slut. Denna syn delades av den före detta 
officeren Erik, som gjorde en jämförelse med Floridas pensionärer. 

 
15. Kronhaga strand. Augusti 2012. Foto: Beate Feldmann Eellend 

 
 
                                                                                                                             
Se även Fastighetsverkets tidskrift Kulturvärden 2008:1. Fårösunds fästning - från Krimkrig 
till lyxhotell. Jfr Strömberg, P. 2009. Kalla krigets försvarsanläggningar. 
287 Freestone, R & Gibson, C 2006.The Cultural Dimension of Urban Planning Strategies: An 
Historical Perspective. I: Monclus, J & Guardia M. (red.). Culture, Urbanism and Planning. 
Jfr t. ex. Braunerhielm, L. 2006. Plats för kulturarv och turism: Grythyttan: en fallstudie av 
upplevelser, värderingar och intressen. samt Turtinen, J. 2006. Världsarvets villkor. Intres-
sen, förhandlingar och bruk i internationell politik. 
288 Richards, G. 1996. Production and Consumption of European Cultural Tourism. I: Annals 
of Tourism Research. 23(2).  
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Vissa europeiska landsbygder har fått ett ekonomiskt uppsving av att köp-
starka pensionärer flyttat från sina bostäder i städerna och bosatt sig på na-
turnära platser, vilket landsbygdsforskarna Philip Lowe och Lydia Speakman 
har pekat på.289 Men att det nybyggda området skulle ha en sådan identitet 
var något som Eva, den regionala utvecklingschefen på Gotland, motsatte 
sig.  

Tanken var nog en blandad form som skulle kunna locka olika grupper. Jag 
tror inte det var som en del diskuterar att det skulle vara ett Florida för rika 
pensionärer. Men man kan ju planlägga hur mycket som helst från kommu-
nens sida och ha detaljplanen klar, men sen gäller det ju att få dit folk som vå-
gar satsa och bygga. Och det styr inte vi politiskt, det är marknadskrafterna 
som styr. 

 
Hon konstaterade också att det, trots andra ambitioner i planarbetet, mest var 
sommarboende som flyttat in här.  Med vetskapen om att större delen av de 
nyinflyttade inte var året-runt-boende som skriver sig på Gotland utan främst 
var människor som närmade sig pensionsålder, var det många som trots allt 
inte helt hade släppt sina farhågor kring Fårösunds framtid. I det samtida 
levda rum som formas när planer och minnen möts, eller inte möts, såg den 
före detta officeren Göran en risk med att den växande gruppen av 50-
plussare, som främst tillbringar sina somrar i Fårösund, ska leda till att allt 
för många hus står tomma och mörka på vintern. Sofia hade dessutom farhå-
gor att en ny typ av mer exklusiv turism skulle växa fram i Fårösund, där till 
exempel den strandnära marken var attraktiv. Liksom Göran hoppades Berit 
visserligen att de nya exklusiva hotell och restauranger som etablerat sig i 
Fårösund skulle klara sig, men hon konstaterade samtidigt att dessa verk-
samheter inte var till för ”den vanliga fårösundsfamiljen”. Det har också 
visat sig vara svårt för dessa företag att klara sig i den globala konkurrensen. 
Ett exempel på detta är den exklusiva restaurangen med designhotell i före 
detta Fårösunds fästning som byggdes på 1800-talet.290 Turerna kring just 
denna omvandling har under 2000-talets första decennium varit många. Den 
senaste av flera konkurser ägde rum 2012, tre år efter att den internationella 
designtidskriften Metropolis 2009 beskrivit den påkostade renoveringen av 
Fårösunds fästning i termer av military chic.291 

Den nya köpstarka grupp av brukare som förväntas söka sig till de post-
militära landskapen kan sägas tillhöra en urban medelklass, som bland andra 
sociologen John Urry menar söker exklusiv rekreation och avkoppling i peri-

                                                      
289 Lowe, P. & Speakman, L. 2006. The graying countryside. I: Lowe, P. & Speakman, L. 
(red.). The ageing countryside: the growing older population of rural England. Se vidare 
diskussion i kapitel fem. 
290 Fårösunds fästning byggdes 1885-86, avvecklades 1919 och byggnadsminnesmärktes 
1935. Se Statens Fastighetsverk. http://www.sfv.se 
291 http://www.metropolismag.com/story/20091216/military-chic 
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fera kust- och landsbygdslandskap, men med bibehållen urban livsstil.292 Den 
före detta officeren Per var tydlig i sin bild av att det är en ”speciell klick 
människor” man vill attrahera till exempel när den gamla Konsumbutiken på 
Bungenäs har byggts om och det planerats för en vinteröppen restaurang i 
det postmilitära landskapet. Den målgrupp som har råd och lust att åka till 
Bungenäs på vintern var enligt hans mening inte gotlänningarna själva. Att 
sälja mjölk för 30 kronor litern, att spärra av området för biltrafik och att ha 
en vinteröppen restaurang var inget som gjorts för att tillmötesgå Fårösunds-
bornas behov av infrastruktur och service, menade Per. ”Man vill inte ha 
kreti och pleti där, det ska bara var en exklusiv skara”, sade han. 

Karin, vars föräldrar och syskon arbetat på KA 3, gav uttryck för en käns-
la av exkludering när hon kommenterade såväl visioner om bunkerboende 
som den nyöppnade Konsumbutiken.  

Visst finns det väl nån signal att det här är nåt exklusivt, det är för de rika. Vi 
vill inte bo i bunkers och vi har inte råd att betala. Och samtidigt måste man 
säga att indirekt tror jag alla bejakar det.  Vilka ska vi serva, varför kommer vi 
att få fina vägar, det är klart att indirekt har det stor betydelse för bygden. Men 
satsningen är naturligtvis inte till för bygdens folk, och det har de heller aldrig 
sagt. /…/ Det är naturligtvis exklusivt med ett bilfritt område och en genialisk 
idé. Det är säkert business i det, och business är inget problem för mig så 
länge det är tydligt. 

 
Liksom i Dranske var denna marginaliseringsprocess i det samtida levda 
rummet alltså något som Fårösundsborna ansåg sig behöva acceptera efter-
som det var den enda möjlighet man såg för ortens framtida utveckling. Ge-
nom särskilda estetiska värden formas här ett tidsskikt i det postmilitära 
landskapets levda rum, där de boende och deras kollektiva minnen exklude-
ras ur den förväntningshorisont som formas i det planerade rummet.293 De 
representerande begrepp som uttrycks i framtidsvisionerna på lokal nivå 
påverkar de kvarboendes vardagliga praktiker. Kulturgeograferna James 
Duncan och Nancy Duncan har i sin forskning om hur estetiseringen av 
landskap får minnespolitiska konsekvenser visat att just strävan efter exklu-
sivitet används för att dölja en pågående uteslutning av människor. Genom 
att byta ut begreppet exkludering mot exklusivitet görs alltså det postmilitära 
landskapet till något positivt och eftersträvansvärt.294 Eva, den regionala 
utvecklingschefen på Gotland, var också en av aktörerna i arbetet med den 

                                                      
292 Se till exempel Urry, J. 1994. Cultural Change and Contemporary Tourism. I: Leisure 
Studies. 13(4). samt Urry, J. 2004. Tourism, Europe and Identity. I: Gmelch, S. B. (red.). 
Tourists and tourism: a reader 
293 Koselleck, R. 2004. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. Jfr Brau-
nerhielm, L. 2006. Plats för kulturarv och turism: Grythyttan: en fallstudie av upplevelser, 
värderingar och intressen. 
294 Duncan, J.S. & Duncan, N.G. 2001. The Aestheticization of the Politics of Landscape 
Preservation. I: Annals of the Association of American Geographers. 91(2). 
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första visionen för Fårösund. I intervjun med henne framkom att hon inte 
delade den skepsis som fanns hos flera av de boende. Hennes förväntan inför 
framtiden var att fler riskkapitalister, som vågar satsa mycket pengar på att 
attrahera en ny och mer exklusiv grupp av turister, skulle upptäcka Fårösund 
och Gotland. Detta menade hon var något som hela ön behövde. Här gjorde 
Eva jämförelsen med Åre som enligt henne hade lyckats med sin turistiska 
utveckling av orten.295 

Karin menade att många är kluvna till dessa storslagna visioner samtidigt 
som man inte vill visa sig pessimistisk. Eftersom den stora investeraren Diös 
& Kuylenstierna inte kommer från Gotland trodde hon att deras engagemang 
inte gällde själva bygdens utveckling utan enbart viljan att göra goda affärer. 
Hon kände inte heller något särskilt stort förtroende för vare sig investerare 
eller visionsdokument. Även om hon ofta höll denna skepsis för sig själv, 
eftersom den inte dryftades öppet till vardags i samhället, trodde hon sig dela 
den med många av de boende. 

Det [visionen] är till syvende och sist något som kan bli bra. Så det finns inget 
pyrande motstånd, snarare förhoppningar som man är rädd ska grusas och där-
för är man lite försiktig.  

 
Att det var fler som tänkte i Karins banor får här exemplifieras av Berits 
uttalande om planerna för Fårösunds framtid. ”Visst finns det visioner”, sade 
hon, ”men i vad mån de kommer att bli realiserade, det kan man tveka om”.  

I det makroregionala nätverket Convernets visionsdokument användes 
just öarna Gotlands och Ösels sammantagna geografiska yta som faktisk och 
symbolisk jämförelse för att poängtera BSR:s fantastiska storlek och konver-
sionens omfattning. 

Imagine them brimming with degenerated barracks, empty garages, scrap 
heaps and rusty tanks with oil leaking into the surroundings instead of delight-
ful summer cottages, cosy pine forests and sandy beaches!296 

 
Att såväl Gotland som Ösel är öar som faktiskt varit tungt militariserade och 
kan karaktäriseras som militärstrategiskt viktiga områden, och följaktligen i 
hög grad måste förhålla sig till konversionsprocessens svåra frågor, fanns här 
paradoxalt nog inte med i nätverkets tankebanor. I stället reproducerades just 
den bild av harmoniskt turist- och rekreationslandskap som riskerar att 

                                                      
295 I boken Landet utanför. Ett reportage om Sverige bortom storstaden (2010) pekar journa-
listen Kristina Mattsson på Åre som exempel på en framgångsrik turistbygd. Genom lyxkro-
gar och exklusiva hotell attraherar Åre en välbärgad besökargrupp från Stockholm. Den vack-
ra naturen används som en kuliss till den globala konsumtionskulturen, där klasskillnaderna i 
samhället växer. 
296 Ahlman, J. (red.). 2006:8. Regional action plan for conversion in the Baltic Sea Region. 
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skymma de boendes kollektiva minnen och ignorera deras reella situation i 
de postmilitära landskapen. 

Sanering och återställandet av naturen 
En framträdande fråga i omvandlingen från militära till postmilitära landskap 
är arbetet med att sanera marken från militära lämningar. År 2007 fick kon-
sultfirman Ösel Consulting uppdraget av Ösels miljöförvaltning att göra en 
inventering av sanerings- och dekonstruktionsarbetets omfattning. Sedan 
dess pågår ett omfattande saneringsarbete av Dejevos postmilitära landskap. 
Tiit, som är anställd på denna firma, berättade att det rörde sig om drygt 95 
byggnader och andra objekt ovan och under jord som skulle rivas. Detta var 
ett arbete som Tiit bedömde blir en lång och komplicerad process, både med 
tanke på omfånget och på de många lagar och förordningar som måste följas. 
Själva arbetet delades in i tre faser, där den första berörde själva rivningen 
och de två andra återanvändningen av både material och mark. Själva riv-
ningen av de militära lämningarna började 2008. Arbetet beräknades pågå i 
ett år och med en omfattning som aldrig tidigare erfarits på ön.297 Rivnings-
arbetet innebar att så gott som alla ruiner hade eller skulle jämnas med mar-
ken medan de vallar och kullar som skapats för militär verksamhet i natur-
landskapet skulle återanvändas för orienteringsbanor och skidspår.  

Den estniska Skogsstyrelsen (RMK) hade inga planer på att bevara eller 
återanvända vare sig bostadshus, regementsbyggnader eller andra fysiska 
lämningar. Ett undantag fanns dock. Det enda byggnad som ansågs vara värd 
att återbruka var en av bunkrarna på det tidigare övningsområdet. Denna 
hade rustats upp och fanns att hyra som festlokal för upp till 60 personer. 

 
16. Festlokal i en postmilitär bunker i Dejevo. April 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

                                                      
297 Lember, A. 2007.  Dejevos före detta militärbas skall rivas. (Kunagine Dejevo sõjaväeos-
läheb lammutamisele). I: Oma Saar. 10 december 
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År 2011 intervjuades Mart från den estniska Skogsstyrelsen om rivningsar-
betet i den estniska nyhetskanalen ERR. Trots att arbetet då pågått i flera år 
och mycket hade sanerats fanns det många lämningar kvar, enligt Mart. När 
RMK först beställde saneringsarbetet för en kostnad av 138 000 Euro var det 
med utgångspunkt att det handlade om 17 000 kubikmeter byggmaterial. 
Flera år senare stod det klart att de efterlämnade  så kallade sovjetiska krigs-
hemligheterna berörde nästan 25 000 kubikmeter, varav en stor del dolde sig 
under marken.298 

År 1999 publicerade ”die Ostsee-Zeitung” uppgifter om att kommunen 
Dranske hade erhållit tre miljoner DM ur EU:s stödprogram för nedlagda 
militära anläggningar, Konver II.299 Dessa pengar skulle användas för att 
sanera och återställa naturmiljön.300 Innan någon etablering av semester- och 
rekreationsanläggning kunde göras på Bug behövde enligt markanvänd-
ningsplanen alla militära lämningar avlägsnas från området.  Man såg här 
hur ett sedan länge avspärrat naturlandskap nu åter kunde bli tillgängligt och 
användbart för människor genom:  

friläggandet av ett stort avstängt område och saneringen av förorenad mark 
samt ett flertal ekologiska åtgärder.301 

 
Eftersom det i framtidsvisionerna för Dranske och Bug konstaterats att om-
fattande ingrepp i naturlandskapet skulle krävas, reglerades också nödvändi-
ga ekologiska kompensationsåtgärder. Denna sanerings- och avvecklings-
process kallas på tyska för ”renaturalisering”, alltså ett återställande av natu-
ren. Bland annat innebar detta att det fladdermusbestånd som skapat sig en 
bosättning i de militära ruinerna skulle ges nya möjligheter till boplatser på 
området. Alla träd som skulle avverkas för etableringen av turist- och rekrea-
tionsanläggningen måste också enligt tysk lag ersättas genom att nya träd 
planterades på nya ställen någonstans i regionen. Parallellt med att investe-
rarna i företaget BUG GmbH hade börjat utarbetat sitt visionsdokument in-
ledde de även ett krävande sanerings- och rivningsarbetet på det före detta 
övningsområdet. Med syfte att undvika en uppdelning av uppdraget på en 
stor mängd investerare, vilket skulle kunna riskera för stora skillnader och 
splittrad enhetlighet i landskapsanvändandet, låg ansvaret på en och samma 
investerare.302 Dessa regleringar kom att ställa stora krav på BUG GmbH 

                                                      
298 http://news.err.ee/Environment/08080e4c-5f73-48f0-8bd5-102efdaac346 
299 Se Myrttinen, H. 2003. BICC Paper 30. 2003. Base Conversion in Central and Eastern 
Europe 1989-2003. 
300 Dranske får 3 miljoner DM. (Dranske erhält 3 Millionen Mark). 1999. I: die Ostsee-
Zeitung. 2 oktober. 
301 Förklarande rapport till 1:a komplettering till markanvändningsplanen för området Bug. 
(Erklärender Bericht zur 1. Komplettierung des Flächennutzungsplanes der Bug.) 2001. 
302 Rose, D. 2001. Efter soldaterna kommer turisterna. (Nach den Soldaten kommen die Turis-
ten). I: Entsorga-Magazin. Nr 3 
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vilket förmodligen också var en av de bidragande anledningarna till att vi-
sionen om ett Bug Baltic Sea Resort blev svår att förverkliga.  
 De postmilitära landskapen består till stor del av naturområden som har 
använts för militära ändamål. I det makroregionala konversionsnätverket 
ReMiDo och Convernet gjordes som vi har sett bedömningen att sanering av 
den förorenade marken var av stor vikt för att uppnå hållbar utveckling. 
Dessutom bedömdes det perifera läget, i kombination med landskapens för-
flutna som avspärrade zoner, innebära låg attraktionskraft för investerare. 
Bugs svårigheter att omvandlas till ett attraktivt turist- och rekreationsland-
skap kan sägas stämma in i konversionsnätverkens analys. I vilken utsträck-
ning nämnda svårigheter påverkade den besvärliga situationen är svårt att 
utläsa i de lokala visionerna och planeringsdokumenten eftersom de ju helst 
fokuserade på en framgångsrik omvandling till exklusiva platser för rekrea-
tion och turism.  

Den lokala planeringen verkade följa samma betoning av de ekologiska 
värdenas betydelse för att skapa attraktivitet som uttrycktes i de makroregio-
nala konversionsstrategierna.303 På både lokal och makroregional nivå fram-
hävdes alltså närheten till naturen och de före detta övningsområdenas så 
kallade orörda naturresurser som något positivt för att skapa attraktiva tu-
ristmiljöer. Att det hade samlats stora högar med rivningsmaterial från mili-
tära byggnader och fordon i de före detta övningsområdena verkade till ex-
empel i detaljplanen för Bungenäs från 2010 snarare ses som pittoreskt än 
miljöfarligt. Och att försvarsmakten i sitt remissvar till den fördjupade över-
siktsplanen för Fårösundsområdet gjort förbehåll om att Bungenäs enbart 
skulle användas som grön- och strövområde och inte borde exploateras för 
boendeändamål verkade inte heller ha tagits på allvar i de olika planerna.304 
År 2006 skrev miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland i ett yttrande till 
stadsarkitektkontoret att det inte borde tas fram några byggplaner för områ-
det förrän området sanerats på såväl oexploderad ammunition som oljerester. 
Detta faktum fick emellertid ingen framträdande plats i visionerna. I stället 
var det just Bungenäs naturvärden, bland annat i termer av orörd natur, som 
ansågs höja områdets attraktivitet för rekreation och turism.  

Samtidigt begränsades realiseringen av detaljplanen av samma natur när 
skyddet av ett antal sällsynta svampar innebär att ett flertal planerade tomter 
togs bort ur detaljplanen från 2010.305 Här framträder en gemensam motsä-
gelse i de makroregionala och lokala visionsdokumenten, när naturen anses 
ha stor betydelse för hållbar utveckling samtidigt som saneringsfrågan gör de 
postmilitära landskapen till svaga områden.  
 

                                                      
303 Se även kapitel två. 
304 Fördjupad översiktsplan för Fårösundsområdet. Godkännande. 2004-04-14 
305 Leino, P. 2012. Rödlistade svampar bromsar i Bungenäs. Gotlands Allehanda. 12 februari 



 108 

 
17. Naturen tar över den före detta hinderbanan på Bungenäs. April 2008. Foto: Beate 
Feldmann Eellend 

 
Att det går att omtolka starkt förgiftade industriella områden och lämningar, 
till exempel stålverk och gruvor, till så kallad industrinatur som är attraktiv 
för besökare, har bland andra samhällsbyggnadsforskaren Gabriella Ol-
shammar visat.306 Vidare har teknikhistorikern Anna Storm pekat på att na-
turvärden används både symboliskt och materiellt för att ladda nedlagda 
industrilandskap med nya ekologiska miljövärden.307 Huruvida en liknande 
rumslig och symbolisk omvandling även går att genomföra i de postmilitära 
landskapen är emellertid ännu oklart. 

Småskalighet, mångfald och estetik 
Eftersom Karujärve-området är delat mellan Kihelkonna och Kärla behand-
lade dessa båda kommuner området i sina översiktsplaner. I 2008 och 2009 
års dokument beskrevs Karujärve rekreationsområde, före detta Dejevo mili-
tärbas, som ett bevarandevärt naturlandskap. Några vidare restriktioner eller 
                                                      
306 Olshammar, G. 2002. Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i 
väntan på rivning eller erkännande. 
307 Storm, A. 2008. Hope and Rust. Reinterpreting the industrial place in the late 20th Cen-
tury. 
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instruktioner gavs inte. Ett par år senare presenterade båda kommunerna 
varsin ny översiktplanering. I dokumentet från Kärla kommun ingick en 
detaljplanering för Karujärve-området. Trots att det uppgavs finnas ett stort 
tryck att bygga bostäder i området reserverades inte någon konkret mark för 
detta i översiktsplanen. Däremot fanns tydliga och ingående direktiv för 
småskalig planering och privat bebyggelse. Enbart 20% av tomtarealen fick 
användas till byggnader som gynnade turism och rekreationsverksamheter. 
Inga instruktioner gavs för önskvärd arkitektur eller utformning, bara att 
verksamheten inte fick störa närboende grannar.308 

I Kihelkonna kommuns översiktsplan från 2010 framkom en strävan mot 
småskalig turism och rekreation som en av flera blandfunktioner, till exem-
pel jordbruk, handel och bostäder.309 Samtidigt som det konstaterades att den 
före detta militärbasen Dejevo hade ett kulturellt värde som den största en-
skilda garnisonsorten på Ösel, sågs Karujärve främst som ett förstklassigt 
naturområde med öns största sjö som en stor tillgång. Planerna för de tiotalet 
övergivna officersvillorna längs vägen mot raketbasen var oklara. Det fanns 
emellertid förväntningar om att närheten till sjön Karujärve så småningom 
skulle attrahera enskilda investerare att renovera småhusen och kanske till 
och med bygga nya anslutande sommarhusområden för turister och säsongs-
boende. Liksom i översiktplanerna betonades närheten till sjön Karujärve 
och det stora skogsområdet med möjligheter till svamp- och bärplockning 
som attraktiva resurser.310 Till skillnad från situationen i Dranske och Fårö-
sund riktade sig den estniska översiktsplanen alltså inte till någon enskild 
storskalig exploatör. Snarare var det småskalig turism som eftersträvades i 
omvandlingen. 

Parallellt med de storslagna visionerna för övningsområdet Bug gjordes 
upprepade försök att finna en lika positiv framtidsvision för bostadsorten 
Dranske. År 2000 ägde den första planerarworkshopen rum då det rikstäck-
ande utvecklingsföretaget LEG anordnade en workshop för att komma fram 
till olika utvecklingsperspektiv på den besvärliga situationen för Nya Drans-
ke. Denna workshop ledde till att man inte längre såg någon hållbar framtid 
för de höga betonghusen. Det beslöts att husen skulle rivas, ett arbete som 
kom att finansieras inom det landsövergripande projektet ”Stadsombyggnad 
Öst”.311 Syftet var att Dranske skulle återföras till ”de gamla rötterna” och 
inom 20 år omvandlas till den ”idylliska fiskeby” som orten en gång var.312 
Med sina erfarenheter av att leva i Dranske under kalla kriget delade den 
före detta officeren Max inte denna förväntan. Han såg snarare en risk med 

                                                      
308 Översiktsplan Kärla kommun. 
309 Översiktsplan Kihelkonna kommun.  
310 A.a. 
311 Stadtumbau Ost.  
312 Nestmann, R. 2003. Tillbaka till gamla rötter. (Zurück zu alten Wurtzeln). I: die Ostsee-
Zeitung. 26 april. 
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att orten i framtiden skulle karaktäriseras av ett tidsskikt i erfarenhetsrummet 
som låg före den militära etableringen i Dranske. 

Snart är vi tillbaka som orten såg ut 1935, med 13 små hus som stod ensamma 
med ett litet värdshus. Och överallt sitter gamla människor med sina tidningar 
och dricker kaffe. Så får det helt enkelt inte bli. 
 

Detta exemplifierar att de förväntningar som formulerades i framtidsvisio-
nerna inte särskilt väl kunde möta de erfarenheter som formade garnisonens 
kollektiva minnen.  

År 2003 presenterade regionen Mecklenburg-Vorpommern sin vetenskap-
liga utvärdering av det landsövergripande stadsutvecklingsprojektet ISEK313. 
Då fanns Dranske med som ett exempel på att problem med ”vakanta bostä-
der, befolkningsförluster, migration och ekonomiska behov” kunde lösas 
genom samordnade och långfristiga planer.314 I jämförelse med de andra 44 
städerna som ingick i utvärderingen, beskrevs Dranske som ett av särfallen 
med sin befolkningsminskning på 43,2% mellan åren 1989 och 2000. I orts-
beskrivningen av Dranske betonades att målet var att skapa en ”hållbar orts-
struktur som tar hänsyn till de naturgeografiska villkoren och baseras på en 
varsam hantering av den lokala miljön”.315 Genom en nästan total rivning av 
höghusen i betong skulle bostadsområdet visserligen få finnas kvar men 
planerades att utifrån en omorganisation i stadsbyggandet expandera till en 
attraktiv urban ortsdel i Dranske. Parallellt såg man det som gynnsamt att 
återställandet av en tidigare landsbygdsstruktur kunde leda till en ”visuell 
och strukturell harmonisering” av hela Dranske. Man menade att en sådan 
omvandling ”formar mångfald och småskalighet och kännetecknar en lantlig 
bebyggelsestruktur med rekreationsvärde”.316 Planen var att göra Dranske 
mer attraktivt genom att tillföra orten en ”känsla av badort”. I denna strävan 
såg man också behovet att utforma en förbindelse mellan den äldre ortsdelen 
och det nyutvecklade bostadsområdet.317 

År 2005 formulerade återigen en grupp planerare från olika kontor på 
fastlandet nya visioner för Dranske, som skulle vara förverkligade 2010. När 
den före detta officeren Herrman i sin nuvarande roll som borgmästare utta-
lade sig i ”die Ostsee-Zeitung” delade han visserligen uppfattningen att 
Dranske behövde turismen. Men utifrån hans erfarenhet såg förväntningen 
annorlunda ut. Från att ha varit optimistisk in i det längsta vad gällde visio-
nerna för Bug beskrev han Dranske som en ”döende ort” med en ständigt 
minskande befolkning. ”Om här inget händer under de närmaste åren kom-

                                                      
313 ISEK, Integrierten Stadtentwicklungskonzepte.  
http://www.vm.mv-regierung.de/stbfr/doku/konzepte 
314 A.a. 2003:3ff 
315 A.a. 
316 A.a. 
317 http://www.vm.mv-regierung.de/stbfr/doku/konzepte/stadtportraits/Draske.pdf 
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mer vi troligtvis bara vara 800 invånare 2010”.318 Herrman förtydligade i 
intervjun sin syn på de många olika planer som har konstruerats för Dranske.  

Ja, de kan naturligtvis planera mycket, men om de inte har några investerare 
då har de bara en hög färggranna papper, men det är också allt.319 

 
Inte heller den före detta officeren Max gav utryck för någon tro på visioner-
nas realiserbarhet. För honom handlade det enbart om illusioner. Hans öns-
kan var att man borde hålla planerna för orten inom ramen för de finansiella 
medel som den tyska staten eller kommunen kan erbjuda, så att man kunde 
skapa rimliga förhållanden för ett småskaligt Dranske. 

Behovet av planer och visioner för att möjliggöra en så kallad hållbar ut-
veckling av den före detta garnisonsorten fick regionen Mecklenburg-
Vorpommern att i september 2007 arrangera ytterligare en planeringswork-
shop i Dranske. Här fanns regionplanerare, invånare och lokala politiker 
representerade. Utmaningarna för att få till stånd en hållbar utveckling var 
nu: 

identifieringen och utvecklingen av de urbana kvaliteterna av Dranskes histo-
riska läge, dess funktionella sammanlänkning med vattnet, utvecklingen av 
platsens profil, erkännandet av dess turistiska potential samt hanteringen av 
konversionsområden.320 

 
Workshopens resultat inkluderade visioner om att omvandla det postmilitära 
Dranske till ”en trädgårdsstad vid vattnet”, relaterat till den del av Dranske 
som består av de småhus som under andra världskriget byggdes enligt natio-
nalsocialisternas planer. Detta var första gången som en tydlig referens till 
trädgårdsstaden som ett attraktivt ideal förekom i framtidsvisionen för 
Dranske.321 
 
 

                                                      
318 Nestmann, R. 2005. Dranske år 2010. (Dranske im Jahr 2010). I: die Ostsee-Zeitung. 5 
mars 
319 A.a. 
320 Käpplinger, C. 2007. Dranske: Zukunft für eine Gartenstadt am Wasser. 8. Entwurfswerks-
tatt der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern. DAB Deutsches Architektenblatt 
321 Trädgårdsstaden används ofta som ett småstadsideal i marknadsföringen av 2000-talets 
bostäder. Se t. ex. Ramberg, K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar 
om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003., samt Bradley, K. 2005. Kunderna och 
marknaden: goda grannar i trädgårdsstaden, dinkies i innerstaden. I: Broms Wessel, O., Tun-
ström, M. & Bradley, K. (red.). Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och 
rättvisa.  
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18. Gamla Dranske. Februari 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

Detta synliggör också en länk mellan visionen och den bedömning som gjor-
des i 1996 års markanvändningsplan att definiera den äldre bebyggelsen som 
bevarandevärd. I visionen bedömdes Gamla Dranske ha ett bevarandeintres-
se som man skulle vara tvungen att ta hänsyn till i planeringen av ny bebyg-
gelse. Man såg också ett behov att utjämna den rumsliga och sociala separa-
tionen mellan Dranskes äldre stadskärna och det yngre så kallade DDR-
typiska bostadsområdet med moderna höghus. Denna skillnad skulle företrä-
desvis överbryggas genom ny kompletterande bebyggelse för boende och 
handel. Som ett led i detta såg man dessutom ett behov att skapa ytor för 
handel i själva höghusområdet.322 För att få till stånd en hållbar utveckling av 
Dranske och skapa attraktivitet för investerare, turister och nya invånare 
lyftes alltså Gamla Dranske fram som en traditionell trädgårdsstad. Det fak-
tum att denna trädgårdsstad byggts utifrån nationalsocialistiska normer och 
värderingar varken nämndes eller problematiserades. Snarare etablerades en 
vision om att komplettera stadsdelen med ytterligare hus i trädgårdsstadsstil, 
just på den stora yta som nu lämnats tom efter rivningen av de ”störande 
betonghusen”323 som byggts under kalla kriget.  

Max erfarenhet av en utdragen process där inga visioner realiserats for-
made hans förväntningar på 2007 års workshop i Dranske.  

Det kommer ta lång tid innan något händer, jag kommer säkert inte att upple-
va det /…/ Jag tror inte längre på det, det har ju redan gått sex år vid det här 
laget och ingenting har hänt.  
 

                                                      
322 Käpplinger, C. 2007. Dranske: Zukunft für eine Gartenstadt am Wasser. 8. Entwurfswerks-
tatt der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern. DAB Deutsches Architektenblatt. 
323 A.a. 
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En ny vision för framtiden som har format de boendes samtida levda rum 
vann första pris i en studenttävling 2010.324 Dranske beskrevs här som en 
plats där det genom rivningar frigjort stora markytor. Men på grund av plat-
sens demografiska förändring och obefintliga attraktionskraft borde dessa 
inte på nytt bebyggas av bostäder, vare sig i form av semesterhus eller enfa-
miljshus. Å ena sidan en förhoppning om att turismen skulle kunna växa på 
längre sikt. Å andra sidan konstaterade man att Dranske står lågt i konkur-
rensen om turismen med andra orter på ön, som inte är belastade med samma 
negativa identitet som den före detta höghusbebyggelsen skapat i Dranske.325 
Det vinnande bidraget hette ”Dranske blommar upp – Landskaplig reaktive-
ring, integration och nätverkande”.326 Två arkitekturstudenter formulerade 
här en vision som handlade om att utveckla Dranske utifrån de unika säljar-
gument som finns för hela Rügen och stärka den turistiska inriktningen. Ett 
exempel på sådana säljargument är rederiet Scandlines marknadsföring av 
Rügen. 

Rügen bjuder på långa breda vita stränder med vindskyddade strandkorgar 
och strandpromenader med trevliga restauranger och uteserveringar och hän-
förande vyer över branta klippor. Det bjuder på vackert smyckade hus från se-
kelskiftet och böljande ängar och lummig grönskan.327 

 
I bidraget presenterades vidare en ny möjlighet att faktiskt bevara de höghus 
som ännu inte rivits genom att se dem som ”historiska lämningar som om-
vandlas ur ett hållbarhetsperspektiv”. 

Målet är en återintegrering av de återstående höghusen i ortsbilden, genom va-
riationsrik dekonstruktion, omprogrammering och reaktivering av området.328 

 
Syftet med bidraget var att presentera olika förslag på hur orten struktur åter 
kunde ”normaliseras”. På de tomma markytor som hade uppstått efter riv-
ningarna av de många höghusen ville man plantera en fruktträdgård för att 
ladda om det negativa värdet av de höghus som ännu inte rivits med ny, grön 
attraktionskraft. I denna vision ingick nya verksamheter som vingård, biod-
ling och bar. Kopplat till fruktträdgården såg man möjligheter till ett vand-
rarhem med inriktning mot ekologiskt miljöskydd, till exempel genom ett 

                                                      
324 Disciplinerna var arkitektur, samhällsplanering, geografi, sociologi och fastighetsförvalt-
ning. 
325 LEG-Preis 2010. Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften 
326 Vonberg, H. 2010. Koncept för Dranskes blommande landskap. (Konzept für blühende 
Landschaft Dranske). I: die Ostsee-Zeitung. 21 januari 
327 http://www.scandlines.se/farja/linjer-och-destinationer/germany/rugen/ 
328 Vonberg, H. 2010. Koncept för Dranskes blommande landskap. (Konzept für blühende 
Landschaft Dranske) I: die Ostsee-Zeitung. 21 januari 
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”grönt klassrum”. Man föreslog en anslutning till natur- och kulturlandska-
pen på Bug via en naturstig från den 12 hektar stora fruktträdgården.329 

Sammanlagt handlade visionerna om att återskapa Dranske till en ort som 
kunde erbjuda en livsstil med badortens och landsbygdens rekreationsvärde, 
så som Dranske enligt planerarna var innan den östtyska militären etablera-
des här.330 Syftet var att skapa högre attraktivitet för besökare, turister och 
investerare. Det kan konstateras att de delar av det förflutna som i framtids-
visionerna för Dranske valts ut för att skapa förväntad attraktivitet och eko-
nomiskt mervärde, främst uttrycktes i representerande termer av ”trädgårds-
stad”, ”fiskeby”. Materiellt och symboliskt reglerades här en exploatering 
som inte hade några kopplingar till den urbana bebyggelse som under kalla 
kriget format den militära orten. Här framträder ett glapp mellan framtidsvi-
sionernas förväntan om attraktiv rekreation i det planerade rummets dimen-
sion och ett affektivt kollektivt minne med erfarenheter av en urban militär 
vardag i det uppfattade rummets dimension. Detta glapp har lett till att det i 
de boendes samtida levda rum snarare väckts farhågor än förhoppningar 
inför framtiden. För varje ny workshop och ny plan för orten som inte reali-
serats stärkte den konkreta stagnationen misstron hos boende om att Dranske 
någonsin skulle kunna bli den attraktiva turistort som hävtats.   

I likhet med visionen för Dranske ansågs det ha stor betydelse för Fårö-
sund att den tudelning som präglade orten då den var militär utplånades. 
Delarna skulle förenas för att skapa ”möjligheter till närhet och gemen-
skap”.331 Fårösund beskrevs som ett samhälle med stark och snabb växtkraft, 
vilket man i visionen befarade kunde leda till en ojämn befolkningsstruktur. 
Förhoppningen fanns dock att en utjämning ska komma att ske på sikt. Vi-
sionen var att det nya och omvandlade Fårösund skulle ”attrahera människor 
med olika bakgrund och ålder men också vara ett alternativ för den som sö-
ker något extra”.332 En styrka som betonades var närheten till högskolan på 
Gotland samt en god samhällsservice med såväl förskola, skola som äldre-
omsorg. Fårösunds så kallade rika historia sades kunna skapa spännande 
utvecklingsmöjligheter där det före detta KA 3-området kunde erbjuda ”en 
mångfacetterad verksamhet med utbildning, industri och statlig verksam-
het”.333 IT och ett ”sjudande företagsliv med inslag av kvinnligt entrepre-
nörskap” sågs som betydelsefullt för det fortsatta utvecklingsarbetet. När det 
gällde målsättningen med 300 nya arbetstillfällen såg man i visionsdoku-
mentet att en stor del av dessa jobb kunde komma att finnas inne på det före 
detta regementsområdet med sina många lokaler. Förutom distansoberoende 

                                                      
329 A.a. 
330 Jfr Phillips, M. 1993. Rural Gentrification and the Processes of Class Colonisation. I: 
Journal of Rural Studies. 9(2).  
331 Fårösund Vision 2001:4f 
332 A.a. 
333 A.a. 
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verksamheter så som call-centers ansågs den utvecklade turistnäringen kun-
na bidra med många nya sysselsättningsmöjligheter av såväl permanent som 
tillfällig karaktär. Man betonade här de små verksamheternas mångfald som 
en möjlighet att skapa ”attraktivitet och rörelse vilket i sin tur leder till in-
tresse att besöka samhället”.334 

Också i den fördjupade översiktplanen som låg färdig 2004 fanns för-
väntningar om en fördubbling av invånarantalet, flera hundra nya arbetsplat-
serna samt ambitionen att knyta samman Fårösunds samhälle med Kustpar-
ken. Den fördjupade översiktplanen sträckte sig 20 år framåt i tiden där 
bland annat den markanvändning som prospekterats för de olika områdena i 
Fårösund reglerades. Vad gäller sysselsättningen och näringslivet i Fårösund 
följde översiktsplanen den tidigare visionens målsättning. Man betonade att 
en lägre hyressättning i Fårösund än i Visby var en förutsättning för att kun-
na ge småföretagsamheten en möjlighet att växa. Här framkom också att 
satsningar hade gjorts på såväl en folkhögskola som en filmateljé. Båda des-
sa verksamheter etablerades i befintliga byggnader från KA 3-tiden och var 
sprungna ur idéer som togs fram på den så kallade Framtidsdagen 2000. 
Bibliotekarien Berit tog upp just dessa båda verksamheter som exempel på 
visioner som realiserats och som bidragit till att den första ”undergångs-
stämningen” bleknat undan.  

I översiktsplanen sattes också stora förhoppningar till ”experiment och 
utvecklingsarbete” med såväl utbildnings- som kulturverksamheter.  

De lokala konsthanverkstraditionerna måste länkas samman med modern 
digital teknik både vad gäller produktion och förmedling av konst- och kul-
turupplevelser av olika slag.335 

 
Begreppet kreativitet finns visserligen inte med i ovanstående citat, men 
såväl etableringen av folkhögskola, filmstudio som sporthall synliggör de 
närmast förgivet tagna värdena att omvandla det före detta regementsområ-
det till ett postmilitärt landskap för kreativitet och rekreation.336 

När Diös & Kuylenstierna 2005 plötsligt köpte marken av Vasallen ville 
de skapa enhetlighet i sin storslagna exploatering. Försäljningen skapade 
upprörda reaktionerna bland de boende. Genom denna affär bröt nämligen 
Vasallen sitt löfte att de småföretagare som hade sina verksamheter inne på 
det före detta regementsområdet skulle få köpa loss sina tomter. Man gav 
visserligen uttryck för ett stöd till de verksamheter som redan etablerats inne 
på Kustparken, till exempel folkhögskolan, Kustateljén och Nimbus båtfa-
brik. Men varken Vasallen eller de nya ägarna hade, trots direktiv i över-
siktsplaneringen, visat någon vilja att hålla nere hyrorna för att främja och 

                                                      
334 A.a. Sid 7 
335 Översiktsplan Fårösund. Sid 14 
336 Jfr Ronström, O. 2008. Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon 
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stärka småföretagsamheten. Man delade uppenbarligen inte helt översikts-
planeringens vision att bibehålla småföretagen och småskaligheten som ett 
led i att skapa attraktivitet och intresse för samhället. Å ena sidan hade pla-
nerna att bygga om det före detta kanslihuset till studentbostäder åt eleverna 
vid folkhögskolan faktiskt realiserats 2009.337 Å andra sidan fanns förutom 
planerna för Kronhaga strand även visionen att bygga om den gamla pjäshal-
len till lägenheter med ”en utsökt havsutsikt” för ”högklassigt hyresboen-
de”.338 Tänkt målgrupp för detta boende var bland annat de många filmteam 
man förutspådde komma till Fårösund för att arbeta med olika projekt i film-
studion Kustateljén.  

Trots att erfarenheten av att den första misstron snabbt vändes till fram-
tidshopp för Fårösund och dess invånare fanns det ännu kvar en osäkerhet 
bland de boende om hur framtiden skulle bli. Mycket har visserligen gått 
bättre än förväntat och den befarade framtidsbilden omvandlades inte till en 
lika mörkt erfarenhet i det levda rummet. Trots detta beskrevs omvandlings-
processen i intervjuerna inte lika okritiskt jublande som i flera lokala tid-
ningsartiklar.  Rubriker och uttryck som ”I Fårösund föder företag företa-
gande”, ”Fårösund växer”, ”Fårösund är på gång”339 framstod inte som helt 
oproblematiska när högstadiet i Fårösund hotats av nedläggning eller båttill-
verkaren Nimbus efter flera varsel och neddragningar till sist lade ner hela 
sin verksamhet inne på det före detta regementsområdet. 

Det framträder en röd tråd som löper mellan den lokala planeringens 
framtidsvisioner för de tre orterna och EU:s strategier för att skapa ett kon-
kurrenskraftigt enat EUropeiskt rum. I strategidokumentet ESDP framstår 
det som oklart om det är småskalig verksamhet eller enskilda investerares 
exploatering av de före detta militära landskapen som anses skapa störst 
attraktivitet och hållbar utveckling. I både Dranske och Fårösund är det en 
enhetlig exploatering av en enskild investerare som ges legitimitet att skapa 
hållbar utveckling genom värden av exklusivitet och estetik. I Dejevo har vi 
sett att det snarare är småskaligt ägande som anses kunna skapa attraktivitet 
och god miljö. 

Hållbar utveckling för alla? 
I detta kapitel har vi sett att det i den konversionsprocess som formar männi-
skors vardag i de postmilitära landskapen Dejevo, Dranske och Fårösund, 

                                                      
337 2009 flyttade de första eleverna in i de 40-tal ettor som inretts med pentry och duschrum 
med toalett, för en hyra på knappt 4 000 kronor i månaden. Se Sundberg, K. 2009. Folkan-
elever flyttar in i kanslihuset i Kustparken. I: Gotlands Allehanda. 14 februari 
338 www.dk2020.se 
339 Se Skärlund, V. 2009. Hela Gotland. 7 september, Annerud, P. 2006. Hela Gotland. 5 
september & Ericsson, H. 2006. Hela Gotland.16 februari.   
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under åren efter kalla krigets slut har producerats en mängd olika planerings- 
och visionsdokument. Visionerna rymde ett flertal olika förslag på återan-
vändningsområden och nyetableringar i de före detta garnisonsorterna. I det 
planerade rummets skapades förväntningar som uttrycktes genom represen-
terande begrepp som rekreation, estetik och turism. Planerade rum är visser-
ligen en abstrakt dimension men synliggör hur planer och visioner har en 
stark påverkan på sociala och politiska praktiker. På så sätt kan planeringens 
texter, verktyg och modeller ses som ett sätt att kontrollera olika miljöer. 
Gemensamt för visionerna var det huvudsakliga målet att omvandla de före 
detta militära landskapen till konkurrenskraftiga platser i BSR, för att inför-
livas i det nya EUropas makroregionala enhetssträvanden. De lokala planer-
na är på många sätt samspelta med de makroregionala visionerna för lyckad 
konversionsplanering som presenterats i kapitel två. 

Det går visserligen att utläsa både skillnader och likheter i de visionära 
planerna för de tre före detta garnisonsstädernas framtid. Men den förvänt-
ningshorisont som framträdde tydligast i det planerade rummet på lokal nivå 
var turism och rekreation. Det var också denna industri som alla intervjuper-
soner tog upp som en nästan självklar väg och närmast det enda alternativet 
för den före detta garnisonsortens utveckling. Enbart i Dejevo har idealet om 
småskalighet fått fäste. Detta till skillnad från Dranske och Fårösund där 
enskilda investerare var framträdande aktörer i det planerade rummet på 
lokal nivå. Deras framtidsvisioner skapade i stället värden av exklusivitet 
och storskalighet i de postmilitära landskapen. Samtidigt fanns i visionerna 
ett framträdande småstadsideal där en urban livsstil skulle förgyllas med 
landsbygdens rekreationsvärden.  

Vi har sett att den makroregionala visionen i konversionsnätverken på 
många sätt tagits upp lokalt i strävan efter att omvandla de militära landska-
pen till attraktiva och kreativa rekreations- och upplevelselandskap för nya 
grupper av brukare. Detta innebär ökad attraktivitet och mervärde för inve-
sterare. För de boende skapade väntan på att planernas skulle realiseras en 
vardag i det levda rummet där man förhöll sig till framtidsvisionerna med en 
blandning av oro och hopp. Den förväntan, eller misstro, man som invånare 
satte till dessa framtidsplaner formades av de olika tidsskikt som tillhör de 
postmilitära landskapens förflutna. Det har visats att mötet, eller glappet, 
mellan de framtidsvisioner, som skapas genom representerande begrepp i det 
planerade rummet, och kollektiva minnen av praktiker och erfarenheter for-
made i det uppfattade rummet får exkluderande konsekvenser för de boende 
i det samtida levda rummet.  
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Postmilitära statusförskjutningar340 

I kapitel tre visades hur de boende i de postmilitära landskapen efter kalla 
krigets slut mindes tiden då militärens närvaro präglade vardagslivet i garni-
sonsorterna. När militären lämnade över försvarsområdena för civilt bruk 
stod invånarna i Dejevo, Dranske och Fårösund inför en situation som inne-
bar både planerade och reella hot mot ortens fortsätta överlevnad och ett 
sökande efter nya utvecklingsmöjligheter. I kapitel fyra synliggjordes att 
omvandlingsprocessen från militärt till postmilitärt på lokal planeringsnivå 
formas av en vision som präglas av strävan att skapa attraktiva och konkur-
renskraftiga rekreationslandskap för turism. Här behandlades också hur loka-
la och makroregionala strategier möter människors minnespraktiker och 
formar levda rum. I detta kapitel fördjupas analysen genom att fokus läggs 
på sociala och kulturella statusförskjutningar i de postmilitära landskapen.  

Utflyttningsprocessen 
Efter att Estland återfått sin självständighet tömdes Dejevo totalt på soldater, 
officerare och anhöriga. Till sist användes civila invånare för att transportera 
iväg lastbilar med militärt materiel. Inte bara i Dejevo utan på hela Ösel för-
svann närmast all sovjetisk militär och deras anhöriga snabbt i början av 
1990-talet. 80-åriga Salme är änka efter en sovjetisk officer och den enda 
boende på orten. Hon kallade denna period ”den stora nedmonteringen” och 
beskrev att militären tog med sig utrustning, inredning och dokumentation 
från Dejevo-basen, men lämnade kvar själva byggnaderna i befintligt skick. I 
och med att det tidigare slutna garnisonsområdet därefter öppnades för all-
mänheten blev den före detta raketbasen, enligt Petri som bodde i närheten, 
ett ”no mans land”. Den estniska öbefolkningen kunde nu fritt fortsätta ned-
monteringen av användbart material. Metallföremål, järnstänger, kablar och 
element var för många invånare på ön åtråvärt att återanvända eller sälja 
vidare.  

                                                      
340 För att relatera människors erfarenheter till maktstrukturer och hierarkiska positioner på 
olika samhälleliga skalor används här begreppet status i stället för klass. Jag har gjort detta val 
eftersom jag anser att statusbegreppet bättre kan artikulera alla de motsättningar, som inte 
enbart är kopplade till socioekonomi och kapital, som ryms inom och mellan individers och 
gruppers olika positioner i samhället. Jfr Harvey. D. 2000:102ff. Spaces of Hope 
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19. Kantinen i Dejevo. Juni 1995, två år efter att den sovjetiska militären lämnat Dejevo. 
Källa: Saaremaa Muuseum, SMF 3896:65. 

 
20. Kantinen i Dejevo. April 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

Kanske kan denna fortsatta nedmontering tolkas som en sorts motmakts-
handling av öborna, grundad i de kollektiva minnena av att leva under ocku-
pation. Petri mindes i alla fall att det kändes deprimerande att gå in på det 
före detta garnisonsområdet efter denna nedrustnings- och vandaliserings-
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process. Salme tyckte att det var sorgligt med den förstörelse som präglar 
området.  

Ja, inte är det vackert. När militären lämnade Dejevo var husen vackra, men 
esterna kom och tog allting så det blev ruiner. Allt som var möjligt att ta, tog 
de. 

 
Nedläggningen av den militära verksamheten i Dranske och Bug ledde till att 
långt över hälften av alla invånare under de påföljande 20 åren efter murens 
fall flyttade från orten. Från att ha haft en befolkning på 3 700 personer 1990 
minskade antalet boende till knappt 1 200 personer 2006. Den självklara 
följden av detta var att lägenheterna i höghusen, som ju till stor del bebotts 
av militära befäl och deras familjer, tömdes i takt med att man flyttade från 
Dranske. Trots att nya invånare flyttade in i en del av de tomma lägenheter-
na, bland annat pensionärer, flyktingar och socialbidragstagare, kom invå-
narantalet att minska kontinuerligt. En av de många konkreta konsekvenser-
na av detta var att elevunderlaget krympte och de tre skolorna i Dranske 
tvingades stänga en efter en. 

 
21. Grundskolan i Dranske, nedlagd och övergiven. Februari 2008. Foto: Beate Feldmann 
Eellend 
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När KA 3 stängdes för gott hade invånarna i garnisonsorten Fårösund redan 
under flera år förhållit sig till mer eller mindre intensiva nedläggningshot 
och ekonomiska neddragningar. Bibliotekarien Berit beskrev denna händelse 
som en känslosam episod i Fårösunds historia. 

Jag kommer ihåg hur det var att stå där den där dagen 2000 när de halade 
flaggan för sista gången. Farbrorn som gjorde det var samma som hissade 
flaggan då på 30-talet när man öppnade regementet. Det kändes ju vemodigt, 
det är klart att det gjorde. 

 
Fårösundsbornas nya framtidsbild präglades av oro och misstro. Många ut-
tryckte farhågor om att samhället skulle dö och att inget nytt skulle komma i 
stället för regementet. Hot om nedläggning hade varit intensivt närvarande 
särskilt sedan 1996. Den före detta officeren Göran menade att det slutgiltiga 
beslutet för nedläggning fyra år senare därmed inte kom som en överrask-
ning; ”det var ju lite det här att vargen kommer, vargen kommer och sen 
kom den aldrig. Men till slut kom den i alla fall”.  

Efterlämnad mark och byggnader 
Den militära utflyttningen på de tre orterna ingår i samma strukturella om-
vandling där en stark BSR ska konstrueras som ett bevis på enhet och hållbar 
utveckling i det nya EUropa. Vi har sett att de makroregionala konversions-
nätverken Convernet och ReMiDo i sina policydokument har tagit fram stra-
tegier för detta. Den lokala planeringen har inte uttryckligen inspirerats av 
dessa makroregionala konversionsnätverk. Men de EUropeiska värdena in-
går i en global konsumtionskultur som påverkar den lokala samhällsstyr-
ningen och skapar särskilda villkor i människors levda rum. 

I samband med Estlands självständighet uppstod mycket oklara markägo-
förhållanden i landet, som till viss del fortfarande präglar det estniska land-
skapet. Under ockupationen av Estland hade Sovjetunionen exproprierat all 
mark från såväl privatpersoner som den från den estniska staten. Detta är 
landområden som efter att den sovjetiska ockupationsmakten lämnat landet 
nu åter ska omvandlas till offentlig eller privat mark. Denna ännu pågående 
process är allt annat än klar och tydlig. Laddade och omstridda frågor väcks 
ständigt om vem som har ansvar för och rättigheter till såväl mark som 
byggnader, som ofta tillkommit eller renoverats under kalla kriget.341 Denna 
nationella svårlösliga situation gör således markägoförhållandena på Ösel 
och det före detta garnisonsområdet Dejevo oklara. Lokala tidningsartiklar 
                                                      
341 Se t.ex Feldman, M. 1999. Justice in Space? The Restitution of Property Rights in Tallinn, 
Estonia. I: Ecumene. 6(2). samt Marcuse, P. 1996. Privatization and its Discontents: Property 
Rights in Land and Housing in the Transition in Eastern Europe. I: Andrusz, G. D. (red.). 
Cities after socialism: urban and regional change and conflict in post-socialist societies.  
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och intervjuer med boende och beslutsfattare har också till viss del givit 
motstridig och svårtolkad information. En del av denna oklarhet går förmod-
ligen att härleda till garnisonsområdets uppdelning i regements-, övnings-, 
och bostadsområde och att det inte alltid stått klart vilken del av Dejevo som 
menats i beskrivningarna. 

 
22. Övergivna officerslägenheter i Dejevo. April 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

 

Mest oklar var kanske situationen för de cirka tio före detta officersvillorna 
som ligger längs vägen in mot det tidigare avspärrade området. Salme bodde 
i ett av dessa hus som byggts för de sovjetiska officerarna och deras familjer. 
De andra står övergivna och i mer eller mindre plundrat och fallfärdigt skick. 
Några av småhusen, bland annat det som Salme bor i, byggdes på mark som 
tillhörde den gård som 1949 exproprierades från den estniska familjen Roo-
da.342 Efter att militären hade lämnat Dejevo 1993 fick Salme, som då var 
änka, möjlighet att bo kvar i huset eftersom hon var estnisk medborgare. 
Salme valde detta eftersom det varit hennes hem under drygt 40 år och hon 
helt enkelt inte såg något skäl att flytta. Hon berättade också att hon fått tillå-
telse av markägaren att bo kvar så länge hon lever.343 

                                                      
342 Salong, H. 2007. Karujärve by doftar Dejevo. (Karujärve külas on endiselt Dejevo hõngu). 
I: Meie Maa. 13 april 
343 Det bör alltså ha skett en överenskommelse om detta mellan Kihelkonna kommun, som 
efter nedläggningen äger delar av de före detta officersbostäderna på marken, och släkten 
Rooda, som ju fått tillbaka tidigare exproprierad mark inklusive några av de under ockupatio-
nen byggda officersbostäderna. 
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Vad gäller de andra officersvillornas ägandeförhållanden är läget mer oklart. 
Enligt Petri, som bott i närheten av basen, fanns det efter nedläggningen 
människor som gärna hade bosatt sig i de hus som lämnats av den sovjetiska 
militären. Inte minst officersvillorna, som ju låg utanför själva regementsom-
rådet var då fortfarande väl fungerande bostäder som enskilda privatpersoner 
ville köpa och bygga om. Men turerna kring de olika markägoförhållandena 
och de nya brukarna har varit många och bristen på pengar stor. Den kom-
munala planeringens förväntningar om att dessa hus i framtiden ska attrahera 
småskalig turism i området verkar alltså vara svåra att förverkliga. 

 
23. Övergivna officersvillor på vägen mot Dejevo-basen. April 2008. Foto: Beate Feldmann 
Eellend 

 
24. Igenvuxen villaträdgård till en av officersvillorna. April 2008. Foto: Beate Feldmann 
Eellend 
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Dranske bestod dels av själva bostadsorten och dels av regements- och öv-
ningsområdet på halvön Bug. År 1994 beslöt sig de kommunala beslutsfat-
tarna för att av den tyska staten köpa upp 705 lägenheter i nio av de 13 hög-
husen, förutom de två som kommunen redan ägde. Detta beslut får förmodas 
ha tagits med det kollektiva minnet av ett stabilt militärt Dranske med hög 
status som fond. Priset för höghusen var 8,75 miljoner DM, en summa som 
kommunen betalade på kredit till det statliga fastighetsbolaget TLG.344 För-
utom denna kostnad förband sig kommunen Dranske att rusta upp och sanera 
de redan då ganska slitna höghusen för en kostnad av 18,5 miljoner DM.345 I 
kommunens markanvändningsplan från 1996 framkommer att beslutet att 
köpa husen var väl förankrat i norra Rügens byggnadsnämnd. I planen gjor-
des en befolkningsutvecklingsprognos där man kalkylerade med en ”realis-
tisk” befolkningsökning, grundad på tron att många skulle stanna i Dranske 
och nya invånare flytta in. 

[…] Den förekommande migrationsförlusten balanseras både av den arbets-
kraftinflyttning som de nya turistanläggningarna genererar och en inflyttning 
av nya bostadssökande, till exempel pensionärer.346 

 
Med detta antogs alltså ett relativt konstant befolkningsantal eller möjligtvis 
en långsam återväxt”.347 På grund av prognosen såg man då heller inga skäl 
till att riva höghusområdet i Nya Dranske, eftersom denna bebyggelse be-
dömdes vara nödvändig för att tillgodose bostadsbehovet. Det viktiga var i 
stället en sanering och modernisering av dessa hus.  

Den positiva prognosen kom dock inte att slå in. Tvärtom ledde ortens 
dramatiskt negativa utveckling till att Dranske 1998 hamnade under tvångs-
förvaltning med en skuld på över 26 miljoner DM, alltså i snitt 12 000 DM 
per invånare i Dranske.348 Under närmare 10 år kämpade kommunen själva 
med avbetalningen på denna skuld tills de år 2007 som första kommunen i 
landet fick 4,2 miljoner Euro i ekonomisk hjälp. Den aktuella skulden låg 
vid denna tidpunkt på 8,6 miljoner Euro.349 I konversionsnätverket ReMiDo 
förespråkas makroregionala initiativ till att kommuner med post-sovjetiska 
bostadsområden får hjälp med sin dåliga ekonomi, eftersom kommunerna 
själva inte besitter den kunskap och ekonomiska styrka som behövs för att på 
egen hand utveckla områdena. Enligt Convernet är ett externt stöd oumbär-
ligt eftersom det inte alltid är möjligt att genomföra konversionsprojekt en-

                                                      
344 Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG) 
345 Jahns, A. 1998. Den före detta befälhavarens sista kamp. (Das letzte Aufgebot des Fregat-
tenkapitäns a.D). I: die Welt. 2 april 
346 Förklarande rapport till Dranske kommuns markanvändningsplan. 1996:27 
347 A.a. 1996:27 
348 Deutscher Bundestag. 2001 Drucksache 14/5806. Antrag ”Dranske retten”. 4 april. 
349 Burwitz, U. 2007. Delstaten hjälper Dranske ur skuldfällan . (Das Land hilft Dranske aus 
Schuldenfalle). I: die Ostsee-Zeitung.15 september. 
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bart med lokala medel. Trots att Dranske till sist fick nationellt ekonomiskt 
stöd har orten inte lyckats ta sig ur skuldfällan. Postmilitära landskap som 
Dranske kan därmed inte visa upp konversionens möjligheter att positivt 
omvandla platsens framtoning. De är inga goda exempel i konversionsnät-
verkens strävan att uppvisa hållbar utveckling i en konkurrenskraftig makro-
region, som en del av enat nytt EUropa. 

Förklaringen till hur den ödesdigra fastighetsaffären kunde genomföras i 
Dranske ser lite olika ut beroende vem som kommer till tals. Herrman, som 
talade ur sin position som före detta officer och nuvarande borgmästare i 
Dranske, menade att de dåvarande beslutsfattarna i Dranske såg en framtid 
där de ville vara ”exceptionellt sociala” och erbjuda ett boende med gynn-
samma hyror. Max, även han före detta officer, var mer direkt i sin beskriv-
ning om hur denna extrema skuldsättning kunde äga rum. 

1990, när allt skulle övertas i egen regi, ja jag säger så här, när odisciplinerade 
och oorganiserade civilister tog över, då blev det stora problem. De fattade 
ogenomtänkta beslut och satte hela orten i stor skuld, som vi fortfarande tyngs 
av. Egentligen ville de skapa en socialistisk livsmiljö där människor inte skul-
le tvingas på höga hyror och de ville skapa normala levnadsbetingelser. Men 
det kräver ju att det finns finansiell säkerhet, en ekonomiskt stark grund. Men 
det hade de glömt och därmed hamnade vi på skuldberget. Andra orter i Tysk-
lands östra delar köpte mark för 1 DM eller fick den symboliskt. Det är bara 
Dranske som betalade nära 9 miljoner DM. Ja, och det är de problem som vi 
nu har, vi är skuldsatta och ingen får göra någonting här utan att fråga. Och 
kostar det mer än 1000 Euro så blir det inget av. 

 
Ilse, civil invånare utan någon anknytning till militären, gav ett annat per-
spektiv på situationen. Denna syn går visserligen att ana i Max utsaga men 
uttrycktes inte lika explicit av honom som av Ilse. 

Ja, i början var man fortfarande ganska euforisk. Då bodde det ju närmare 
4000 människor här i Dranske, och de räknade med att alla skulle stanna här. 
Men jag med mitt lilla förstånd tänkte, vad tror de egentligen, här finns ju ing-
et arbete längre. Men de sa ”jo vi måste köpa höghusen så att ingen ‟wessie‟ 
kommer hit och köper dem”.350 

 
Beslutet att köpa husen försatte alltså kommunen Dranske i en situation där 
de under lång tid kämpade med skuldsättning och allmänt neddragen social 
infrastruktur. Det enda sätt man såg att försöka ta sig ur skuldfällan och kun-
na skapa en mer hoppfull framtidsbild än de erfarenheter som kalla krigets 
slut innebar för de boende, var att riva de mest slitna och tomma höghusen i 
Nya Dranske och sälja de ännu välbehållna och fortfarande bebodda. Under 

                                                      
350 ”Wessie” är slang för västtyskar. Jfr t. ex. Gerber, S. 2011. Öst är väst men väst är bäst: 
östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland. 
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åren 2001 till 2007 revs åtta av de femton höghusen medan två stycken sål-
des för 3 miljoner Euro till en privat investerare. Kommunen behövde dock 
inte bekosta rivningarna själva.  De finansierades inom det landsövergripan-
de projektet Stadsombyggnad Öst, där en av aktörerna var det rikstäckande 
utvecklingsföretaget LEG351. År 2001 beskrev företaget rivningarna av de 
första höghusen som en ”start för framtiden” och som en process för att ska-
pa en balanserad stadsbyggnad och rumslig struktur. Dessutom såg man med 
rivningarna goda möjligheter för en ”ekonomiskt framgångsrik, ekologiskt 
tillmötesgående och socialt rättvis” utveckling av Dranske.352 

 
25. Ett av de höghus i Nya Dranske som ännu inte rivits. Den tomma ytan framför rymde  
tidigare flera, nu rivna, liknande höghus. Februari 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

Begreppet krympande städer problematiserar oavsiktliga urbana omvand-
lingar som innebär befolkningsminskning och utflyttning.353 I denna mening 
kan de krympningsprocesser som många före detta garnisonsorterna genom-
gått ses som delar i en global urban utveckling där olika samhälleliga struk-
turella omvandlingar, såsom nedrustning, nedläggningar av industrier och 
naturkatastrofer, skapar radikala förändringar i städers och orters sociala och 
fysiska rum. Krympningsprocesser är oplanerade sidoeffekter och ett indi-
rekt resultat av politiska och ekonomiska beslut och sociala omständigheter 

                                                      
351 Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften (LEG) 
352 Rivningskula mot höghusen. 2001. I: die Ostsee-Zeitung 25 juni. 
353 Oswalt, P. 2006. Introduction. I: Shrinking cities. Vol 1. 
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som ligger bortom arkitektur och urban planering. Arkitekten Phillip Oswalt, 
projektledare för ett internationellt forskningsprojekt om krympande städer, 
kritiserar just Stadsombyggnad Öst bland annat för att det främst lägger vikt 
på de materiella aspekterna på krympningsprocesser och lämna djupare soci-
ala och kulturella perspektiv på omvandlingarna därhän. Därmed blir essen-
sen av de föreslagna metoderna inom Stadsombyggnad Öst, som använts i 
Dranske, ”inget annat än planer för förstörelse”.354 

Som visats i kapitel tre karaktäriserades Dranskes militära landskap av 
gränser och gränsöverskridanden mellan civil och miltär befolkning, som 
emellertid sällan beskrevs som särskilt problematiska. Dessa erfarenheter 
präglade det kollektiva minnet och beskrevs i ljuset av den statusförskjutning 
som de kvarboende upplevt efter kalla krigets slut. Bland de civila invånarna 
framkom dock även ett tidsskikt med mörka minnen av att vara avlyssnad 
och övervakad av Stasi355, både i Nya och Gamla Dranske. I kapitel två redo-
gjordes för ReMiDo:s bedömningsmodell för vilka platser och byggnader 
som anses ha utvecklingspotential, utifrån variablerna ”historisk” respektive 
”icke-historisk”. Utifrån denna modell tillhör Dranskes militära höghus från 
kalla kriget en ”icke-historisk” och ”icke-attraktiv miljö” med låg utveck-
lingspotential. Att Dranske ingår i det nationella projektet Stadsombyggnad 
Öst, där rivningar av höghusen anses skapa en positiv framtid för orten visar 
att normer och värden som skapas i de makroregionala konversionsstrategi-
erna har fått bäring i både nationell och lokal planering. Då passar kollektiva 
minnens affektionsvärden av att vara övervakad av Stasi inte in i EU:s urval 
av vilka kulturarv som anses attraktiva och därmed gynnsamma för BSR:s 
globala konkurrenskraft.  

Vasallen är det statliga fastighetsbolag som äger nedlagda försvarsfastig-
heter med syftet att förädla och sälja vidare till privata investerare och var 
således ansvarig för nedläggningen av KA 3 i Fårösund.356 Per, som i och 
med sin pensionering från officerstjänsten vid KA 3 engagerade sig i den 
lokala utvecklingsföreningen UNG357, berättade att man först inte visste nå-
got om vad Vasallen var eller vilken uppgift bolaget hade i samband med 
regementets nedläggning. Enligt Per betalade Vasallen drygt 3 miljoner kro-
nor för hela det före detta regementsområdet KA 3. Hade man vetat om den-
na summa i förväg menade han att de boende i samhället gärna hade samlat 
ihop pengarna gemensamt och själva köpt området.  

                                                      
354 A.a. sid.14  
355 Ministeriet för statssäkerhet (Ministerium für StaatssicherheitMfS) kallas i vardagligt tal 
för Stasi. 
356 Den generella affärsidén för Vasallen är att ”skapa långsiktig värdetillväxt genom att 
hållbart utveckla och förädla försvarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt”.  
Se t.ex. prospektet Kustparken Fårösund. Alternativet till storstaden. Se även 
www.vasallen.se/fårösund 
357 Utveckling Norra Gotland (UNG) 
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Per ansåg inte att samarbetet mellan UNG och Vasallen hade fungerat till-
fredsställande och att det hade varit svårt att komma i kontakt med den loka-
la representanten för Vasallen. Särskilt var det frågan om hyressättningen 
som ställde till problem, menade han. Många tyckte att hyrorna var ”stock-
holmsbaserade” vilket förhindrade småföretagare att etablera sig inne på det 
nedlagda regementsområdet. Per berättade: 

Det sa Vasallen nej till, de ville inte ha in småföretagarna för de var rädda att 
det skulle bli skrotupplag i de olika förråden. De ville att det skulle vara rent 
och snyggt och prydligt där. 

 
UNG var redan innan nedläggningen en av de mest drivande aktörerna för 
Fårösunds framtid. Det var denna förening som i februari 2000 arrangerade 
den så kallade Framtidsdagen. Då fick högstadieungdomar bjuda med sig en 
vuxen var för att tillsammans med riksdagsmän, kommunala politiker och 
tjänstemän diskutera idéer och förslag för Fårösunds utveckling efter ned-
läggningen av KA 3. Enligt Per närvarade cirka 600 personer som delades in 
i olika grupper för att ta fram olika förslag för framtiden. Under denna dag 
lades också grunden för flera av de projekt som etablerats inne på det före 
detta KA 3-området, nu omdöpt till Kustparken.358 

Den före detta officeren Erik berättade att Vasallen, trots sitt uppdrag att 
förädla det nedlagda KA 3-området, förde en ”ganska stillsam tillvaro” fram 
till att en plötslig försäljning kom till Fårösundsbornas kännedom fem år 
efter nedläggningen. Att Vasallen utan närmare då tog beslutet att sälja hela 
Kustparken för 30 miljoner kronor till det privata företaget Diös & Kuylens-
tierna såg många som anmärkningsvärt. Försäljningen kom även att skapa ny 
oro hos många boende eftersom man inte visste vilka planer de nya ägarna 
hade.  

Förändrad status 
När de sovjetiska soldaterna och officerarna med sina familjer lämnade De-
jevo försvann kundunderlaget för den välutrustade affären i området. Från att 
ha varit en etablerad raketbas och garnisonsort omvandlades området till att 
främst bestå av förfallna byggnader och lämningar. Eftersom hela området 
tömdes på såväl människor som utrustning och andra föremål kan Dejevo 
sägas vara den av de tre garnisonsorterna som genomgått den mest radikala 
statusförskjutningen efter nedläggningen av den militära verksamheten. Att 
det inte längre bor några människor här har dock gjort det svårt att samla 

                                                      
358 Förutom en folkhögskola, en filmstudio samt en idrottshall hade ett fåtal mindre företag 
etablerat sig i de före detta militära lokalerna. 
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utsagor om hur denna statusförskjutning konkret tagit sig uttryck i det samti-
da levda rummet.  

I Dranske framkom en paradoxal kombination av uppskattning och sorg 
när de omfattande rivningarna beskrevs av de boende.  Den pensionerade 
lärarinnan Hildegard såg rivningsprocessen som ett nödvändigt ont, med 
tanke på hur förfallna de tomma husen hade hunnit bli vid 2000-talets bör-
jan. 

Det slogs ju ut fönster och slogs sönder dörrar när det stod tomt. Ja, det var 
fruktansvärt, det kan du inte ens föreställa sig hur det såg ut. Och därför var vi 
alla för det: Rivning. 
 

Flera tidningsartiklar har givit plats åt röster från invånare med en positiv 
inställning till rivningarna av de mest nedgångna höghusen. Fördelen angavs 
vara att man slapp se de förfallna husen med sina slitna fönster gapa tomma. 
Därmed skulle i framtiden heller inga övergivna höghus finnas kvar som 
vittnade om den sociala statusförskjutning som den före detta garnisonsorten 
Dranske genomlidit efter nedläggningen. Många upplevde också en skade-
glädje från de omkringliggande byarna när Dranskes tragedi var ett faktum 
och Dranske av många öbor beskrevs som ”världens arsle”. Kanske kan vil-
jan att riva de övergivna husen, som tydligt vittnade om Dranskes statusför-
skjutning från militär elit till civil förslumning, kopplas till denna reaktion 
från grannorterna.  

David Harvey har pekat på betydelsen av att analysera lokala förändringar 
i en utvidgad kontext i termer av ekonomi och markägande.359 Genom att 
belysa postmilitära statusförskjutningar visas här att platsers formering, de-
ras sociala struktur, ekonomiska karaktär och kulturella förflutna är resultat 
av den ömsesidiga relationen mellan platser och människor. Genom platser-
nas omvandling från militära till postmilitära landskap förändras deras bety-
delser också i relation till andra platser. Här skapas en social statusförskjut-
ning som påverkar relationerna mellan människor i och omkring de postmili-
tära landskapen. I ljuset av denna statusförskjutning kan kollektiva minnen 
av ett vardagsliv med goda resurser och i huvudsak oproblematiska relatio-
ner, som tagit form i interaktionen mellan de kvarboende efter kalla krigets 
slut, beskrivas som ett slags upprättelseminnen. 
Kombinationen av sorg och uppskattning över rivningarna må vid en första 
anblick framstå som paradoxal men blir alltså mer greppbar när den sätts i 
samband de erfarenheter som formats i tidsskikten före och efter nedlägg-
ningen av regementet. I den statusförskjutning som invånarna i Dranske har 
upplevt är kollektiva minnen av det militära förflutna hela tiden parallellt 
närvarande med deras erfarenheter av den svåra tiden efter nedläggning.  

                                                      
359 T.ex. Harvey, D. 1996. Justice, Nature and the Geography of Difference 
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Begreppet erfarenhetsrum visar att dessa människors erfarenheter samlas till 
en helhet där olika tidsskikt är samtidigt närvarande.360 Statusförskjutningen 
synliggör alltså inte bara att människors positioner i samhället både socialt 
och geografiskt formas i relation till varandra och till andra grupper i tid och 
rum. Det synliggör också att platsers förbindelser med varandra, till exempel 
i termer av vad som anses vara attraktivt eller ej, spelar stor roll i uppkoms-
ten av geografisk ojämn utveckling mellan platser i den globala ekonomin.361 

Samtidigt som många av de intervjuade sörjde den tid då Dranske var en 
välmående urban garnisonsort med hög kulturell status och moderna höghus, 
uppskattade man att dessa övergivna hus som numera vittnar om förlust och 
negativ social statusförskjutning försvinner. Kanske är det först när dessa 
fysiska lämningar har försvunnit som det mörka tidsskiktet i erfarenhets-
rummet, präglat av förlust och förslumning, blir mindre påtagligt. Därmed 
skulle det bli möjligt att forma en förväntningshorisont som inger hopp och 
inte misstro hos de boende i det samtida levda rummet. Denna förväntnings-
horisont skulle enklare gå att förknippa med det positiva tidsskikt i erfaren-
hetsrummet då Dranske ännu var en central garnisonsort med hög status. Å 
ena sidan ses alltså rivningarna av höghusen som något positivt för ortens 
utveckling. Å andra sidan går kampen om att bevara ett kollektivt minne av 
Dranske som ett väletablerat militärt landskap med hög status på tvärs emot 
det urval av attraktiva kulturarv som anförs av EU och dess makroregionala 
nätverk, där kalla krigets militära lämningar döms ut som oanvändbara som 
ekonomisk resurs. 

Dranskes omvandling från att ha varit en garnisonsort med en militär ur-
ban elit som huvudsakliga invånare till att bli en ort i periferin med hög ar-
betslöshet och tomma bostäder, skapade en oväntad statusförskjutning för de 
dåvarande beslutsfattarna. Kommunens beslut att köpa nio höghus försämra-
de vardagslivet för de boende markant. Denna katastrof ingick i det nya tids-
skikt i erfarenhetsrummet som nedläggningen och Östtysklands upplösning 
skapade. Viljan att inte bara bevara ortens höga status utan också en socialis-
tisk värdegrund kan ses som ett sätt att återupprätta den statusförskjutning i 
före detta Östtyskland som en förlorad öst-tysk identitet och samhällsideolo-
gi innebar för många. Försäljningen av höghusen handlade förmodligen lika 
mycket om att ge de människor man utgick ifrån skulle stanna i Dranske 
möjlighet till billiga bostäder, som om ett skydd mot investerare som kom 
från det före detta Västtyskland, så kallade ”wessies”, och den kapitalistiska 
ideologin som man med de före detta västtyskarnas nya tillgång till Dranske 
menade var på väg att ta över.362 

                                                      
360 Koselleck, R. 2004. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik 
361 Sheppard, E. 2006. Positionality and globalization in economic geography. I: Vertova, G. 
(red.). The changing economic geography of globalization. 
362 .Jfr Greverus, I.M. 1997. Island as Borderland. Experiences and Thoughts on Rügen and 
Usedom. I: Anthropological Journal on European Countries. Mare Balticum II. Jfr även 
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26. En ny turistkarta över Dranske, efter rivningarna under 2000-talets början. Källa: Archiv 
Marinhistorisches- und Heimatmuseum Dranske 

 
Efter att kommunen Dranske köpt ett stort antal av höghusen, och därmed 
satt sig i skuld till staten, var man i stort behov av att finna nya hyresgäster 
till lägenheterna. En ny invånargrupp som 2003 kom att bosätta sig i Drans-
kes höghus var flyktingar. Att förlägga Rügens alla flyktingar i Dranske var 
något som den dåvarande borgmästaren sedan länge hade uppmuntrat efter-
som visionen att omvandla Dranske till ett turistparadis skulle kräva mycket 
arbetskraft.363 Två år senare togs dock ett nationellt beslut att stänga flykting-
förläggningen i Dranske på grund av för låg beläggning. Kommunens be-
slutsfattare ställde sig emellertid negativa till detta. Den nuvarande borgmäs-
taren Herrman menade att man både riskerade att förlora runt 250 000 Euro 
om året samt att mista viktig köpkraft. Dessutom skulle då än fler höghus 
hotas av rivning. Herman var bitter, ”den som är god i nöden, han får också 
räkningen när nöden är över”, citerades han i en artikel.364 

Mindre goda var dock de 20-tal personer som på nyårsdagen 2006 under 
ropen ”Tyskland åt tyskarna” och ”Sieg Heil” sköt nyårsraketer mot flyk-

                                                                                                                             
Gerber, S. 2011. Öst är väst men väst är bäst: östtysk identitetsformering i det förenade Tysk-
land. 
363 Burwitz, U. 2003. Alla asylsökanden bor nu i Dranske. (Asylbewerber wohnen nun alle in 
Dranske). I: die Ostsee-Zeitung. 29 december. 
364 Stängning på grund av för låg beläggning. (Schliessung wegen zu geringer Auslastung). 
2005. I: die Ostsee-Zeitung.16 november. 
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tingarnas bostäder.365 Att flyktingarna skulle vara utsatta för rasistiska aktio-
ner fanns dock inte med i intervjupersonernas utsagor. Inte heller gjordes 
någon koppling mellan dessa samtida erfarenheter av flyktingar och de erfa-
renheter som skapades efter 1945 då ett stort antal fördrivna flyktingar sökte 
sig till den då av militären övergivna orten. Dessa olika tidsskikt av minnen 
av flyktingar i det samlade erfarenhetsrummet ges alltså ingen framträdande 
plats i Dranskes kollektiva minne. 

Förutom flyktinganläggningen hyrdes många av Dranskes tomma lägen-
heter i höghusen ut till socialbidragstagare, en samhällsgrupp som hade ökat 
markant efter Östtysklands upplösning. Denna nya situation efter 1991 be-
skrevs bland annat av den pensionerade lärarinnan Hildegard som fullstän-
digt kaotisk och hemsk. Hon motiverade sitt starka uttryck främst med att 
den nya sociala kategorin av hyresgäster inte betalade sina hyror, vilket yt-
terligare försämrade den ekonomiska situationen för kommunen. Hildegard 
gjorde en koppling till det östtyska systemet där något sådant enligt henne 
inte skulle ha fått förekomma. Denna nya invånargrupp var något totalt an-
norlunda än vad man tidigare varit van vid. Hildegard hade fått höra historier 
om hur lärarna i Dranskes skolor kom att möta helt nya villkor. 

Jisses, vad jag tyckte synd om de stackars lärarna, för dem var det ju en total 
omvälvning. Och dessa omständigheter, med dessa socialt lägre familjer ställ-
de till med bekymmer för oss, här i samhället. De hade även många barn som 
inte var uppfostrade och dessutom brakade ju hela skolsystemet samman.  Lä-
rarna visste inte längre om barnen fick bestraffas eller inte. 

 
Den före detta officeren Manfred var visserligen något mer ödmjuk i sina 
utsagor än Hildegard, men han var ändå tydlig med sin upplevelse av att 
Dranskes prekära situation, med det stora antalet tomma lägenheter, utnytt-
jades av de sociala myndigheterna som placerade socialbidragstagarna här. 

På hela ön Rügen, i alla små orter, fanns det människor som, om jag nu ut-
trycker mig försiktigt, levde vid den lägsta sociala gränsen. Människor som 
inte tjänade några pengar och inte kunde betala några hyror. Och då var kom-
munerna glada att det plötsligt stod så ojämförligt många lägenheter tomma 
här i Dranske. Alltså skickade de allt det som inte passade dem hit till Drans-
ke. Och de människorna var ju bara glada att de fick en fin lägenhet. 

 
Denna särskilda situation i Dranske har beskrivits av den tyska socialantro-
pologen Friederike Lang, utifrån ett analytiskt perspektiv på hur främ-
lingskap formas i en liten ort. Uppfattningen var att de nya så kallade asocia-
la invånare drack för mycket, inte uppfostrade sina barn och inte ville arbeta. 

                                                      
365 http://www.lobbi-mv.de/chrono/2006.php 1 januari. 
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Denna nya grupp bidrog alltså också till den statusförskjutning som omvand-
lade Dranske från ett militärt centrum till en förlorare i periferin.366  

Kampen mot den negativa sociala och rumsliga statusförskjutningen i 
Dranske har visat sig vara svår, både i det levda rummets och i det planerade 
rummets dimension. Kollektiva minnen av det militära förflutna kan beskri-
vas som en sorts upprättelseminnen, som i sin tur skapade en vilja till hopp-
fulla förväntningar inför framtiden. Men något nytt positivt tidsskikt i erfa-
renhetsrummet har alltså ännu inte öppnat sig bakom denna förväntningsho-
risont. Istället väntade nya tidsskikt av erfarenheter där tvångsförvaltning 
och krympningsprocesser i Dranske påtagligt omvandlade de boendes var-
dag i det levda rummet, vilket i sin tur starkt påverkade deras förväntningar 
på framtiden. Herrman beskrev konsekvenserna av Dranskes krympnings-
process i termer av ett ”fullständigt trauma” och som en ”återlåtning som 
ingen kommun normalt överlever”. Manfred menade att denna omvandling 
inneburit att: ”hela den sociala omgivningen i Dranske försvann i ett slag”.  

För Gamla Dranske har statusförskjutningen emellertid inte varit lika ne-
gativ. I kapitel fyra visades att Gamla Dranske i den lokala planeringens 
visioner beskrevs som en möjlighet att omvandla orten till en ”trädgårdsstad 
vid vattnet”.  

 
27.  Gamla Dranske. Februari 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

I denna del av orten med sina äldre, omoderna småhus, bodde fram till kalla 
krigets slut i huvudsak en äldre generation utan militär tillhörighet, som 
kommit till Dranske som fördrivna flyktingar efter andra världskrigets slut. 
Men parallellt med den generella negativa statusförskjutningen upphöjdes 
statusen för Gamla Dranske lokalt. Detta skedde genom att flera av de före 

                                                      
366 Lang, F. 1998. Fremde im Dorf. I: Greverus, I-M. & Salein, K. Auf Inseln leben. Rügen 
und Usedom. 
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detta officerarna efter Östtysklands upplösning nappade på möjligheten att 
mycket prisvärt köpa de äldre husen i 1930-talsstil. En upprustning och mo-
dernisering av detta område, som den före detta officeren Manfred kallade 
NS-Dranske367 har också lett till en prishöjning av småhusen här. 

Karin i Fårösund, vars familj arbetat inne på KA 3, ansåg att det var det 
långdragna och ständigt närvarande hotet om nedläggning som lade grunden 
till den första tidens misstro och osäkerhet bland de boende när regementet 
faktiskt stängde. ”Ska Fårösund bli den lilla, lilla by som det annars hade 
varit?”, undrade bibliotekarien Berit vid denna tidpunkt. Men efter en första 
tids stagnation i Fårösund visade det sig att konsekvenserna av regementets 
nedläggning inte skulle bli så problematiska i termer av sjunkande huspriser 
och förhöjd arbetslöshet som först befarades. Tvärtom blev Fårösund snart, 
enligt den före detta officeren Göran, av någon konstig anledning en attrak-
tivare ort för nya invånare och investerare. I samband med nedläggningen av 
KA 3 genomfördes vid högskolan på Gotland en undersökning under ledning 
av etnologen Owe Ronström.368 I denna studie framkom att de hus som offi-
cerare och annan militär flyttat ut ifrån strax före och efter 2000 snabbt sål-
des, i vissa fall till högre pris än vad som förväntats. Denna process pågick 
fortfarande drygt tio år efter nedläggningen. Den före detta officeren Per 
berättade:  

För nästan fem år sen då kunde du köpa en av kaptensvillorna här med två lä-
genheter på ungefär 120-130 kvm vardera, i två plan och så källare under, för 
ungefär niohundratusen. Idag har den kåken stigit till mer än det dubbla. Så 
det går fort här, idag kan du bara hitta nåt hus under miljonen. 

 
Liksom Göran trodde Per att detta berodde på att många förmodligen tyckte 
det blev lugnt och skönt i Fårösund när militären flyttade ut. I rapporten av 
Ronström et. al beskrevs samhället som ett typiskt brukssamhälle där om-
vandlingen upplevdes som ”jättespännande” med möjligheter att komma 
med nya idéer och att få experimentera. Författarna ser dessa utsagor om 
Fårösunds ökade attraktivitet som ett tecken på revansch och stolthet.369  Men 
även om många upplevde Fårösund som mer attraktivt efter att militären 
försvunnit från orten var det inte många som uttryckte en direkt uppskattning 
över nedläggningen. Anders Hammarskjöld, ordförande för Gotlands rege-
mentens samlade kamratförening, skrev i 2007 års medlemstidning att Fårö-
sund utan KA 3 skulle ha varit en ”mycket liten handelsplats vid färjan”.370 
Han var också kritisk till de röster som menade att Fårösund var ett typiskt 
brukssamhälle under KA 3-tiden och att skyddsområdet skulle ha hindrat 

                                                      
367 Det nationalsocialistiska Dranske 
368 Ronström, O. et al. 2002. KA 3 – från KustArtilleri till KulturArv. 
369 A.a. sid. 20. 
370 Hammarskjöld, A. 2007. Kära vänner i kamratföreningen. I: P 18, A 7, Lv2, KA 3 Kamrat-
föreningars Tidskrift. Nr. 1 
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utvecklingen på hela norra Gotland. I stället betonade Hammarskjöld försva-
rets betydelse för att orten hade haft ett blomstrande föreningsliv och en god 
samhällsdemokrati. Att Fårösund klarade krisen efter nedläggningen så pass 
bra förklarade han med att förberedelserna hade pågått i tystnad under när-
mare tio års tid, då delar av KA 3:s fastighetsbestånd tidigt sålts ut för att 
undvika en kris på bostadsmarknaden. Dessutom menade han att försvarets 
utbildningssystem, med internutbildningar för de anställda vid regementet, 
hade förenklat för många Fårösundsbor att få nya arbeten när KA 3 lades 
ner.  

I det makroregionala konversionsnätverket Convernet användes Fårösund 
som ett lyckat exempel på konversionens möjligheter. Detta bevisade enligt 
Convernet att militärens utflyttning faktiskt kunnat få en plats att blomstra, 
jämfört med flera andra postmilitära platser i BSR.371 Utifrån Vision 2001 
konstaterades också att nedläggningen av de militära aktiviteterna hade gjort 
området mer attraktivt samt att huspriserna hade ökat. En förklaring till den-
na positiva utveckling angavs vara att människor hade köpt sommarhus i 
Fårösund i stället för på den attraktiva närbelägna ön Fårö. Man menade 
också att gotlänningarna generellt hade en positiv syn på nedläggningen och 
på ortens framtid. 

The overall impression you get when talking with people on Gotland is that 
the closedown of the regiment base in Fårösund was really something good 
for the community. It is often mentioned that Fårösund started to flourish 
when the military left.372 

 
Den lokala befolkningens betydelse för det goda samarbetet mellan de olika 
aktörerna gavs som förklaring till den positiva utvecklingen i och av Fårö-
sund. Gotland beskrevs generellt som en attraktiv plats för turism och som-
marboende, något som fick karaktärisera Fårösunds potential. 

The village is surrounded by delightful countryside and offers good bathing 
opportunities.373 

 
Naturresurser och ett gott samarbetsklimat sågs alltså som en god grund för 
Fårösunds ökade attraktivitet och ljusa framtidsutsikter. 

Arbetslösheten steg heller inte nämnvärt i Fårösund, trots det faktum att 
ett par hundra arbetstillfällen försvann när regementet lades ner och trots att 
många menade att kommunen svek den före detta garnisonsorten då de tidi-
gare utlovade ersättningsjobben inte alls förlades till Fårösund utan till Vis-
by. Att ingen behövdes säga upp på KA 3 berodde enligt Per bland annat på 
att de officerare som inte gått i pension flyttades över till P18 i Visby medan 

                                                      
371 Friedrich, I. (red.). 2006. Conversion handbook for the Baltic Sea Region.  
372 A.a. sid. 65 
373 A.a. sid. 70 
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andra började studera eller fick nya anställningar på Gotland. Inte heller kom 
särskilt många bostäder att stå tomma i Fårösund. Förutom ovan nämnda 
anledningar kan detta faktum förmodligen även förklaras med att flera av 
lägenheterna hyrdes ut som stödlägenheter i de sociala myndigheternas regi. 
Detta innebar bland annat att socialbidragstagare flyttade till orten, personer 
som uppenbart hade en annan status än de officerare som tidigare bodde här. 
I likhet med, men inte i lika stor utsträckning som i Dranske, uppkom här en 
situation där socialt utsatta kom att bli en ny, eller i alla fall mer uppmärk-
sammad, grupp invånare i Fårösund. Per beskrev denna nya erfarenhet som 
att man inte längre kände eller kände igen alla som bodde här.  

Det är svårt att säga vilka som bor här idag. Min fru säger till exempel att när 
man går till affären här så är det väldigt mycket folk som man inte har nån 
aning om vad det är för ena. /…/Det är så att kommunen flyttar hit rätt mycket 
folk, alltså tvångsplacerar såna som har problem. Det märker man på många 
sätt här att det har blivit mer problemmänniskor som har kommit hit än vad 
det fanns tidigare. 

 
Enligt Per skapade det faktum att sociala myndigheter placerade utsatta 
människor i särskilda stödlägenheter i Fårösund ett slags instabilitet bland 
invånarna, som skiljde sig från den tid då försvaret och inte kommunen ägde 
det stora antalet bostäder i Fårösund. Med tanke på att flera av intervjuper-
sonerna beskrev det militära samhället som rörligt, där officerare flyttat ut 
och nya flyttat in med sina familjer med några års mellanrum, kan denna 
påtalade skillnad mellan erfarenheter av vardagslivet före och efter nedlägg-
ningen te sig något paradoxal. Förmodligen berodde en del av denna paradox 
på att de före detta officerarna, i sin dåvarande höga sociala position som 
samhällets militära elit, mindes en större gemenskap med militärer än vad de 
nu erfar med socialbidragstagare. Officersdottern Sofia återvände till Fårö-
sund i vuxen ålder efter KA 3:s nedläggning. Hon kommenterade denna nya 
grupp invånare med att det fanns en alkoholism i Fårösund, ”som man aldrig 
såg förr här”. Hon ansåg detta vara en följd av att privata hyresvärdar på 
orten fått hög ersättning av socialtjänsten i hela Sverige för att hyra ut bostä-
der till missbrukare. Enligt Sofia drog detta också ner den sociala statusen i 
samhället. 

I de lokala tidningarna skrevs att det ett par år efter nedläggningen av KA 
3 fanns planer på att anlägga en bostadsplattform på vattnet för närmare 300 
vuxna asylsökande i Fårösund. Här framträdde således ytterligare en likhet i 
art men ej i grad mellan Dranske och Fårösund. Hindret för Migrationsver-
kets projekt var emellertid att Fortifikationsverket inte gav sin tillåtelse. 

”Vi hade hoppats få klartecken redan denna vecka men Fortifikationsverket 
har ställt till med bekymmer”, säger Stefan Kungsmark. ”Fortifikationsför-
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valtningen har sagt nej till att låta oss få upplåta kajen inne på gamla KA 3. 
Man hänvisade till ‟säkerhetsskäl‟”, fortsätter Kungsmark.374 
 

Enligt uppgift ställde sig dock såväl Gotlands kommun som Vasallen positi-
va till förslaget med en asylförläggning på vattnet. Projektet skulle enligt 
Migrationsverket vara till fördel för hela Fårösund eftersom det skulle ge ett 
tillskott på arbetstillfällen för upp till 70 personer.375 Enligt en annan artikel 
väckte detta förslag delade meningar hos de boende. Samtidigt som affischer 
mot förläggningen hade satts upp för att det fanns en oro för hur så många 
flyktingar skulle påverka vardagslivet i Fårösund, såg många också möjlig-
heter med nya arbetstillfällen och förbättrad samhällsservice.376 Något avtal 
för den flytande flyktingförläggningen tecknades dock inte. Ett par veckor 
efter att den första artikeln publicerades på temat släpptes uppgiften att Mi-
grationsverket, på grund av för höga kostnader, valt att lägga ner projekt-
idén. Den dåvarande kommunstyrelsens ordförande uttalade sig i artikeln 
och ansåg att detta beslut var synd för Fårösund. Samtidigt var han: 

[…] bekymrad över en del yttringar därifrån. Det har varit bitska kommenta-
rer för att uttrycka saken milt, de tilltog i styrka från dag till dag och det gör 
mig bekymrad och besviken”.377 
 

Per, som vid denna tid var ordförande i den lokala utvecklingsföreningen 
UNG, uttryckte i artikeln sin besvikelse över att projektet inte kunde för-
verkligas. Han menade emellertid att 300 flyktingar hade varit för många för 
Fårösund och att det hade varit bättre om en eller ett par tomma kasernbygg-
nader inne på Kustparken hade byggts om, i stället för att anlägga en provi-
sorisk båtplattform. Dessutom hade många, enligt Per, hellre sett att flyk-
tingarna inte enbart var ensamma vuxna utan barnfamiljer eftersom ”de har 
lättare att komma in i samhället”.378 

Omvandlade gemenskaper och mötesplatser 
Förlusten av de många kulturella evenemang och sociala mötesplatser som 
ägt rum i Dranske lyftes ofta fram som en märkbar förändring. Detta var en 
förlust som innebar en markant social statusförskjutning i det samtida levda 
rummet. Som visats i kapitel tre mindes främst de före detta officerarna i 

                                                      
374 Carlsson Daun, E. 2002. Bostadsplattform kan snart anlända. Gotlands Tidningar. 23 
november. 
375 Nordfelt, P. 2002. Fårösund kan få 300 asylsökande. Gotlands Tidningar. 20 november. 
376 Glimfalk, U. 2002. Delade meningar i Fårösund om placering av flytande flyktingförlägg-
ning. Gotlands Tidningar. 29 november 
377 Schill, L. 2002. Tio gånger så dyrt som vanligt boende. Gotlands Tidningar. 4 december. 
378 A.a. 
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Dranske Arméns hus (HdA)379 med stolthet. Efter Östtysklands upplösning 
stängdes Arméns hus och byggnaden såldes till en privat investerare. Däref-
ter lämnades huset åt sitt öde. Denna situation gällde många av de tömda och 
oanvända husen i Dranske. Skolbyggnader och butikslokaler drabbades lik-
som Arméns hus av anlagda bränder och sönderslagna fönsterrutor.380 

 
28. Arméns hus (HdA) i Dranske. Februari 2008. Foto: Beate Feldmann Eellend 

Efter nedläggningen saknades i stor utsträckning organiserade mötesplatser i 
Dranske, även om de äldre medborgarna regelbundet träffades för pyssel-
kvällar och körövningar. I det samtida levda rummet fanns ett behov av nya 
gemenskaper att växa fram och nya mötesplatser att etableras för att de soci-
ala nätverken skulle stärkas. De före detta officerarna Manfred och Max var 
båda engagerade i framtidsdrömmen att starta ett mindre kulturhus, ett så 
kallat ”åldersövergripande kommunikationscentrum”. Här skulle ortens mili-
tär- och hembygdsmuseum kunna finnas tillsammans med andra kulturella 
verksamheter, där människorna i samhället skulle kunna samlas för möten 
och sammanträden. Men kommunen hade inga pengar och en ansökning för 
bidrag av LEADER Plus381 hade inte haft någon framgång. Anledningen till 
att Dranskes ansökan avslogs berodde på att kommunen inte officiellt hade 
                                                      
379 Haus der Armee (HdA) 
380 En upprustning av huset inleddes dock år 2009 och avslutades med en invigning av det 
fyrstjärniga ”Strandhotell Dranske” sommaren 2012. 
381 Ett initiativ inom EU:s strukturfonder för att stödja rural utveckling. 
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kunnat redovisa hur den egna andelen finansiella medel på 10% av den sökta 
summan som krävdes skulle ordnas fram.382 Max hade dock en komplette-
rande förklaring till avslaget. Han menade att andra, vackrare och mer fram-
gångsrika orter med badortsarkitektur på ön stod sig starkare i konkurrensen 
om EU-medlen.  

Doreen Massey har visat att platser inte är tydligt avgränsade enheter utan 
ömsesidigt sammankopplade och relaterade till varandra. De formas och 
omformas ständigt genom människors normer, handlingar och relationer. De 
fungerar som meningsfyllda och praktiska iscensättanden av och arenor för 
sociala handlingar.383 Den statusförskjutning som Dranske genomgått skedde 
således relationellt med andra platser, vilket ytterligare accentuerade Drans-
kes marginalisering. Ortens möjligheter att få ta del av EU-medlen hängde 
förmodligen inte enbart ihop med de lokala initiativens brist på hållbar eko-
nomi, utan påverkades också av konkurrensen med andra mer framgångsrika 
platser såväl lokalt som nationellt, makroregionalt och globalt.384 

Liksom i Dranske innebar regementets nedläggning en förlust av mötes-
platser i Fårösund. Karin menade att man först flera år efter nedläggningen 
insåg hur stor del av de informella sociala mötena som ägt rum inne på re-
gementsområdet. I och med att denna förlust blev allt tydligare för flera av 
de boende var Karin en av de personer som engagerade sig i att starta en ny 
mötesplats i Fårösund. Hon gjorde liknelser mellan en sådan ny träffpunkt 
och den betydelse som KA 3 hade haft för invånarna. 

Nästan varenda familj på hela norra Gotland har någon som är på detta för-
bandsområde varenda dag. Och där utbyts information, där pratar man om hur 
man ska göra och lösa olika saker, där kan man kanske låna material för att 
kunna fixa en ny läktare på idrottsplatsen eller vad det nu är. Alltså bygdens 
angelägna frågor löste man där. 

 
Med denna utgångspunkt startade arbetet med att skapa en ny mötesplats 
som kunde ersätta KA 3. ”Träffpunkten” öppnade våren 2008. Förutom att 
erbjuda möteslokaler och internetuppkoppling samlades Röda korset, Lär-
centrum Gotland och Bunge sockenförening under samma tak. Här kunde 
besökarna få möjlighet att titta på delar av den konst som tidigare hängde på 
väggarna i flera av regementsbyggnaderna inne på det då avspärrade KA 3-
området. ”Träffpunkten” nämndes av flera av intervjupersonerna som ett 
intressant alternativ till de mer informella mötesplatserna i Fårösund. En 
sådan informell mötesplats var ortens mataffär. Officersdottern Sofia var en 

                                                      
382 Nestmann, R. 2006. Projektet för ett kommunikationscentrum måste för närvarande läggas 
på is. (Projekt für Kommunikationszentrum muss vorerst auf Eis gelegt werden.) I: die Ost-
See-Zeitung. 23 september. 
383 Allen, J., Massey, D., & Cochrane, A. (red.). 1998. Rethinking the Region. 
384 Sheppard, E. 2006. Positionality and globalization in economic geography. I: Vertova, G. 
(red). The changing economic geography of globalization. 
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av dem som med ett skratt berättade att människor ofta hade informella mö-
ten i affären för att diskutera angelägenheter av både professionell och privat 
karaktär. Enligt henne var det här som merparten av all information i och om 
samhället utbyttes. Trots att nedläggningen av KA 3 innebar en förlust av 
sociala mötesplatser innebar den också en öppning till att forma nya gemen-
skaper i samhället. Sofia uppskattade att indelningen i civil och militär be-
folkning har upphört och tyckte att människor numer umgicks mer fritt.  

Generationsväxlingar som hot och möjlighet 
Flera av de före detta officerarna i Dranske var liksom Herrmann och Max 
engagerade i samhällets utveckling. Betydelsen av detta engagemang i olika 
sammanhang var framträdande. Man konstaterade till exempel att gamla 
officerare hade de rätta egenskaperna för att driva viktiga frågor och att ta 
ansvar. Det var de ”som har det rätta intellektet” enligt den pensionerade 
lärarinnan Hildegard. Ilse, som inte hade någon militär anknytning, menade 
att de före detta officerarnas nuvarande höga position i orternas samhälls-
struktur grundade sig på att de var smarta och hade studerat. Samtidigt fanns 
en generell farhåga att Dranskes framtida invånare främst skulle komma att 
bestå av äldre människor. 

Det pågår en värdeminskning i Dranske som är kopplad till att alla de unga 
flyttar härifrån, och de unga som bor kvar mer är problemungdomar som inte 
vill flytta och som förlitar sig på socialbidrag. Och med de äldre som bor kvar 
går det inte att förlita sig på för att bygga upp och stärka orten. Den största be-
folkningsgruppen som bor här är i åldrarna 45 till 75 år, även om det även 
finns några som är både yngre och äldre./…/ Och det är det stora problem som 
vi har här i Dranske. 

 

I Max citat ovan framkommer att den sociala statusförskjutningen i Dranske 
också handlade om generation. Man saknade helt enkelt yngre människor 
som både bodde och arbetade i den före detta garnisonsorten. Detta var en 
stor skillnad jämfört med den tid då många unga officerare bodde i garni-
sonsorten tillsammans med sina familjer. Flera av intervjupersonerna beto-
nade liksom Max problemet med att de unga hade flyttat och att det nu 
främst bodde pensionärer eller människor som är över 50 år i Dranske. Den 
före detta officeren Manfred menade att befolkningen var överårig och såg 
en fara i att åldersstrukturen inte skulle komma att sjunka utan snarare förhö-
jas ännu mer i framtiden.385 Vi ser här en situation som skiljer sig från det tid 

                                                      
385 Jfr Woods, M. 2005. Rural geography: processes, responses and experiences in rural 
restructuring. 
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innan nedläggningen då majoriteten av ortens befolkning bestod av yngre 
officerare och deras familjer. 

Liksom i Dranske var uppfattningen om att det främst var pensionärer och 
så kallade 50-plussare som flyttade till orten framträdande i Fårösund. I ka-
pitel fyra visades till exempel att det fanns en farhåga om att rika pensionärer 
skulle flytta in i de nybyggda husen i Kronhaga på liknande sätt som i Flori-
da.386 Att många av de som köpte hus och flyttade till Fårösund främst bestod 
av äldre människor behövde enligt bibliotekarien Berit dock inte enbart ses 
som ett problem. Hon menade visserligen att barnfamiljer hade en större 
betydelse för ortens utveckling, men betonade att pensionärer visst också var 
välkomna. Officersdottern Sofia såg en stor generationsklyfta i Fårösund 
eftersom enbart få var mellan 30 och 50 år. Detta menade hon kunde få stora 
konsekvenser för den före detta garnisonsortens framtid. 

Vart tar det här samhället vägen? Familjer kan ju inte bo här för även om de 
har pengar att köpa ett hus, så måste man ju liksom bo och leva här. /…/Det 
som håller på att hända nu det är att 50-plus har tagit över, det är säkert 75% 
av samhället.  

 
Sofia såg svårigheter med att ta plats i engagemanget för samhällets utveck-
ling. Hon menade att detta engagemang främst styrdes av samma grupp 
människor i en äldre generation, ofta med tidigare militär bakgrund. 

De är ju snart pensionärer och det är ändå en ny generation som ska komma 
och ta över, men det kan kännas lite tungrott när vår generation ska komma in 
i engagemanget.  

 
Det fanns en medvetenhet om vilka det var som var de främsta drivkrafterna 
inom olika projekt för Fårösunds utveckling. Liksom i Dranske betonades de 
före detta militärernas vana av ledarskap och förmåga att ”ta tag i saker och 
ting” som en grund till deras fortsatta engagemang i samhället. Detta kan 
således sägas vara karaktäristisk för postmilitära relationer. Trots att det 
finns en kontinuitet i statusförskjutningen i såväl Fårösund som Dranske 
efter nedläggningen, upprätthölls och återanvändes de hierarkiska, oftast 
manliga positioner som präglade garnisonsorterna före nedläggningen. Den 
före detta officeren Erik beskrev dessa postmilitära relationer som en sär-
skild KA 3-anda. Denna anda såg han som en egenskap som levde kvar i 
samhället, till exempel genom sockenföreningen där många före detta militä-
ra och civila KA 3-anställda var verksamma. Han såg också denna anda som 
en av anledningarna till att Fårösund faktiskt inte gått den mörka framtid till 
mötes som man först befarat. 
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Men Erik var också medveten om att denna egenskap att ställa sig främst och 
ta ordet i en samling kunde innebära en risk om man tog för stor plats, vilket 
kunde leda till att andras kunskaper och idéer hämmades. Han saknade den 
yngre generationens engagemang där nya personer var redo att fortsätta 
kampen för Fårösunds utveckling. Visserligen nämnde inte Erik, eller någon 
annan explicit att många av de engagerade före detta officerarna var män i 
äldre medelåldern. Men kanske påverkade denna manliga majoritet i det 
postmilitära samhället Sofias upplevelse av känna sig hindrad att uttrycka 
sitt engagemang. Karin betonade det faktum att det enbart var officerarna 
som vid nedläggningen av KA 3 hade möjlighet att gå i pension i 50-
årsåldern och därmed kunna vara aktiva i samhällsengagemanget. Här fanns 
en skillnad mot de civilanställda som var tvungna att hitta nya jobb eller 
kanske gå ut i arbetslöshet. ”Och hur aktiv och sprudlande engagerad blir 
man då”, sade Karin.  

Samtidigt som Sofia gav uttryck för en dyster framtidsbild i det samtida 
levda rummet fanns det i hennes berättelse en ljusare erfarenhet där hon såg 
fler och fler barn födas i Fårösund. Denna erfarenhet skiljde sig från den 
äldre generationen intervjupersoner men liknade det som den jämngamla 
officersdottern Sabine i Dranske beskrev. Den yngre generation med barn 
som valt att flytta till de före detta garnisonsorterna under 2000-talets första 
årtionde bidrog alltså till ortens utveckling. Detta bekräftade Berits förhopp-
ning om att fler barnfamiljer kunde skapa en ljusare framtid än en äldre ge-
neration skulle kunna. Särskilt bland den yngre gruppen invånare i 30–40-
årsåldern som Sofia tillhörde fanns det enligt henne en positiv stämning. De 
hade gjort ett medvetet val att bosätta sig i det postmilitära Fårösund, med de 
möjligheter såväl som begränsningar som ett sådant liv innebär, menade hon.  

Kulturella minnen i det postmilitära landskapet 
I både Fårösund och i Dranske fanns ideella museer som behandlade orternas 
lokala historia, främst utifrån deras militära, och därmed i huvudsak manliga, 
förflutna. Gemensamt för KA 3 Förbandsmuseum och Marinehistorisches- 
und Heimatmuseum Dranske/Bug var att de drevs på ideell basis utan eko-
nomiskt stöd och ofta av före detta officerare i de militära kamratföreningar-
na. Dessa ideella krafter hade samlat in och underhållit det material som 
visades i museernas utställningar.387 Förutom en stor mängd föremål fanns 
här arkiv med fotografier och dokument. Medan museet i Fårösund enbart 
riktade in sig på ortens försvarshistoria hade museet i Dranske som mål att 
förmedla såväl hembygds- som militärhistoria. I KA 3-museets utställningar 
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har tagit initiativ för att bedriva småskalig museiverksamhet. Strömberg, P. 2011. Funky 
bunkers. I: Linderoth, A. (red.). Kriget som aldrig kom. 12 forskare om kalla kriget. 
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hade de före detta officerare som ansvarade för museet främst koncentrerat 
sig på att lyfta fram regementets betydelse för det lokala och nationella för-
svaret. Detta innebar att kollektiva minnen av interaktionen mellan civilt och 
militärt i Fårösund och därmed det civila samhällets betydelse för regemen-
tet och vice versa inte rymdes här.  

Eftersom ekonomiskt och utställningspedagogiskt stöd saknades, kan det 
inte ha varit någon lätt uppgift för de ideellt engagerade i Dranske och Fårö-
sund att förvalta minnen av kalla kriget, som är ett komplicerat och betydel-
sefullt tidsskikt i erfarenhetsrummet. Å ena sidan hade många besökare en-
ligt den före detta officeren Max, som var en av de ansvariga för museet i 
Dranske, ett behov att minnas den tid då militären hade sin verksamhet här. 
Å andra sidan menade Ilse att museets utställningar oproblematiserat skild-
rade ortens vardag främst utifrån den östtyska militären och deras anhörigas 
perspektiv. Hennes erfarenheter av att vara civil invånare, och dessutom 
kvinna, fanns det inte någon plats för i utställningarna, tyckte hon. 

 
29. Utställning i Dranskes militär- och hembygdsmuseum. Källa: Archiv Marinehistorisches- 
und Heimatmuseum Dranske 

Förutom att driva ett ideellt museum har hembygdsföreningen i Dranske 
givit ut ett antal publikationer som berör olika epoker i ortens historia. Se-
nast utgiven är ortskrönikan som behandlar vardagslivet i Dranske åren 
1965-1990. Boken är skriven av Manfred som under kalla kriget var chef för 
Arméns hus i Dranske. Det är också främst Manfred som har samlat material 
för att skildra ortens historia. I förordet skriver han som hembygdsförening-
ens representant: 
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Här ska inte tecknas någon förskönande eller förvandlad bild av ortens ut-
veckling och gemenskap. Ett ärligt försök görs att samla och representera den 
socialistiska vardagens mångfald i en garnisonsort. 388 

 
Tillsammans med de ideella museerna bildar denna ortkrönika vad som med 
Jan Assmans begrepp kan kallas kulturellt minne.389 Det handlar inte om 
kollektiva minnen som formas obundet och informellt i kommunikationen 
mellan människor i vardagen. Kulturella minnen har i stället genom text, bild 
eller föremål antagit en mer fast, medierad och representativ form, där delar 
av de kollektiva minnena har tolkats, institutionaliserats och formaliserats 
genom en lokal specialists urval.390 

I hembygdsföreningens ortskrönika skapades ett kulturellt minne där bo-
ende, arbetsliv, festligheter och fritid, konst och kultur samt fiske och jakt i 
Dranske lyftes fram, allt utifrån perspektivet att Dranskes ”marinortsgemen-
skap” var en del av den ”socialistiska människogemenskapen”.391 Här var 
såväl kvinnor och män, gamla och unga närvarande i berättelser om olika 
händelser i Dranskes förflutna. Någon kritisk blick anlades emellertid inte 
när denna vardag skildrades, snarare var det ortens höga kulturella status, 
goda gemenskap och stabila sociala och tekniska infrastruktur, som lyftes 
fram. Visserligen nämndes att alla i Dranske kanske inte delade samma posi-
tiva erfarenhet, men dessa ansågs då höra till undantag i orten. Må hända är 
denna inställning förståelig med tanke på att skribenten som före detta offi-
cer var stolt över garnisonsorten Dranske och förfärad över ortens dramatiskt 
negativa utveckling efter kalla krigets slut. Boken kan ses som ett försök att 
skapa och befästa ett formellt och representativt positivt kulturellt minne, ett 
slags upprättelseminne, inte bara av orten och det urbana liv som levdes här 
under kalla kriget, utan hela det östtyska samhället.  

Delaktighet och motstånd 
I analysen av växelverkan mellan vardagliga praktiker och visionära planer 
är det betydelsefullt att belysa människors möjligheter till delaktighet i de 
framtidsvisioner som skapats i planeringsdokument på makroregional och 
lokal nivå. På så sätt synliggörs de demokratiska aspekter som ofta lyfts fram 

                                                      
388 Der Garnisonsort Dranske. 1965-03.Oktober 1990. 2012. Heimat Dranske. Schriftenreihe 
des Heimatvereins Dranske e. V – auf Rügen ganz oben. 
389 Pentzold, C. 2009. Fixing the floating gap: the online encyclopaedia.Wikipedia as a global 
memory place. I: Memory Studies. 2(2). 
390Assmann. J. 2011. Communicative and Cultural Memory. I: Meusburger, P., Heffernan, M. 
& Wunder, E. (red.). Cultural Memories: The Geographical Point of View. 
391 Der Garnisonsort Dranske. 1965-03.Oktober 1990. 2012. Heimat Dranske. Schriftenreihe 
des Heimatvereins Dranske e. V – auf Rügen ganz oben. 
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som betydelsefulla i planeringsprocessen.392 Därmed blir det möjligt att un-
dersöka invånarnas känsla av delaktighet. När det gällde omvandlingen av 
Dejevo menade Katri att det hade varit hennes ambition som planerare att 
samla in övergripande information om vad människor på lokal nivå ansåg 
om hur Karujärve skulle planeras. Detta resulterade enligt henne i en sam-
stämmighet i att omvandla området till ett sport- och hälsocenter. Helga, den 
lokala planeraren i Kihelkonna kommun, bekräftade att den lokala befolk-
ningen hade haft möjlighet att komma med synpunkter på de planer som 
presenterats. 

De intervjuade invånarna i Dranske ansåg sig inte ha något inflytande 
vare sig i bostadsortens eller halvön Bugs framtid. Officersdottern Sabine 
sade sig inte ha någon insyn i Dranskes framtidsplaner och avvaktade sedan 
10 år tillbaka att visionen för Bug skulle förverkligas. 

Hittills har inget hänt och vi har ju egentligen inget inflytande på det, vi kan 
inte göra nånting annat än att vänta och se vad som händer. 

 
Den före detta officeren Per, som tidigt engagerade sig i utvecklingsföre-
ningen UNG i Fårösund, uppskattade att så många lokala representanter 
gjordes delaktiga i den första översiktsplaneringen. Han ville dock betona att 
han utifrån sin yrkesbakgrund som officer såg med viss skepsis på hur Vi-
sion 2001 för Fårösund hade arbetats fram och utvärderats.  

Man höftade till och så blir det en sanning till slut, det är så visionsarbetet går 
till i mångt och mycket. Det finns liksom inte nån tanke och struktur bakom 
det, det är bara önsketänkande. Även om visionen finns här så slutar den 2013 
och då måste man ju ha delmål på vägen. Men det är kommunen inte alls in-
tresserad att diskutera. Och det är lite märkligt för som militär planerare tyck-
er man ju att det ska ju vara en struktur i det hela så man ser hur man kan nå 
målet. 
 

Karin menade att förändringen från regementets kollektiva betydelse till 
individens eget ansvar faktiskt var en av de största omställningarna som 
ortens invånare behövde förhålla sig till. I sitt arbete med Träffpunkten i 
Fårösund hade hon deltagit i olika visionsarbeten för Fårösund och Gotland. 
Hon var skeptisk till vilken praktisk och ideologisk betydelse delaktighet och 
medborgarperspektiv egentligen hade för lokal befolkning generellt.  

Jag går på delaktighetsprocessen och känner mig lite betydelsefull, samtidigt 
vet jag att det är en förankringsprocess som är helt dikterad. Och då känner 
jag mig lite löjlig. /…/Alla vet vad man förväntas komma fram till. 

 
                                                      
392 T. ex. Forsberg, G. 2005. Ett demokratiskt förhållningssätt till planeringsuppdraget. Samt 
Svensson, B. 2005b. Kulturarvsplanering som vision. I: Forsberg, G. (red.). Planeringens 
utmaningar och tillämpningar. 
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I konversionsnätverket ReMiDo betonades mänskliga rättigheter som en 
grundläggande faktor för hållbar utveckling. Genom det så kallade bottom-
up-idealet skulle nätverkets strategier för att skapa lyckad konversion med 
hållbar utveckling som följd genomföras utifrån ett medborgarperspektiv. 
Detta delaktighetsideal var närvarande när den privata investeraren Diös & 
Kuylenstiernas vid release partyt underströk att DK 2020 alls inte var någon 
vision utan en plan som faktiskt skulle realiseras. Enligt Karin var det ett 
genomtänkt och smart drag från företagets sida eftersom man hade förstått 
att befolkningen i Fårösund hade börjat tröttna på visioner som inte förverk-
ligats. Man insåg därmed vikten av de boendes välvilliga inställning till den 
framtidsbild som presenterades. De inbjudnas roll trodde många handlade 
mer om att sprida ett positivt budskap om företaget och dess utvecklingspla-
ner än att skapa delaktighet i själva planprocessen. Trots denna skepsis och 
medvetenhet som framträdde hos flera ville den före detta officeren Göran 
ändå betona att den lokala delaktigheten hade tillgodosetts bättre från de 
privata företagens sida än vad han upplevde att kommun och länsstyrelse 
hade gjort. Detta menade han var kopplat till den tid då Fårösunds sociala, 
tekniska och ekonomiska struktur formats av den militära närvaron här. Det-
ta hade inneburit att Gotlands kommun fram till nedläggningen av KA 3 inte 
hade behövt ta så stort ansvar för den goda servicenivån i Fårösunds samhäl-
le.393 

Omvandlade betydelser 
Det har i kapitlets fördjupade analys av hur levda rum formas i omvand-
lingsprocessen från militärt till postmilitärt konstaterats att en påtaglig sta-
tusförskjutning präglat de postmilitära landskapen. Från att ha befunnit sig i 
en central försvarsstrategisk position i Östersjön omvandlades de militära 
landskapen till postmilitära landskap som präglades av nedrustningens nega-
tiva konsekvenser. Statusförskjutningarna innebar att de tidigare militära 
monofunktionerna, som haft stor ekonomisk och politisk betydelse för de 
boende, försvann. De postmilitära landskapen förflyttades därmed till en 
plats i den geopolitiska marginalen. Och den militära grupp av invånare som 
räknats som samhällets elit byttes på sätt och vis ut mot mer socialt utsatta 
grupper. I ljuset av denna statusförskjutning kan garnisonens kollektiva min-
ne, som studerades i kapitel tre, och som formades i interaktionen mellan 
människor i de postmilitära landskapen, beskrivas som ett slags upprättelse-
minne. 

Som motbild till kollektiva minnen av trygghet och säkerhet i garnisons-
orterna då den militära verksamheten var i full gång, beskrevs tiden efter 
nedläggningen som skrämmande och osäker. Förväntningshorisonten efter 
                                                      
393 Jfr Isacson, M. 2007. Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal och kulturarv. 
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nedläggning symboliserade otrygghet och ovetskap för många, till skillnad 
från det tidsskikt i erfarenhetsrummet som var präglat av den militära närva-
rons säkerhet och stabilitet. Efter nedläggningen gick det inte längre att sätta 
sin tillit till att försvaret liksom tidigare skulle lösa de flesta finansiella frå-
gorna i samhället och på så sätt stärka den sociala och fysiska infrastruktu-
ren. Ansvaret för och genomförandet av samhällets utveckling låg inte längre 
på någon självklar stor arbetsgivare. I stället var det invånarna i det postmili-
tära landskapet som förväntades engagera sig och komma med förslag på 
lösningar. Samverkanspartner var inte längre det lokala regementet utan 
kommunen och privata investerare. Med den militära nedrustningen följde 
en social statusförskjutning i det levda rummets dimension som beskrevs 
som en skillnad i orternas nationella och lokala betydelse.  
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Motsträviga rum. Planeringens ideal och 
människors motstånd 

I omvandlingsprocessen från militärt till postmilitärt möter förväntningshori-
sonter som formas i planeringens visioner minnespraktiker som skapats i 
människors erfarenhetsrum. I detta möte, eller glapp, formas människors 
samtida levda rum och skapar nya erfarenheter. Kapitel två belyste hur EU 
genom gemensamma strategier och principer strävar efter att skapa ett enat 
EUropeiskt territorium där vissa delar av det förflutna väljs ut för att skapa 
attraktivitet i den globala konkurrensen. I kapitel tre visades att kollektiva 
minnen av att bo i en garnisonsort under kalla kriget i hög grad visserligen 
handlade om ett vardagsliv med god tillgång till varor och service men att 
där också fanns sociala och rumsliga gränser mellan miltär och civil befolk-
ning. Därefter analyserades i kapitel fyra hur levda rum formas i det glapp 
som framträder mellan lokala framtidsvisioner i det planerade rummet och 
erfarenheter och minnespraktiker i det uppfattade rummet. I kapitel fem fort-
satte analysen men nu genom att undersöka de konkreta konsekvenser som 
omvandlingen från militärt till postmilitärt fått för de boende. Vad orsakar då 
glappet mellan visionära planer och vardagliga praktiker? Vilka konsekven-
ser kan detta glapp få för människor i det levda rummet? I detta avslutande 
kapitel är ambitionen att koppla resultaten i de tidigare kapitlen till en sam-
manhängande, generell och framåtblickande konsekvensanalys. 

Planeringens urval 
Vi har sett att de militära orternas officerare utgjorde en särskild sorts elit-
grupp i samhället vilket skapade statusskillnader mellan civila och militära 
invånare. Tillgången till skolor, arbetsplatser, sjukvård och affärer var dess-
utom bättre för de som bodde i garnisonsorterna än för människorna i om-
kringliggande byar. Men gränserna gick att överskrida, även om kringboende 
utan anknytning till garnisonen bara i viss utsträckning hade möjlighet att 
nyttja utbud och service. Att garnisonsorterna var organiserade med det mili-
tära som grund erbjöd ett flertal kulturella och sociala mötesplatser som ska-
pade ett slags militär urbanitet. Exempel på detta är kulturhuset i Dranske, 
biografen i Fårösund och de olika konsertarrangemangen i Dejevo. Här 
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framträder kollektiva minnen i erfarenhetsrummet av att civila och militärer 
kunde mötas, om än under mer eller mindre stränga restriktioner. 

Vidare framkom i kapitel tre att regementet behövde ta initiativ till att 
skapa möjligheter för anhöriga till militären att organisera sin vardag, så att 
de militära behoven i sin tur kunde tillgodoses. Förutom de många arbetstill-
fällena på kontor och förråd inne på regementet krävde tillgången till sjuk-
vård, barnomsorg och skolor mycket civil, ofta kvinnlig, arbetskraft. Vi har 
också sett att det i Dranske och Dejevo byggdes särskilda fabriker för att 
kunna erbjuda bland annat officershustrur arbetstillfällen på orten.  

Eftersom officerare ofta flyttade med sina familjer, när de efter ett antal år 
bytte förläggning, var mobiliteten stor på dessa orter. Detta skapade en var-
dag där nya invånare flyttade in i samma takt som andra flyttade ut. Att lära 
sig möta nya okända människor och ta avsked av de som blivit ens vänner 
var en av de erfarenheter som skapades av att leva i en garnisonsort.  

Den urbana vardagen i garnisonsorterna i Östersjölandskapet formades av 
en ständig beredskap för försvar mot det hot som fanns i ett Europa som 
under kalla kriget var delat i Öst och Väst. Även detta skapade särskilda 
villkor i vardagslivet vilket ledde till en generell uppmärksamhet mot främ-
lingar.  

I konversionsnätverkens visioner går det att finna motstridiga värden mel-
lan landsbygdsmässiga periferier och urbana centra. Det geografiska läget i 
närheten av eller inne i ett urbant centrum var både enligt Convernet och 
ReMiDo avgörande för det postmilitära landskapets potential för framgångs-
rik konversion. Perifera lägen, som öar, bedömdes däremot som ofördelakti-
ga vilket enbart ansågs kunna vägas upp av natursköna områden. Naturvär-
den i kust- och skogsområden ansågs rymma en ekonomisk potential i form 
av attraktiva rekreationslandskap för turism.  

Dejevo, Dranske och Fårösund är postmilitära landskap belägna på tre av 
Östersjöns öar. Under kalla kriget var de urbana militära orter omgivna av 
civila byar, vilket skapade en särskild sorts status. Jag har visat att det i den 
makroregionala och lokala konversionsplaneringen finns ett tydligt ideal om 
att omvandla dessa platser till rekreationslandskap för en köpstark urban 
brukargrupp. Detta skiljer sig från många andra konversionsprocesser, bland 
annat i Sverige, där exempelvis högskolor har etableras i nedlagda rege-
mentsstäder på fastlandet. När det finns en kontinuitet i betoningen av urba-
na ideal ställer omvandlingsprocessen från militärt till civilt förmodligen inte 
samma krav Men när ett urbant militärt förflutet inte anses vara användbart i 
omvandlingsprocessen till rekreationslandskap utan snarare ställer till be-
svär, ersätts det som vi har sett av ideal om en kreativ och attraktiv lands-
bygd.  

När blicken riktas mot de förväntningar som skapas i visionerna för de 
postmilitära landskapen är kollektiva minnen av livet i garnisonsorten från-
varande. Jag har visat att den förväntningshorisont som skapas i visionsdo-
kumenten på makroregional och lokal nivå blickar bakåt mot ett tidsskikt i 
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erfarenhetsrummet som finns bortom den period då människorna i garni-
sonsorterna levde ett urbant liv med det militära som grund. Den historiska 
epok med hett och kallt krig, då Europa var delat i Öst och Väst, är frånva-
rande i idealet om en lyckad konversion. I stället är det visionen om ett land-
skap för rekreation och turism som värderas högst i målet införliva dessa 
platser i det nya EUropas makroregionala enhetssträvanden. Dessa framtids-
visioner beskriver en process där konversionsidealet är en omvandling av de 
urbana militära landskapen till postmilitära landskap för rekreation och tu-
rism med natur- och landsbygdsvärden.  

Genom att välja ut olika fallstudier och beskriva dem som ”best practi-
ce”394 i termer av lyckad konversion deltar konversionsnätverken i en urvals-
process där vissa postmilitära platser idealiseras medan andra riskerar att 
marginaliseras. Planeringsforskaren Luciano Vettoretto pekar på att målet 
med denna metod är att sprida kunskap om de mest lyckade lokala lösning-
arna på till exempel makroregional konversion, för att skapa gemensamma 
riktlinjer och förhållningssätt inom hela EU.395 Convernet lyfte bland annat 
fram Fårösund som ett best practice av lyckad och framgångsrik konversion 
med motiveringen att orten visade att militär nedrustning faktiskt kan leda 
till att en plats ”blomstrar”.396  Nätverket använde det första planeringsdo-
kument Vision 2001 som underlag för konstaterandet och slog fast att ned-
läggningen av de militära aktiviteterna har gjort området mer attraktivt med 
höjda huspriser. Denna attraktivitet antogs också öka inom en nära framtid. 
Dessutom hävdades att gotlänningarna generellt hade en positiv syn på ned-
läggningen och på ortens framtid. Man påpekade också att den farhåga som 
funnits att den nationella byggnadsminnesförklaringen, som gjorts för det 
före detta regementsområdet KA 3, skulle innebära stagnation och hinder i 
samhället inte hade uppfyllts.397 

Gotland beskrevs som en attraktiv plats för turism och sommarboende, 
något som uttryckligen gällde även Fårösund, med sin landsbygd, natur och 
goda badmöjligheter.398 Det betonades också att den lokala befolkningen 
varit viktig för det goda samarbetet mellan olika aktörer och därmed bidragit 
till den positiva utvecklingen i Fårösund. Vad Fårösundsborna själva hade 
för uppfattning om de stora förändringarna efter KA 3:s nedläggning lades 
det ingen vikt vid. Att Fårösund används som best practice i konversionsnät-
verkens policydokument synliggör en diskrepans mot de boendes erfarenhe-
ter som i denna studie snarare vittnar om en exkludering i omvandlingspro-
cessen. 
                                                      
394 Jag har funnit det problematiskt att översätta ”best practice” till svenska och använder det 
engelska uttrycket. 
395 Luciano, V. 2009. A Preliminary Critique of the Best and Good Practices Approach in 
European Spatial Planning and Policy-making. I: European Planning Studies. 17(7). 
396 Friedrich, I. (red.). 2006. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. 
397 A.a. 
398 A.a. 
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Planeringsforskarna Ole B. Jensen och Tim Richardson har betecknat det 
visionärt enade EUropeiska rummet, och dess koppling till strävan efter ett 
hegemoniskt territorium och ett överstatligt Europa, som ett ”monotopia”. 
De har vidare visat att monotopins logik tar sig uttryck i viljan att skapa och 
ordna ett enhetligt och integrerat EUropeiskt rum och att denna strävan efter 
sammanhållning skapar ojämn rumslig utveckling, där resurser fördelas olika 
mellan olika grupper och samhällen.399 Vi har sett att spelet mellan det plane-
rade rummets visioner och det uppfattade rummets kollektiva minnen skapar 
särskilda villkor i människors levda rum.400 Människors och platsers framti-
der förefaller på så sätt vara tätt sammanlänkade med det monotopiska rum-
mets möjligheter.  

Urvalsprincipen best practice är ett konkret exempel på hur de makroregi-
onala nätverken medverkar i ordnandet av det EUropeiska rummet till ett 
enhetligt och sammanhållet monotopia. En sådan filtreringsmetod är en form 
av maktlogik där visioner om hållbarhet och ekonomisk tillväxt används för 
att skapa ett monotopiskt EU.401 Vettoretto betonar också i sin kritik mot 
urvalet att det är svårt att visa att denna metod rent faktiskt och generellt ger 
goda resultat.  I värsta fall menar han att en sådan urvalsprocess snarare kan 
leda till en inneslutning av EUropeiseringsprocessens elit och en samtidig 
uteslutning av mindre lyckade lokala samhällen.402 Utifrån denna urvalsprin-
cip har Fårösund enligt konversionsnätverkens kriterium integrerat de värden 
av ett gemensamt och enat EU på ett bättre sätt än Dranske och Dejevo, som 
inte ens finns med som fallstudier i något av konversionsnätverken. Att Få-
rösund av de makroregionala nätverken valts ut som ett best practice i kon-
versionsprocessen kan sägas vara ett tecken på att orten har införlivats i det 
nya Europas enhetssträvanden.403 

Det kan konstateras att den lokala planeringen för alla tre orterna följde 
den samlade strategi som utformats på makroregional nivå i det planerade 
rummet. Någon småskalighet syntes inte i den storslagna projektidén att 
omvandla övningsområdet Bug till en turistanläggning med syfte att attrahe-
ra en internationell publik. Visionen om att skapa en lantlig fiskeby fanns 
klart uttalat, både i planerna för Bug och för att omvandla Dranske till en 
mer attraktiv plats för ny grupp av urbana besökare och investerare. Det var 
också landsbygds- och rekreationsideal som lyftes fram i den lokala plane-
ringen för Dejevo. Vid sidan av anläggningen av ett hälsocenter förespråka-

                                                      
399 Jensen, O.B. & Richardson, T. 2004. Making European space: mobility, power and terri-
torial identity. 
400 Lefebvre 1974/91. The Production of Space. 
401 Jensen, O.B. & Richardson, T. 2004. Making European space: mobility, power and terri-
torial identity. 
402 Luciano, V. 2009. A Preliminary Critique of the Best and Good Practices Approach in 
European Spatial Planning and Policy-making. I: European Planning Studies. 17(7). 
403 Jfr t. ex. Lindelöf Söderholm, K. 2006. Om vi nu ska bli som Europa. könsskapande och 
normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen. 
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des småskaligt ägande och varsam exploatering. Fårösund var den ort som 
hade kommit längst i sin omvandling från militärt urbant landskap för för-
svar till rekreationslandskap för turism. Inne på Kustparken hade bostadsom-
rådet Kronhaga strand byggts där de flesta bostäderna sålts till nya invånare. 
Och på övningsområdet Bungenäs hade den senaste detaljplanen lett till att 
ett visningsexemplar av en strandbunker har byggts. Här lockade också 
sommaren 2012 den nyöppnade restaurangen Bungenäs Matsal en liten men 
exklusiv och designmedveten urban grupp av besökare.404 För den som sökte 
något extra och samtidigt var köpstark skulle alltså Fårösund kunna erbjuda 
en kustnära omgivning med särskilda estetiska värden.  

Kalla kriget som belastning 
Att utvalda kulturarv ges ekonomisk betydelse för hållbar utveckling är inte 
unikt för EUropeiseringsprocessens mål att skapa ett monotopiskt EU. Sna-
rare är det ett generellt uttryck för tron på att det förflutna kan stärka platser-
nas marknadsvärde och attraktivitet för investerare och en mer köpstark bru-
kargrupp.405 I INTERREG:s program för BSR exemplifierades platser med 
kulturarvsvärden bland annat med ryska adelspalats, medeltida städer som 
Stockholm, Tallinn och Riga samt de estniska ölandskapen. Industrimiljöer, 
avfallshanteringsplatser och militära övningsområden från kalla kriget till-
skrevs däremot totalt omvända värden. Dessa typer av landskap ansågs inte 
tillhöra vare sig kultur- eller naturarv utan bedömdes vara så kallade hot-
spots för åtgärder mot miljöförstöring. På så sätt sågs de som ett hot mot 
BSR:s kulturarv.406 Planerade rum bär på visioner om förändring, många 
gånger utifrån en idé om ett marknadsvärde där den historiska och sociala 
kontexten ofta blir åsidosatt om den inte innebär mervärde och attraktivitet 
för investerare och nya grupper av brukare.407 De postmilitära landskapen är 
exempel på att kalla krigets förflutna på det planerade rummets makroregio-
nala nivå helt eller delvis skjuts undan i det nya EUropas enhetssträvanden.  

Den internationella nedrustningsprocess som följde på kalla krigets slut 
innebar en negativ utveckling bland annat för många militära städer och 
platser i Östersjöområdet. Ett stort internationellt forskningsprojekt om 
krympande städer har visat att planering för urban utveckling med målet att 
få privata investerare att skapa och realisera sina visioner, så som vi har sett i 
denna studie, inte går att använda i planeringsstrategier för krympningspro-
                                                      
404 Se t. ex. bloggen http://www.fromtokyowithlove.com/blog/2012/08/06/gotland/ 
405 Se t. ex. Zukin, S. 2011. Naken stad: autentiska urbana platsers liv och förfall. Jfr Ol-
shammar, G. 2002. Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i väntan på 
rivning eller erkännande. 
406 Baltic Sea Region Interreg IIIB Neighbourhood Programme. 2001:13 
407 Jfr Olshammar, G. 2002. Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i 
väntan på rivning eller erkännande. 
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cesser.408 Tidigare försök att hantera rumsliga krympningsprocesser har ofta 
misslyckats, främst på grund av att konventionella metoder och verktyg för 
stadsplanering och urban utveckling varit oanvändbara för att närma sig pro-
blemen. Anledningen till detta är att den i princip ensidiga fokuseringen på 
strategier för förväntad tillväxt, som ofta legat till grund för planeringen, inte 
kunnat greppa de situationer som krympande städer befinner sig i. I Drans-
kes fall var till exempel rivningar av höghusen den enda vägen som bedöm-
des vara möjlig för att omvandla orten till en attraktiv plats med landsbygds-
ideal. 

ESDP (European Spatial Development Perspective) är ett styrdokument 
där kulturarv definieras brett och variationsrikedom och mångfald ses som 
ovärderliga fundament i målsättningen att skapa ett enhetligt och harmoniskt 
EU. För att nå dit föreskrivs gemensamma strategier för att skydda Europas 
städers heterogenitet. Samtidigt som massturism och storskalig exploatering 
ses som det största hotet mot Europas natur- och kulturlandskap framhålls 
kulturarvets ekonomiska betydelse för turismens utveckling. Birgitta Svens-
son och Lars-Eric Jönsson har fört in ett kritiskt perspektiv på hur industri-
miljöer, och militära miljöer, omvandlas till områden som görs attraktiva för 
nya köpstarka grupper av investerare och invånare. Författarna synliggör att 
mörka och mer problematiska delar av det förflutna riskerar att försvinna ur 
gruppers kollektiva minnen genom en sådan planerad och eftersträvad status-
förhöjning.409 Jag har visat att ESDP och INTERREG enbart legitimerar 
vissa utvalda delar av det förflutna som kulturarv. De delar som värderas 
som användbara i ett enat EUropa ingår i ett tidsskikt som ligger före andra 
världskriget och kalla kriget.410 

Det kan konstateras att det i de olika strategier som skapas inom EU:s oli-
ka program och nätverk finns en gemensam och enhetlig bild av ett attraktivt 
kulturarv som resurs för hållbar utveckling i strävan att nå global ekonomisk 
konkurrenskraft. Sedan kalla krigets slut har kulturarv i ökande utsträckning 
ansetts utgöra en viktig resurs i EU:s gemensamma strategier för marknads-
föring och turism.411 Under 2012 har det till exempel utarbetats en ny strategi 
för att utmärka och belöna särskilda platser som ”uppmärksammar och sym-
boliserar Europas historia, europeiska värden och skapandet av EU” med en 
”new European Heritage Label”.412 Kulturarvsplatserna ska utses utifrån sitt 

                                                      
408 Se t.ex Oswalt, P. Shrinking Cities.Vol 1 & 2. 
409 Jönsson, L-E. & Svensson, B. 2005. Ord på vägen. I: Svensson, B. & Jönsson, L-E. (red.). 
I Industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. 
410 Jfr Bellier, I & Wilson, T.M. (red.). An Anthropology of the European Union. Building, 
Imagining and Experiencing the New Europe 
411 Richards, G. 1996. Production and Consumption of European Cultural Tourism. I: Annals 
of Tourism Research. 23(2).  
412Agreement reached on a new European Heritage Label by the Commission, the European 
Parliament and Council. 
http://ec.europa.eu/culture/news/new-european-heritage-label_en.htm 
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EUropeiska symboliska värde och utbildande arbete, snarare än deras arki-
tektoniska kvaliteter. Syftet är att ”hjälpa europeiska medborgare att förstå 
EU och dess nytta bättre” och det finns en övertygelse om att denna utmär-
kelse kommer bidra till att öka kulturarvsturismen inom EU och vara en god 
ekonomisk resurs i detta.413 

I det globala konsumtionssamhället används kulturarv bland annat inom 
EU som ett redskap för att stimulera lokal ekonomiskt hållbar utveckling och 
att stärka den regionala identiteten.414 Men leder detta globala ideal om kul-
turarvets ekonomiska betydelse, som framträder i olika INTERREG-projekt, 
verkligen till det av EU utsedda målet att stärka en makroregional identitet? 
Planeringsforskaren Roel During har givit ett nekande svar på denna fråga. 
Vidare har han pekat på att metoden att utse best practice i termer av an-
vändbart kulturarv inte heller har lett till någon konkret framgång. Ett starkt 
skäl till detta misslyckande ser han just i det faktum att INTERREG formu-
lerat kulturarv som betydelsefullt ur ett ekonomiskt, snarare än kulturellt 
perspektiv. Vad som bedömts vara exempel på best practice utgår i första 
hand från kulturarv som en framgångsrik ekonomisk faktor för ökad tu-
rism.415 

Vi har sett att ESDP och INTERREG dragit upp riktlinjer för att fysisk 
planering ska ses som en väg mot en gemensam strategi för kulturarv som 
resurs i hållbar utveckling. När Convernet och ReMiDo föreslog att konver-
sion i BSR kan ses som möjligheter för urban hållbarhet var det just denna 
retorik de förhöll sig till. Att förorenade militära övningsområden av IN-
TERREG bedömdes som ett hot mot kulturarvet i BSR var inget som kon-
versionsnätverken problematiserade. I stället delade de den historiesyn som 
kanoniseras av EU, där utvalda delar av det förflutna definierats som attrak-
tiva kulturarv för att användas som en strategi för hållbar utveckling i termer 
av turism. De delar som i linje med den EUropeiska strategin gavs kultur-
arvsstatus av konversionsnätverken bestod huvudsakligen av 1700-, 1800-, 
och det tidiga 1900-talets fort, fästningar och andra militära byggnader. Det-
ta var militär arkitektur som bedömdes vara bevarandevärd och som kunde 
skapa attraktivitet för turister, till skillnad från militär arkitektur från andra 
hälften av 1900-talet, som sällan beskrevs som estetiskt tilltalande.416 När 
Convernet utnämnde Fårösund till best practice ingår i linje med denna vär-

                                                      
413 A.a. 
414 Ashworth, G.J. & Larkham, P.J. 1994. A Heritage for Europe. The Need, the Task, the 
Contribution. I: Ashworth, G.J. & Larkham, P.J. (red.). Building a New Heritage. Tourism, 
Culture and Identity in the New Europe. 
samt Richards, G. 1996. Production and Consumption of European Cultural Tourism. I: An-
nals of Tourism Research. 
 415During, R. 2010.Cultural heritage discourses and Europeanisation. Discursive embedding 
of cultural heritage in Europe of the Regions. 
416Jfr Strange, I. & Walley, E. 2007. Cold War Heritage and the Conservation of Military 
Remains in Yorkshire. I: International Journal of Heritage Studies.13(2). 
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dering omvandlingen av just 1800-talsbyggnaden Fårösunds fästning till 
turist- och konferenscentrum. Även om det konstaterades att den privata 
investerare som 2003 köpt byggnaden gått i konkurs året efter, ansågs det 
finnas gott hopp om att den positiva utvecklingen skulle fortsätta. Nätverket 
tog visserligen också upp den byggnadsminnesförklaring som 2000 gjordes 
av regementsområdet KA 3, en anläggning som vi har sett etablerades på 
1930-talet och som var i bruk under hela kalla kriget, men då inte i termer av 
resursstarkt kulturarv. I stället försäkrades att minnesmärkningen inte skulle 
ses som något hinder för ortens utveckling.417 

En slutsats som kan dras av analysen av konversionsnätverkens resone-
mang är att byggnader och kollektiva minnen från andra hälften av 1900-
talet, och då främst från kalla kriget, inte räknats som attraktiva kulturarv. 
Inte heller sågs de som en bidragande faktor för den hållbara utveckling som 
hett eftertraktas i EU:s konstruktion av BSR som en ekonomiskt stark och 
attraktiv makroregion. Samtidigt som denna EUropeiska maktlogik fokuse-
rar på territoriell identitet och sammanhållning blir det synligt vilka intressen 
som blir exkluderade och marginaliserade längs vägen. På så sätt bidrar 
maktlogiken till att skapa ett slags kulturell minnesförlust.418 I de strategier 
som formulerats för att skydda kulturarvet inom BSR och EU saknas helt en 
diskussion av vad en sådan minnesförlust kan få för konsekvenser på lokal 
och/eller makroregional nivå.419 På alla nivåer i det planerade rummet får 
kalla kriget i stället representera en parentes i det förflutna, där kollektiva 
minnen av denna epok snarare hotar än stärker konstruktionen av en stark 
och integrerad BSR.   

Minnenas värden 
De lokala planeringsdokumenten för Dejevo, Dranske och Fårösund förhöll 
sig till viss del olika till orternas militära förflutna. Generellt kan dock sägas 
att kollektiva minnen från kalla kriget inte gavs någon framträdande position 
i framtidsvisionerna. Men i det levda rummet, där det uppfattade rummets 
praktiker möter det planerade rummets visioner, är det förflutna ytterst när-
varande. I kapitel fyra användes begreppen affektion och attraktion för att 
analysera spänningen mellan kollektiva minnen och kulturarv.420 Medan 
affektionsvärden grundas i människors behov av att känna sig delaktiga och 
höra hemma i den lokala miljön, där ekonomiska värden har mycket liten 

                                                      
417 Friedrich, I. (red.). 2006. Conversion handbook for the Baltic Sea Region. 
418 Jfr Connerton, P. 2009.  How Modernity Forgets. 
419 Jfr Svensson, B. 2005b. Kulturarvsplanering som vision. I: Forsberg, G.(red.). Planering-
ens utmaningar och tillämpningar. 
420 Svensson, B. 2005a. Kulturarv och identitetspolitik. I: Jönsson, L-E. & Svensson, B. (red.). 
I Industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. 
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betydelse, är attraktionsvärden mycket tydligare knutna till ekonomiska vär-
den kopplade till kulturarv i det globala konsumtionssamhället. Människor-
nas förväntningar och farhågor inför framtiden påverkades både av de attrak-
tiva värden som skapades i planeringsvisionerna och de affektiva värden 
som de själva tillskrev erfarenheterna av att leva i en garnisonsort under 
kalla kriget.  

Efter Sovjetunionens sammanbrott verkar Dejevos militära förflutna ha 
blivit en belastning för framtida utveckling. Ambitionen att erbjuda männi-
skor rekreation och småskalighet och inte påminnelser av ockupation och 
förtryck blir svår att genomföra. Samtidigt fanns en uppfattning om att det är 
synd att mycket har rivits och förstörts i Dejevo. Den före detta garnisonsor-
ten hade ett affektivt värde för många människor eftersom den har mycket 
att berätta om Estlands historia under sovjettiden. Detta affektiva värde är 
dock inte odelat positivt eftersom erfarenheter av Sovjetunionens ockupation 
bär mörka inslag. När Ösels kommunala planerare gjorde en undersökning 
bland lokalbefolkningen om vad de ansåg vara värt att bevara visade det sig 
att många ville fokusera mer på framtiden än på det förflutna. En bunker 
hade visserligen restaurerats för att användas som festlokal och lämningarna 
efter raketanläggningen bedömts som användbara för att skapa ett kuperat 
rekreationsområde för orientering och skidåkning. Men samtidigt angavs i de 
lokala planeringsdokumenten att alla militära lämningar under och över jord 
skulle saneras bort. Och ingenstans har det gått att finna konkreta svar på 
frågan vad som ska hända med de före detta officersvillorna som står och 
förfaller längs vägen mot Dejevo.  

Inte heller tillhör orten de 150 nationella militärhistoriska objekt som be-
dömts vara värda att bevara i Estland. Det estniska Riksantikvarieämbetets421 
kriterier för byggnadsminnesmärkning var att objektet skulle vara originellt 
för sin tid. Utöver detta hade byggnadernas fysiska tillstånd betydelse. Att 
lämningarna i den före detta militärbasen Dejevo var i ruinmässigt skick 
påverkade därför beslutet att inte ge Karujärve kulturarvsstatus. Därtill såg 
man problem med att låsa ett sådant väldigt stort område i minnesskydd. 
Trots att många av de farliga byggnaderna rivits på området fanns det fortfa-
rande många lämningar, om än i förfallet och demonterat skick, som kunde 
vittna om områdets förflutna.422 Frågan om att bevara eller riva väckte alltså 
motstridighet hos människor i det levda rummets dimension. Å ena sidan 
ansågs det inte finnas något särskilt som var värt att minnesmärka. Å andra 
sidan fanns det också kännedom om Dejevos betydelse för landets förflutna. 
Även om området tidigt tömdes på invånare kommer den fysiska strukturen 
att vittna om det militära förflutna länge till. 

                                                      
421 Muinsuskaitseameti 
422 Muld, M. 2011. På Ösels före detta militärbas rivs farliga byggnader. (Saaremaa kunagises 
raketibaasis lammutakse ohtlik udhoned). 3 maj. 
http://www.uudised.err.ee/index.php?06228234 



 157 

Den nationella ekonomiska hjälp som Dranske har fått har gällt rivningar 
och inte bevarandet av några militära lämningar från kalla kriget. Så har 
flertalet av de höghus som byggdes från 1960- till 1980-talet raderats bort 
från ortens fysiska struktur. Därmed har orten kunnat närma sig den vision 
som fanns om att avlägsna den tidigare uppdelningen i Nya Dranske och 
Gamla Dranske. Vad gällde den så kallade trädgårdsstaden i Gamla Dranske, 
som uppfördes under nationalsocialismens välde, bedömdes den som beva-
randevärd redan i 1996 års plandokument. Fjorton år senare utnämnde Rü-
gens län ”den historiska trädgårdsstaden” Dranske till byggnadsminnesom-
råde. I förordningen framkom att denna del av orten var av kulturhistoriskt 
värde på grund av sitt arkitektoniska kvalitetsarbete. Det vittnade om en 
strävan efter ”komfort och boendekvalitet” som var avläsbar i formspråket 
hos den dåtida ”ideologiskt påkallade och statligt specificerade” så kallade 
”hembygdsskyddsstilen”.423 

Den militära bebyggelsen i Dranske vittnar om den för NS-bebyggelsen så ty-
piska formbilden, där olika sociala positioner och hierarkier går att utläsa i 
bebyggelsestrukturen och som återspeglas i bostädernas utformning och om-
givande miljö.424 

 
I tidigare kapitel har visat hur just trädgårdsstaden som urbant ideal enkelt 
låter sig omvandlas till attraktivt kulturarv i stadsplaneringen. Denna ortsbild 
passade också väl in i den modell kallad ”den gröna staden vid vattnet” som 
togs fram i generalplanen för Dranske och som ansågs ha betydande attrak-
tionsvärde för turism och ekonomisk utveckling i framtiden. I generalplanen 
bedömdes att man genom minnesmärkningen tagit ett avgörande steg i rikt-
ningen att skapa ett ”Ostseebad Dranske”. Dessutom ansågs att det var vik-
tigt att bevara denna ”unika samlade stadsbebyggelse” som till stor del hade 
bibehållit sin ”historiskt representativa arkitektur” för kommande generatio-
ner.425 

När det gällde det militära övningsområdet Bug påtalades i markanvänd-
ningsplanen att det inte fanns något av kulturhistoriskt intresse värt att beak-
tas i omvandlingen till turistcentrum. I stället var det uteslutande naturvärden 
som betonades för platsens utveckling. Här hade också alla militära läm-
ningar rivits och i största möjliga mån utplånats i väntan på att den storslag-
na planen om ett Bug Baltic Sea Resort skulle kunna förverkligas. Visioner-
na visade sammantaget att Bugs militära förflutna fullständigt övergivits till 
förmån för en mer attraktiv del av historien: den hanseatiska stilen och bad-
ortsarkitekturen. Men i det levda rummet hade få människor möjlighet att 
vistas på det före detta övningsområdet. Grinden var fortfarande låst och 

                                                      
423 Rechtsverordnung für den Denkmalbereich Gartenstadt Dranske. 17.3 2011:4 
424 A.a. 
425 A.a. 
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taggtrådsstängslen, om än rostiga och slitna, spärrade av området långt ut i 
vattnet.  

 
30. Avspärrning vid det före detta övningsområdet Bug. Februari 2008. Foto: Beate Feldmann 
Eellend 

Denna avspärrning kan symbolisera Dranskes problematiska omvandlings-
process. Trots att det militära förflutna inte har givits någon kulturarvsstatus, 
och inte anses ha något attraktionsvärde jämfört med de omkringliggande 
byarna och badorterna på ön, rymmer det kollektiva minnet betydelsefulla 
affektionsvärden. Med sitt problematiska förflutna blir de postmilitära land-
skapen svåra att införlivas i ett attraktivt och harmoniskt kulturarv, som del i 
konstruktionen av ett enat och globalt konkurrenskraftigt EUropa.  

I samband med nedläggningen av regementsområdet i Fårösund tog reger-
ingen, trots protester från bland annat Vasallen, beslutet att hela KA 3 skulle 
byggnadsminnesförklaras. Anledningen till detta var att området ansågs ut-
göra en av landets få bevarade militära anläggningar som präglades av funk-
tionalistisk arkitektur.426 Det innebar att grunddragen i den byggda miljöns 
struktur tillsammans med vägnät och befintliga parker skulle bevaras för att 
de så kallade kulturhistoriska värdena inte skulle gå förlorade.427 Utanför det 
före detta kanslihuset restes också en minnessten över KA 3. I likhet med 
Gamla Dranske formas genom byggnadsminnesmärkningar ett kulturellt 
minne där enbart arkitektoniska attraktionsvärden tas upp. Detta kan tolkas 
som en strävan att på lokal nationell nivå i det planerade rummet ge kultur-
arvsstatus åt dessa före detta områden med kopplingar till det militära. 

                                                      
426 Fördjupad översiktsplan för Fårösundsområdet. 2004-08-16 
427 A.a. 2004-08-16 
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31. Det före detta kanslihuset med minnessten i Fårösund. April 2008. Foto: Beate Feldmann 
Eellend 

Vi har sett att det i visionerna för Bungenäs framtid fanns en vilja att kon-
struera yasuragi, öppna lyxrestauranger och bygga strandbunkrar på det före 
detta övningsområdet Bungenäs. Genom detta lyftes kalla krigets militära 
förflutna fram som en potential för exploateringen av det postmilitära land-
skapet. Vi har sett att EU:s strategier för attraktiva kulturarv inom ett kon-
kurrenskraftigt BSR diskvalificerar före detta militära övningsområden, i 
huvudsak från kalla kriget, som användbara resurser för hållbar utveckling i 
strävan efter att skapa ett monotopiskt EUropa. Trots detta makroregionala 
ideal tog alltså genom Bungenäs ett lokalt visionärt postmilitärt landskap 
form där det även planerades att omvandla vissa delar av kalla krigets för-
flutna till något som kan beskrivas som military chic. 

Birgitta Svensson har visat att när attraktionsvärden och affektionsvärden 
kombineras kan kulturarv rymma både lokala, affektiva betydelser och vär-
den och samtidigt även öppna för möjligheter att skapa nya attraktiva kultur-
arv. Det är också i situationer när affektion och attraktion samverkar som 
kulturarvets giltighet blir som störst.428 Frågan är då om kalla krigets kollek-
tiva minnen och dess affektionsvärden har kunnat kombineras med kulturar-
vets attraktionsvärde i de postmilitära landskapen? Både historikern Marie 
Cronqvist och konstvetaren Per Strömberg har beskrivit kalla kriget som ett 

                                                      
428 Svensson, B. 2005a. Kulturarv och identitetspolitik. I: Jönsson, L-E. & Svensson, B. (red.). 
I Industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv 
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hemligt kulturarv, till skillnad från till exempel industriarvet.429 Strömberg 
har pekat på att det i de fall som lämningar från kalla kriget har kunnat an-
vändas som attraktiva kulturarv i platsers marknadsföring just är denna hem-
ligstämpling som genom nostalgi och upplevelselusta anses kunna locka 
besökare. Men Strömberg har också visat att kalla krigets attraktionsvärde 
främst går att använda när försvarsanläggningar omvandlas till utställnings-
rum, konsertlokaler eller andra upplevelserum.430 Attraktionsvärdet är i hu-
vudsak kopplat till en estetisering av kulturarvet, där anläggningarnas nya 
funktioner är relaterade till förnöjelse, konsumtion och rekreation.431 I denna 
återanvändning, liksom i byggnadsminnesmärkningen eller i omvandlingen 
av bunkrar till exklusiva bostäder, väljs de mörka delarna av det förflutna 
bort. I denna process ges alltså ingen plats för en diskussion om kollektiva 
minnens affektionsvärden i de boendes samtida levda rum. 

I stället för den reglerade kollektiva minnesförlust som kan sägas karaktä-
risera utvecklingen i Dejevo, där en bunker visserligen hade omvandlats till 
festlokal men där alla andra militära lämningar hade rivits eller skulle rivas, 
och i Dranske, där alla militära lämningar på det före detta övningsområdet 
på Bug hade rivits eller lämnats att förfalla, skedde en uppvärdering och 
estetisering av de före detta militära lämningarna på Bungenäs.432 En förklar-
ing till detta kan finnas i ländernas skilda historiska förutsättningar som tids-
skikten före och under kalla kriget har skapat. Efter decennier av ockupation 
och förtryck under Sovjetunionen är det i Estland många som bär på minnen 
av att äntligen återfå sin nationella självständighet. Före detta östtyskar har 
samlade erfarenheter av att hela den östtyska staten, med sin socialistiska 
regim och samhällsideologi, avskaffades och att landet fördes samman med 
det före detta Västtyskland i ett förenat Tyskland.433 Sådana minnen skiljer 
sig med stor sannolikhet radikalt från de erfarenheter som Sveriges neutrala 
position under kalla kriget formade för de flesta svenskar. Detta får också 
antas ha påverkat att en estetiseringsprocess i termer av military chic i hu-
vudsak går att finna i den lokala planeringen för Fårösund. 

Jag har använt begreppen affektions- och attraktionsvärden för att analy-
sera spänningen mellan kollektiva minnen och kulturarv. Genom denna an-
vändning har ambitionen varit att synliggöra hur ojämlik utveckling och 

                                                      
429 Cronqvist, M. 2011. Försvinnandets arkitektur. I: Vetenskapssocieteten i Lund årsbok. 
samt Strömberg, P. 2011. Funky bunkers. I: Linderoth, A. (red.). Kriget som aldrig kom. 12 
forskare om kalla kriget. 
430 Jfr Schofield, J. & Cocroft, W. (red.). 2007. A fearsome heritage: diverse legacies of the 
Cold War. 
431 Strömberg, P. 2011. Funky bunkers. I: Linderoth, A. (red.). Kriget som aldrig kom. 12 
forskare om kalla kriget.  
432 Jfr Nikolic, D. 2012. Tre städer, två broar och ett museum: minne, politik och världsarv i 
Bosnien och Hercegovina. 
433 Jfr Gerber, S. 2011. Öst är väst men väst är bäst: östtysk identitetsformering i det förenade 
Tyskland. 
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marginalisering kan sig rumsliga uttryck. I de fall då de militära lämningarna 
bedömdes vara användbara i de lokala planeringsvisionerna var det enbart 
för att attrahera en ny urban köpstark målgrupp genom attraktionsvärden 
som exklusivitet, stillhet och orörd natur.434 De boendes kollektiva minne 
från det tidsskikt då vardagslivet var organiserat utifrån militära strukturer 
och behov rymmer både mörka och ljusa affektionsvärden. Men dessa vär-
den svarar bara i liten utsträckning mot de behov som krävs för att skapa 
attraktiva kulturarv. De makroregionala visionerna har inte uppmärksammat 
de affektiva värden som ryms i kollektiva minnen från kalla kriget och ser 
dem inte som användbara i sin strävan att utnämna ett gemensamt EUrope-
iskt attraktivt kulturarv som resurs för turism och ekonomisk utveckling. 

I den omvandlingsprocess som ännu pågår efter kalla krigets slut upplev-
de följaktligen inte heller de boende i det samtida levda rummet att deras 
kollektiva minnen bedömdes som attraktiva i konversionsplaneringen. Den 
status och urbanitet som en gång karaktäriserade garnisonens vardagsliv 
hade försvunnit med nedläggningarna av regementena. Statusförskjutningen 
som orterna genomgått passade inte heller in i det landsbygdsideal där at-
traktivitet och exklusivitet skulle locka en ny urban köpstark grupp av män-
niskor.  

I museer och hembygdsföreningar som främst drevs av före detta officera-
re i Dranske och Fårösund sökte emellertid de ansvariga ideellt att förena 
attraktiva värden med affektiva värden genom att visa upp orternas lokala 
historia. Med Jan Assmanns tolkning av det kollektiva minnet skapades ett 
formaliserat kulturellt minne som på flera sätt sökte närma sig kulturarvets 
funktion som en attraktiv representation av ortens förflutna.435 Den småskali-
ga, ideella föreningsverksamheten vårdade i huvudsak materiella militära 
minnen i orternas historia. Utställningarna i Fårösund representerade främst 
ett maskulint militärt kollektivt minne där till exempel kvinnors betydelse 
och närvaro i garnisonens rumsliga och sociala struktur osynliggjordes.436 
Visserligen behandlade Marinhistoriska- och hembygdsmuseets utställningar 
och hembygdsföreningens publikationer i stor utsträckning både det militära 
och civila vardagslivet i Dranske. Men de mörka erfarenheterna av Stasis 
övervakning eller statusskillnaderna mellan olika grupper av invånare i gar-
nisonssamhället problematiserades inte. Komplexiteten i kopplingarna mel-
lan militären och det omgivande civila samhället saknades därmed i både 
Fårösund och Dranskes kulturella minne. Det kan konstateras att EU med 
                                                      
434 Jfr Ramberg, K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder 
och stadsdelar i Sverige 1989-2003. 
435 Assmann J. 2011a. Communicative and Cultural Memory. I: Meusburger, P., Heffernan, 
M. & Wunder, E.(red.). Cultural Memories: The Geographical Point of View. samt Assmann, 
J. 2011b. History, Memory, and Identity. I: Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V. & Levy, D. 
(red.). The collective memory reader. 
436 Smith, L.J. 2008.  Heritage, gender and identity. I: Graham, B. & Howard, P. (red.). Ash-
gate Research Companion to Heritage and Identity,  
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hjälp av styrdokument och transnationella nätverksprojekt som redskap väl-
jer bort kollektiva minnen av kalla kriget i sin definition av attraktiva kultur-
arv i ett konkurrenskraftigt och monotopiskt EUropa. Därmed lämnas det 
minnespolitiska ansvaret att ge röst åt mångfaldiga, motstridiga och svårhan-
terliga kollektiva minnen med affektionsvärde över till de före detta officera-
re som driver museer och föreningar på ideell basis.437 

Motsträvighetens praktiker 
Jag har visat att konversionsnätverken är delaktiga i strävan efter att skapa 
ett monotopiskt EUropeiskt rum och att detta äger rum på en transnationell 
arena i en global kontext. Gemensamma strategier för fysisk planering inom 
EU:s makroregioner kan ses som ett uttryck för en ”vilja att ordna” det EU-
ropeiska rummet, där tonvikten ligger på idéer om sammanhållning, gemen-
skap och balans.438 

Representativa visioner och strategier i det planerade rummet är mer än 
enbart diskursiva och retoriska aktiviteter, vilket planeringsforskaren Rapha-
el Fischler har visat. Planerare är delaktiga i att skapa särskild kunskap och 
särskilda sätt att agera utifrån denna kunskap. Planer och visioner bör på så 
sätt ses som en ”tillverkning av världen”.439 I denna tillverkning behövs en 
planering som tar hänsyn både till strukturella marknadskrafter och till män-
niskovärden, vilket Birgitta Svensson har poängterat.440 Klas Ramberg har 
vidare pekat på att analyser av de värden som tillskrivs olika platser behöver 
präglas av ett intresse för: 

[…] de berättelser som sammankopplas med en viss stadsbygd och av de 
sammansatta och motstridiga intressen som ryms i en stad.441 

                                                      
437 Jfr Sennett, R. 1998. Disturbing Memories. I: Fara, P. & Patterson, K. (red.). Memory. 
438 I denna ”vilja att ordna” världen finns en tydlig parallell mellan de visioner och strategier 
som framträder i EU:s planeringsdokument och det samhälleliga fostrandet av goda och sköt-
samma människor. En sådan parallell kan dras oavsett om vi studerar det svenska folkhems-
idealet under 1900-talets första hälft eller om det gäller normer kring mänskliga rättigheter 
inom EU. Se t.ex Hirdman, Y. 2000. Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk bostadspolitik, 
Ramberg, K. 2000. Allmännyttan. & Ers, A. 2006. I mänsklighetens namn. En etnologisk 
studie av ett svenskt biståndsprojekt i Rumänien. 
 439 Fischler, R. 1995. Strategy and history in professional practice: Planning as world making. 
I: Liggett, H. and Perry, D.C. Spatial Practices. 
440 Svensson, B. 2005b. Kulturarvsplanering som vision. I: Forsberg, G. (red.). Planeringens 
utmaningar och tillämpningar. samt Svensson, B. & Wetterberg, O. 2008. Historiens betydel-
se i kulturmiljöförvaltning. I: Svensson, B. & Wetterberg, O. (red.). Malmberget: strukturella 
förändringar och kulturarvsprocesser - en fallstudie. 
441 Ramberg, K. 2005. Stadsplanering och stadsliv. I: Forsberg, G. (red.). Planeringens utma-
ningar och tillämpningar. Som jag tolkar det kan begreppet stad i artikeln bytas ut mot be-
greppet plats för att poängtera att detta gäller all planering. 
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Med hjälp av enhetliga visioner och strategier pågår konstruktionen av ett 
särskilt monotopiskt EUropeiskt rum. Dessa visioner och strategier används 
som maktredskap i strävan efter att forma ett nytt enat EUropa som kan stå 
starkt i den globala konkurrensen. Med makten att ordna det EUropeiska 
rummet utifrån ideal om enhet och samarbete över de nationella gränserna 
men inom särskilt avgränsade makroregioner skapas en ojämn kulturell och 
ekonomisk utveckling som tar sig både symboliska och rumsliga uttryck.442 

Det kan konstateras att konversionsnätverken är delaktiga i strävan att 
ordna in de postmilitära landskapen i det EUropeiska rummet. Trädgårdsstä-
der, hanseatiska gavelhus i tegel och badortsarkitektur ansågs vara attraktiva 
i visionerna för Dranske. I Fårösund var det supermodern och samtidigt tra-
ditionell design och i Dejevo hälsoanläggningar som skulle locka besökare 
och investerare. Turist- och rekreationsindustrin framträdde här som den 
enda möjligheten för de tre nedläggningsdrabbade garnisonsorterna i Öster-
sjöområdet. Detta gällde såväl i vardagslivets praktiker som i de visionära 
planerna.  

Men vilka ingick då i den grupp av nya invånare och besökare som för-
väntades nyttja ett sådant turist- och rekreationslandskap? Vi har sett att den 
målgrupp som planerings- och strategidokumenten riktades mot var en annan 
än de boende i de före detta garnisonsorterna. De människor som hade valt 
att bo på orterna efter regementenas nedläggning ingick inte i den nya urba-
na målgrupp som söker exklusivitet och rekreation i de postmilitära landska-
pen. Snarare är det så att deras behov och erfarenheter enbart i begränsad 
utsträckning uppmärksammades i de makroregionala och lokala visionerna. 
Bland de kvarboende framträdde en tydlig samstämmighet i upplevelsen av 
att de inte ingick i den nya urbana köpstarka målgrupp som eftertraktades i 
såväl makroregional som lokal planering. Samtidigt fanns det en medveten-
het att denna marginalisering var något som måste accepteras eftersom tu-
rismen sågs som den enda möjligheten för orternas överlevnad. De boendes 
roll blev då att genom service och tjänster tillgodose exklusivitet och attrak-
tivitet åt en ny köpstark grupp av brukare i ett postmilitärt landskap med 
estetiska värden, snarare än att själva nyttja det.  

I den omvandlingsprocess som sker när visioner i planerade rum möter 
minnespraktiker i uppfattade rum formas människors levda rum. De spår 
som den militära verksamheten lämnat efter sig består både av fysiska läm-
ningar och människors erfarenheter. Genom att inte passa in i visionen om 
ett enat och gemensamt EU framträder en slags motsträvighet i de postmili-
tära landskapen. Denna motsträvighet är varken är särskild aktiv eller hög-
ljudd men tar sig bland annat uttryck genom svårsanerade områden och de 
kvarboendes blotta närvaro. Etnologen Kjell Hansen har visat att en sådan 
motsträvighet inte behöver handla om en ovilja till förändring bland de bo-
                                                      
442 Jfr Harvey, D. 1996. Justice, Nature and the Geography of Difference. samt Lefebvre, H. 
1974/91. The Production of Space. 
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ende.443 Snarare kan den tolkas som ett uttryck för behovet av att visioner 
som konstrueras i planeringsdokumenten även bör tar hänsyn till de boendes 
möjligheter att knyta sina erfarenheter av det förflutna till planeringens för-
väntningar på framtiden. Att de makroregionala och lokala visionerna så 
tydligt riktade sig mot en ny urban köpstark målgrupp som söker exklusivitet 
och rekreation riskerar att låsa in de postmilitära landskapen i en specifik 
konversionsprocess. Då stängs alternativa användningar med alternativa 
grupper av brukare ute ur planeringens förväntningshorisonter, vilket Klas 
Ramberg har visat.444 

För att belysa vad det är som händer när det uppstår ett glapp mellan kon-
versionsplaneringens visioner på såväl makroregional EU-nivå som lokal 
planeringsnivå i det planerade rummet och människors vardag i det levda 
rummet har jag funnit begreppet heterotopia användbart. Diskussioner kring 
heterotopiska rum och praktiker initierades av Foucault men har främst ut-
vecklats av Lefebvre för att problematisera och visa att olika former av 
gränsöverskridanden inte bör betraktas som avvikande utan som meningsful-
la och produktiva.445 Lefebvre menar att heterotopiska platser bör ses som 
marginaliserade levda rum där olika former av motstånd och motsträvighet 
görs mot den dominerande sociala ordningen. Genom denna motsträvighet 
mot att inordnas i en hierarkisk och hegemonisk ordning framträder hetero-
topiska rum som något splittrat, oreglerat, exkluderat och åtskilt.446 I det 
komplicerade spelet mellan de boendes erfarenhetsrum och planeringens 
förväntningshorisont kan de postmilitära landskapen beskrivas som hetero-
topiska levda rum av motsträvighet och annorlundahet.447 

Det levda rummets oreglerade heterotopia är något annat än det planerade 
rummets enhetliga och hegemoniska monotopia som eftersträvas av EU. 
Heterotopiska levda rum, här i termer av postmilitära landskap, ger med sin 
annorlundahet uttryck för potentiell motmakt mot de krafter som skapar re-
glerade och rationaliserade rumsliga ordningar.448 I det glapp som skapas 
mellan erfarenheter i det uppfattade rummet och förväntningar i det planera-
de rummet formas heterotopiska levda rum och praktiker. Kollektiva minnen 
från det tidsskikt då orterna var urbana med det militära som grund skapar en 
seghet och kontinuitet som i sin tur formar motsträviga, heterotopiska rum. 

                                                      
443 Hansen, K. 1998. Välfärdens motsträviga utkant: lokal praktik och statlig styrning i efter-
krigstidens nordsvenska inland. 
444 Ramberg. K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder och 
stadsdelar i Sverige 1989-2003. 
445 Harvey, D. 2011. Ojämlikhetens nya geografi. 
446 Lefebvre, H. 2003. The urban revolution. samt McDonough, T. 2008.Invisible cities. I: 
Artforum International 46(9). 
447 Jfr Idvall, M. 2000 Kartors kraft. Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid. samt 
Ramberg, K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder och 
stadsdelar i Sverige 1989-2003. 
448 Harvey, D. 2011. Ojämlikhetens nya geografi 
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Dessa levda rum i de postmilitära landskapen låter sig inte enkelt införlivas i 
de lokala och makroregionala planerna för omvandlingen till ett EUropeiskt 
monotopiskt rum. I stället formas en alternativ social ordning som just ge-
nom marginalisering och exkludering står i kontrast till en förgivet tagen och 
förväntad social ordning.449 Heterotopiska rum, med de boendes erfarenheter 
och kollektiva minnen, kan å ena sidan uppfattas som besvärliga och avvi-
kande. Å andra sidan kan heterotopiska rum också synliggöra nya, menings-
fulla och alternativa sätt att bruka de postmilitära landskapen.450 

De tidsskikt i erfarenhetsrummet som präglas av krympningsprocesser i 
de postmilitära landskapen formar en förväntningshorisont för de boende i 
det samtida levda rummet som rymmer misstro och besvikelse men även 
hopp och förtröstan. Denna vardagliga förväntan härleds från de kvarboen-
des erfarenheter och skiljer sig från planeringens visionära förväntningar. 
Jag har velat visa vad som händer när varken affektiva eller attraktiva värden 
riktigt lyckas göra sig gällande i den omvandlingsprocess där kalla krigets 
militära landskap ska införlivas i ett monotopiskt EUropeiskt rum. Männi-
skors erfarenheter och praktiker i det levda rummet är motsträviga och spelar 
inte samman med visioner för framtiden i det planerade rummet. Genom sin 
motsträvighet synliggör de heterotopiska rummen behovet av en planering 
som inte enbart är inriktad på tillväxt och utveckling. Dessutom ger de red-
skap till och visar på möjligheter för hur krympning, sårbarhet och förstörel-
se kan ge alternativa redskap i samhällsplaneringen. Genom att sätta fokus 
på heterotopiska rum och människors alternativa ordningar kan förgivet tag-
na normer och oproblematiserade ideal om hållbar utveckling i ett globalt 
samhälle, så som vi har sett begreppet användas i det planerade rummets 
makroregionala och lokala dimensioner, ifrågasättas och nya definitioner av 
hållbara samhällen formuleras. 

Glappet mellan visionära planer och vardagliga 
praktiker 
De senaste 20 åren har många postmilitära landskap hamnat i ett slags vän-
teposition.451 De befinner sig mitt uppe i en omvandlingsprocess som med 
största sannolikhet inte kommer att avslutas på många år. Således kan de ses 
som en rumslig konsekvens av EU:s makroregionalisering och kan beskrivas 

                                                      
449 Hetherington, K. 1997. The badlands of modernity: heterotopia and social ordering. 
450 Jfr Lefebvre, H. 2003. The urban revolution. 
451 Jfr Löfgren, O. 1997. Mellanrum. Vita fläckar och svarta hål i storstadens utkant. I: Saltz-
man, K. & Svensson, B. (red.).Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen. Se 
även Saltzman, K. (red.) 2009. Mellanrummens möjligheter. 
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som ”nya geografier av marginalitet”.452 Deras statusförskjutning från cent-
rum till periferi är också en konsekvens av den ekonomiska globaliseringen, 
vilket visar att samtida EUropeiseringsprocesser ingår i det globala konsum-
tionssamhället. 

Det kan konstateras att strategin för att göra konversionsprocessen till en 
resurs i ett konkurrenskraftigt BSR inte har funnit sin konkreta motsvarighet 
i människors vardag. Glappet mellan planeringens visioner och vardagliga 
praktiker synliggör svårigheterna med att finna en och samma lösning för 
hela den makroregion som står inför eller är mitt uppe i en konversionspro-
cess.453 I strävan efter att införliva de postmilitära landskapen i ett enat EU-
ropa väljs delar av det förflutna ut och görs till attraktiva kulturarv. Dessa 
har mycket få kopplingar till kalla krigets garnisonsorter och de kollektiva 
minnen som människor har av det urbana liv som levdes här. Sådana kollek-
tiva minnen har höga affektionsvärden men låga attraktionsvärden eftersom 
platsernas förflutna inte anses kunna omvandlas till kulturarv med ekono-
misk lönsamhet. De ges därmed inte kulturarvsstatus i det planerade rummet, 
vare sig på lokal eller på makroregional nivå. I strävan efter att omvandla de 
militära landskapen till attraktiva platser för rekreation och turism, för att 
införliva dem i en konkurrenskraftig makroregion som en del av ett enat nytt 
EUropa, marginaliseras dessa postmilitära landskap och de människor som 
bor här.   

I glappet mellan det planerade rummet och det uppfattade rummet skapas 
marginaliseringsprocesser i det levda rummet. Vi har sett att de tre orterna i 
olika grad har drabbats av krympningsprocesser och negativ statusförskjut-
ning. Framför allt i Dranske har de boende drabbats hårt, med rivningar och 
stor utflyttning samtidigt som planerna för en storslagen turistanläggning har 
gått i stå. I Dejevo var förlusten total då alla tidigare invånare lämnat platsen 
och saneringsarbetet innebar att alla före detta militära lämningar skulle ut-
plånas. I Fårösund har invånarna tvingats förhålla sig till marginaliserings-
processer genom att de har känt sig exkluderade i den nya exklusiva turist- 
och semesterort som Fårösund med Bungenäs ska omvandlas till. Det var 
främst den enkelriktade visionen om att skapa ett attraktivt rekreationsland-
skap för en ny urban köpstark grupp människor som skapade denna känsla 
av exkludering. I ljuset av detta blir också Convernets utnämnande av Fårö-
sund som best practice mer tveksamt.  

I den EUropeiska globala konkurrensen med andra öar och kustsamhällen 
inom BSR framstår människors kollektiva minnen från kalla kriget inte som 
tillräckligt attraktiva och konkurrenskraftiga. Istället pågår en urvals- och 
marginaliseringsprocess där dessa minnen trängs undan rumsligt och symbo-

                                                      
452 Jfr Sassen, S. 2003:250. Den globala staden: strategisk plats och ny gränslinje. I: Fönster 
mot framtiden: tankar om ekonomi, vetenskap, konflikter och kultur. 
453 Jfr t. ex. Jauhiainen, J. 2002. Defence Restructuring and Conversion. I: Taipale, Ilkka 
(red.). War or health?:  a reader.  
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liskt. Men som vi har sett fortsatte de människor som befann sig mitt i om-
vandlingsprocessen från militärt till postmilitärt att genom sina erfarenheter 
och förväntningar i hög grad förhålla sig till såväl det förflutna som till fram-
tiden. För dem rymde de före detta garnisonsorterna kollektiva minnen som 
var fulla av både mörka och ljusa affektiva värden. I de lokala visionerna för 
de tre orternas framtid, där exklusiva attraktiva turistlandskap ska formas 
genom landsbygds- och naturvärden, fanns inte rum för urbana erfarenheter 
av att leva i en garnisonsort under kalla kriget. Men både lämningar och 
erfarenheter från kalla kriget är motsträviga mot att införlivas i det nya EU-
ropas enhetssträvanden.  

Marginaliserade platser och praktiker kan genom sin motsträvighet mot 
att inordnas i ett monotopiskt EUropeiskt rum beskrivas som heterotopiska 
rum. Dessa kräver nya planeringsperspektiv och nya sätt att förhålla sig till 
platsers omvandling. Klas Ramberg har uppmärksammat behovet av en kri-
tisk analys av och ökad kunskap om de problem som platser och städer har 
att förhålla sig till och de behov och möjligheter som olika grupper av män-
niskor ger uttryck för.454  

Negativ stadsutveckling är en del i en fundamental global förändring där 
tillväxtens epok har nått sitt slut. Planeringen behöver finna nya strategier 
för att omvärdera hur nedlagda, övergivna och krympande platser, såsom 
postmilitära landskap, kan återbrukas och användas på nya sätt. Här behöver 
människors kollektiva minnen och erfarenheter uppmärksammas och ges 
utrymme i planeringen. Om detta görs behöver negativ utveckling på sikt 
inte självklart och uteslutande ses som ett hot. Istället kan dessa omvälvande 
förändringar leda till nya vägledande principer, modeller och praktiker i 
samhällsutvecklingen.455 

Konstruktionen av det nya EUropa handlar inte enbart om harmonisering 
och integration utan i hög grad om legitimering. Det är först när EU:s mål 
och normer får betydelse och acceptans för människor på lokal vardagslivs-
nivå som de kan förverkligas.456 Med styrdokument och planeringsstrategier 
söker EU, bland annat genom ett urval av attraktiva kulturarv, att skapa sär-
skilda förutsättningar för ett enat och hegemoniskt monotopiskt EUropeiskt 
territorium som kan stå sig starkt i den globala konkurrensen. Men när män-
niskor och deras kollektiva minnen i de postmilitära landskapen inte införli-
vas i det nya EUropas makroregionala enhetssträvanden får dessa visioner 
inte legitimitet i heterotopiska levda rum där motsträvighetens praktiker tar 
plats.  
                                                      
454 Ramberg, K. 2012. Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder och 
stadsdelar i Sverige 1989-2003. 
455 Oswalt, P. 2006. Introduction. I: Shrinking cities. Vol 1. 
456 Wilson, T.M. 2000. Agendas in Conflict: Nation, State and Europe in the Northern Ireland 
Borderlands. I: Bellier, I & Wilson, T.M. (red.). An Anthropology of the European Union. 
Building, Imagining and Experiencing the New Europe 
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Summary 

Introduction 
In the years after WWII the Baltic Sea Area developed into an area strongly 
divided between East and West. During the Cold War the Baltic Sea Area 
was characterized by threat and unease, a so-called Sea of Anger. Because of 
the tensions between the Eastern and Western bloc, the coastal areas were 
strongly militarized and prepared for war. With the revolutionary events that 
took place in Europe the years around 1989 a symbolic reconstruction of the 
Baltic Sea as a Sea of Peace started within several academic and political 
institutions. This idea about historical peace is reproduced by EU and has the 
Hanseatic and Medieval times as its ideological base, where the Cold War is 
described as an historical exception of conflict in the area.  

The end of the Cold War implied an extensive and still ongoing geopoliti-
cal and socio-economic transformation on a global, regional, national and 
local scale. The new political situation propelled an international military 
disarmament and closing down of bases, training areas and regiment areas 
around Europe. Since the Baltic Sea Area was the heaviest militarized part of 
Europe the question of disarmament here is of particularly great economic, 
social and cultural importance. To a varying extent these changes concerned 
the nations around the Baltic Sea and have to a particularly high degree af-
fected those nations that belonged to the former Eastern bloc. In this process 
of disarmament and transformation sites were shaped that I choose to call 
post-military landscape. 

This study is about three post-military landscape in the Baltic Sea Area: 
Dejevo on the Estonian island Saaremaa, Dranske on the (East)German isl-
and Rügen and Fårösund on the Swedish island Gotland. In these coastal 
environments urban military areas were established before and during WW 
II and further developed during the Cold War. With the end of the Cold War, 
an extensive disarmament has implied totally new circumstances, which 
strongly has affected the everyday life and the interpersonal conditions. 

The aim of this thesis is to shed light on the process where the military 
landscape of the Cold War is transformed in order to be incorporated in the 
macro-regional endeavors for unity in the new Europe. I want to analyze the 
implications that planning visions have on the everyday life of people. A 
following aim is to shed light on the challenges that urban planning has to 
face in this transformation. Three research questions frame the study. The 
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first question analyzes the process where the coastal areas of the Baltic Sea 
after the end of the Cold War are disarmed and transformed, from a land-
scape of production of military services and objects into a landscape of con-
sumption for recreation and tourism. The second question takes its point of 
departure in the relation between planning visions and everyday life. The 
third question concerns the matter of the past and analyzes what aspects of 
the military landscape are emphasized respectively pushed aside in the trans-
formation into post-military landscape. 

Henri Lefebvre has developed a triad in analyzing the production of 
space. The dimensions of the triad concern the perceived, the planned and 
the lived. I understand perceived space as a material and social produced 
space that is based on experiences. The perceived is expressed and commu-
nicated through memories of the characters and everyday life of places. 
Planned space is the visionary space where ideal constructions of the future 
are mediated by planners and architects, in texts, maps, pictures and models. 
Lived space is the everyday space the perceived and the planned intertwine, 
where the interaction between everyday practices and visionary plans takes 
place. 

In order to shed light on the time-space compression in transformations 
from military to post-military landscape I combine the triad with Rheinhard 
Kosellecks concepts space of experience and horizon of expectations and 
Maurice Halbwachs‟ concept collective memory. According to Koselleck the 
concepts experience and expectation intertwines the past and the future. Ex-
periences are those events of the past that can be memorized and also holds 
experiences that are conveyed from earlier generations and societal institu-
tions. Unlike the experienced the future is not perceived and processed. The 
fact that expectations can be derived from experiences does not imply any 
kind of guaranty that they will be fulfilled. The future often becomes differ-
ent than what is expected. 

Jan Assmann has developed Halbwachs‟ theory on collective memory and 
has introduced the concepts of communicative and cultural memory. Ac-
cording to Assmann communicative memories are constructed and repro-
duced in the interactions and conversations of everyday life. More formal 
and stabilized memories, like monuments, traditions and symbols, should 
according to Assmann be defined as cultural memory since they are me-
diated by some kind of specialist and thus institutionalized. 

The fieldwork for this study has been conducted in Sweden, Germany and 
Estonia and different types of material has been collected. I have conducted 
interviews with inhabitants and local planners as well as photographed the 
post-military landscape. Material has been collected in different archives, 
articles and planning documents have been collected from the Internet or 
sent to me by mail. Finally, pamphlets, chronicles and autobiographies have 
been used.  
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EUropean spatial planning. Strategies for unity in the 
Baltic Sea Region (BSR) 
The regulatory framework and values of EU rests upon ideas of a common 
European history and identity. A certain ideology of a united and integrated 
EU contains a governing notion of the European space. It is important to 
point out that Europe is not the same as EU. Hereafter writing “EUropean” 
emphasizes this when the concept is connected to EU. 
 ESDP (European Spatial Development Perspective) and the transnational 
cooperation programmes INTERREG are parts of the planned space. They 
have drawn up strategies for attractiveness and economic profitability, im-
plemented through different transnational networks, in order to construct an 
EU that stands strong in the global competition. EU is a powerful factor 
when certain EUropean values and norms, in the striving for a competitive 
BSR (Baltic Sea Region), are constructed within these strategies. The mili-
tary conversion networks Convernet and ReMiDo are financed by the struc-
tural funds within INTERREG. Hence, they are active in the striving for a 
united and close-knit EUropean space. They have composed transnational 
common action programs for a positive development of post-military land-
scapes in the BSR. With the goal to build up a united global competitive EU 
the actors within the networks thus have contributed to the construction of a 
uniform EUropean space. Furthermore, the organization and work of the 
networks follows the bottom-up-ideal that has been initiated by EU in order 
to defuse the image of a top-down governed macro-region with great eco-
nomic and social differences between the nations within BSR. 
 Joint transnational strategies for extensive environmental, economical and 
social demands being put on those towns and communities that were con-
cerned by the military conversion were drawn up in order to create a stabile 
ground for a so called sustainable development. Here esthetical values where 
stressed and the sustainable development of post-military landscape were 
distinctly connected to tourism and recreation. These aspects where by the 
networks considered to give best opportunities for a successful conversion in 
a joint BSR and a united EU. Especially heritage has been given importance 
in the attempt to create a sustainable and competitive BSR. Indeed heritage 
was considered as important in order to transform military places into attrac-
tive visiting places but then only in terms of forts and fortifications, mainly 
from the 18th, 19th and the early 20th century. Regulative ideologies and di-
rectives were mediated by the participants within the conversion networks in 
their strivings to create joint strategies for EU. In that way they took active 
part in the influence of the everyday practices that were shaped in post-
military landscape all around Europe. 
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Collective Memory of the Garrison 
During the 1930‟s the military establishment changed the sites from country-
side to military landscape. For more than fifty following years the inhabi-
tants of Dejevo, Dranske and Fårösund in all essentials lived an urban life on 
a military foundation. Generally it can be said that all three communities 
were strategically landscapes of defense in a Europe marked by conflict and 
war. 

The military landscapes were divided partly in the regiment areas, where 
the military training activity took place, and partly in the residential areas, 
where officers and their families as well as civilians without any connection 
to the military lived. The regiment areas where cordoned off and guarded by 
the military, but contained public utilities like shops, cinemas and sport cen-
ters, partly accessible for civilians. However, in order to pass by the sentry 
box a special permission was necessary, something that created restrictions 
for large parts of the civil inhabitants. Social relations in the residential areas 
where influenced by the environment, created in accordance with military 
hierarchy and affiliation. The military landscape framed an everyday life that 
the inhabitants on the one hand remembered as shaped by borders between 
civilian and military belongings, but that on the other hand also created ex-
periences of spatial and social border crossings. The everyday collective 
memory was characterized by differentiations within the social relations, but 
these were described as changeable in correlation with small and large so-
cietal changes. Generally, the collective memory of the three garrison towns 
thus implies that there certainly existed experiences of obvious differences 
between civilian inhabitants without any connection to the military and those 
inhabitants that in one way or another were attached to the regiment, but that 
these differences often were defused as an inevitable part of the everyday 
life. Officers and their families probably where fully aware of their high 
status in the garrison town, but since they belonged to the majority of the 
community they seldom reflected upon these social borders.  

The collective memory among the inhabitants included experiences of an 
era when hot as well as cold war influenced the everyday life of both civilian 
and military inhabitants. Within the perceived space collective memories 
were shaped by an everyday life characterized by favourable social and eco-
nomic resources. The military presence was described as offering privileges 
many of the surrounding towns were missing. These privileges followed a 
military hierarchy, which implied that not everyone had the same opportuni-
ty to take advantage of goods, services and social connections. Connections 
to the military community could consist both of kinship and of the fact that 
one worked within the regiment area. The military status was characterized 
by the fact that many officers were highly educated and therefore had a 
higher social status than many of the civilians. This was valid both within 
the garrison and in many of the surrounding villages. Having said that, civil 
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labor within the regiment as well as the civilian society within and around 
the garrison, was a requirement in order for military activities to take place 
in a defense strategically sufficient way. E.g. women employed at the differ-
ent workplaces of the garrison were of great importance in order to guaran-
tee a sufficient social infrastructure, for instance on day care centers and 
schools. 

The collective memory embraced experiences and practices of a prepa-
redness for defense. The threat of war and danger was constantly present in 
the everyday life. Yet, no collective memory of the garrisons as unsafe plac-
es was communicated during the fieldwork. Rather, the experience of a well-
functioning social and physical infrastructure was described as a certification 
of a safe and secure life, well protected against enemies and threat. The dif-
ferentiation between those who lived in the garrison and those who did not 
created certain practices and experiences in the perceived space. The diffe-
rentiations were based on the existing contrasts between the surrounding 
villages and the military urban towns. The differentiations were further 
strengthened by the fact that the garrisons where located within guarded 
national border zones. Thus one was not only watchful of those who came to 
the town but also those who left it. Having said that, it is important to em-
phasize that memories of segregation between the regiment and the sur-
rounding civilian villages not was as apparent in all three garrisons.  

Visions of recreation 
The military conversion affects the everyday life of people living in the post-
military landscape of Dejevo, Dranske and Fårösund. During the decades 
following the Cold War several visions and strategies have been produced 
within a great amount of planning documents on a local level for these plac-
es. The visions included many different proposals on how to reinvent and 
restore the former garrison towns. Horizons of expectations where created 
within the planned space, expressed through representational concepts like 
recreation, esthetics and tourism. As an abstract dimension planned space 
never the less sheds light on how visions and plans have great impact on 
social and political aspects. Hence, planning texts, tools and models can be 
seen as a way of governing different environments and the everyday life of 
people. The visions shared the same goal to transform the former military 
landscapes into competitive places within the BSR, in order to incorporate 
the post-military landscapes into the macro-regional aspirations for unity in 
the new EUrope. Hence in many ways the local plans play well together with 
the macro-regional visions for a successful conversion. 
 Certainly, both differences and similarities occur in the visionary plans 
for the three former garrison towns. However, the strongest appearing hori-
zon of expectation in the planned space on a local level was connected to 
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tourism and recreation. This was also the industry that all of the informants 
brought up as an almost self-evident way and practically the only alternative 
of development. Only in Dejevo an image of small-scale development has 
been established. This differs from Dranske and Fårösund where individual 
investors with large scale plans where prominent actors on a local level in 
the planned space. Instead, the investors‟ visions for the future created val-
ues of exclusiveness and grandeur in the post-military landscape. Simulta-
neously, a distinguished ideal of an idyllic village on the countryside oc-
curred in the visions, where an urban lifestyle could be enriched with values 
of creativity and recreation. 
 Macro-regional visions in the conversion networks were in many ways 
also handled on a local scale with the aim to transform the military landscape 
to attractive and creative landscapes of experience and recreation for new 
groups of people. However, in the everyday life of the lived space this 
created an ongoing suspense for the plans to be realized, where the inhabi-
tants handled these visions with a mixture of hope and distrust. The expecta-
tion, or mistrust, the inhabitants put to these plans where shaped by a variety 
of time layers in the post-military landscape. The gap between visions being 
created through representational concepts in the planned space, and collec-
tive memories in the perceived space results in a marginalization of the in-
habitants in the contemporary lived space. 

Post-military status displacements 
The conversion process transformed the military landscapes from having a 
central defense strategic position in the Baltic Sea into post-military land-
scape characterized by the negative consequences of the international disar-
mament. A general status displacement implied that former military mono 
functions, with great economic and political importance for the inhabitants, 
disappeared. By this, the post-military landscapes metaphorically speaking 
were moved to the geopolitical margin. The majority group of officers and 
their families, previously counted as the society‟s elite, in a certain sense 
was replaced by more socially exposed groups. In the light of this status 
displacement, the collective memory that was shaped in the interaction and 
communication between inhabitants in the post-military landscape can be 
described as a kind of memory of reinstatement. 
 As a counter image to collective memories of safety and security, at the 
times when military activity characterized the everyday life, the era after 
military close down was described as frightening and insecure. To many, the 
horizon of expectation symbolized uncertainty and riskiness, in contrast to 
the time layer in the space of experience characterized by military stability 
and security. After the close down it was no longer possible to put one‟s trust 
to the military to solve the most financial matters in the community, like 
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they previously had done, and there by strengthen the social and physical 
infrastructure. Now the responsibility to carry through the development of 
the society no longer rested on one obvious employer. Instead the inhabitants 
themselves were expected to engage and propose societal solutions. Also, 
the municipality and private investors replaced the military regiment as col-
laboration partner. 

Reluctant spaces. Planning ideals and people‟s 
resistance. 
Many post-military landscapes have during the last twenty years gotten into 
a position of waiting. They are in the middle of a transformation process that 
most probably will not end yet in many years. Their status displacement 
from center to periphery is a consequence of the economic globalization, 
which points to that the contemporary EUropeanization is a part of globali-
zation. 

The EUropean strategy to consider military conversion as a resource in a 
competitive BSR does not correspond with the everyday life. The gap be-
tween visionary plans and everyday practices sheds light on the difficulties 
in finding one and only solution for a whole macro-region up in the middle 
of conversion. The comprehensive goal of the conversion networks within 
BSR was to create attractive places for tourism and recreation. Thus the 
post-military landscape was to be incorporated in a united EUrope standing 
strong in the global competition. In this ambition certain parts of the past 
were selected as attractive heritage, but these parts had limited connection to 
Cold War garrisons and the collective memory of military urban life. Since 
these Cold War places and memories were not considered as being possible 
to transform into profitable heritage, they have not been given heritage status 
either on local or a macro-regional level. Thereby these post-military land-
scapes and their inhabitants are marginalized in a united EUrope. All of the 
three post-military landscapes in this study have to different degree suffered 
from processes of decline and a negative status displacement. Above all in 
Dranske the inhabitants have suffered from demolitions and migration. In 
Dejevo the loss was total when all inhabitants moved out and the decontami-
nation of the area obliterated all military remains. In Fårösund the inhabi-
tants have faced processes of marginalization in that sense that they have 
been excluded in the planning of a new exclusive resort.  

Through their reluctance to be incorporated in a monotopic EUropean 
space marginalized places and people can be described as heterotopic. Here-
by they demand new planning perspectives and new ways to relate to the 
transformation of places. 
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Negative urban development is part of a fundamental global change where 
the era of growth has come to an end. Urban planning needs to elaborate on 
new strategies in order to enhance the ways in which abandoned, closed 
down and shrinking places, such as post-military landscape, can be reused in 
new ways. Here collective memories and everyday experiences need to be 
observed and given space in the planning. If this is done, negative urban 
development in the long run does not obviously and solely to be considered 
as a threat. Instead, these revolutionary structural changes can lead to new 
guiding principles, models and practices in the societal development. 

The production of a new EUrope is not only about harmonization and in-
tegration but also about legitimacy. Goals and norms of EU can only be rea-
lized when and if people in their everyday life give them importance and 
acceptance. 
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