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ABSTRACT 
The study aims to increase knowledge about how difficult environments can be handled in 
cultural environment planning at a municipal level. The memorial site and monument to the 
victims of the fire at Backaplan are a testimony to the disaster on October 29, 1998. The place 
can be considered a difficult heritage because the consequences of the fire have left deep 
traces on people. This degree project, sheds light on how Difficult heritage is handled in 
municipal administration of urban planning and heritage studies. Through a case study, the 
study intends to investigate in particular how the memory of the fire disaster is manifested over 
time and above all in the light of Gothenburg’s ongoing urban transformation project at 
Backaplan. The case study intends to make the discussion visible and intends to investigate how 
the issue of handling the fire premises has developed over time (1998-2022). A timeline has 
been made that describes how the issue of conservation has developed over time and 
illustrated how involved actors focus on and how they act. Difficult heritage activates the need 
for citizen dialogue and careful handling of sites.  
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1. INLEDNING  
Under våren 2022 författades denna uppsats som behandlar kulturmiljöplaneringens hantering 

av Backabranden under perioden 1998–2022. Examensarbetet är det avslutande momentet för 

det bebyggelseantikvariskaprogrammet vid institutionen för Kulturvård på Göteborgs 

universitet, 15 hp. Detta inledande avsnitt avser att ge en beskrivning till studiens 

utgångspunkter och kunskapsläge. 

 

1.1 Bakgrund 
 
”63 barn och ungdomar dog, 215 skadades och fyra blev mordbrännare. Det fanns inga 

vinnare, bara förlorare”. Rozbeh Aslanian, om brandkatastrofen vid Herkulesgatan 1, under 

sitt föredrag Diskoteksbranden – en berättelse om kärlek och överlevnad vid Göteborgs 

stadsmuseum, den 28 april 2022. 

  

Rozbeh Aslanian är ordförande för Brandoffrens Anhörigförening (BOA) och överlevde den 

brandkatastrof som kom att benämnas som Backabranden eller Diskoteksbranden den 29 

oktober 1998. Mer än 390 barn och ungdomar hade samlats för en fest i den lokal som hyrts 

av den makedonska föreningen. Festen ägde rum på övervåningen och enligt Rozbeh Aslanian 

var alla där. Katastrofen drabbade barn och ungdomar, överlevare och anhöriga, Göteborgs 

stad och en hel nation. 63 barn och ungdomar avled, 215 personer rapporterades som skadade 

och fördes till sjukhus. Över 300 personer som vistats i lokalen överlevde. Det stora antalet 

målsägande vid efterföljande rättegång visar händelsens dimension och räckvidd, särskilt med 

tanke på hur många människor som direkt berördes. 

 

Socialtjänstens KAMEDO rapport ger en redogörelse för brandförloppet den 29–30 oktober.  

(Kamedorapport 75, 2001). Från att det första larmet ringdes in till larmcentralen kl. 23:42, 

tog det 6 minuter till att den första ambulansen anlänt till platsen (2001, s. 9). 

Förundersökning inleddes när branden var släckt och den tekniska undersökningen av 

brandlokalen påbörjades den 31 oktober (2001, s. 42).  Förundersökningen skulle visa 

branden var anlagd (SOU 2000:113) En kombination av olika faktorer hade påverkat 

brandförloppet och dess ofattbara konsekvenser. Dels hade lokalens nödutgång blockerats av 

stolar som hade staplats på varandra (Kamedorapport 75, 2001, ss. 9, 19). Paniken som utbröt 
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vid brandförloppet resulterade i att människor fastnade i dörren och det uppstod 

proppbildning (SHK, 2001, s. 19). Antalet personer som vistades i lokalen var inte anpassad 

till samlingslokalens förutsättningar avseende brandsäkerhet. Samlingslokal definieras i 

Boverkets byggregler vilket beskrivs som lokal där ett större antal personer vistas som inte 

har en god lokalkännedom för själva platsen (BFS 2011:26, 5:212).   

 
Byggnaden där branden ägde rum är idag 2022 en minneslokal och intill platsen finns även ett 

minnesmonument som är placerat längs Hjalmar Brantingsgatan (Göteborg Konst, 2022). Vid 

denna plats kommer det i närtid ske en omfattande stadsomvandlingsprocess (Göteborgs stad, 

2018), något som kan komma att påverka platsen.  I stadsplaneringsdiskussionen talas det 

sällan om denna typ av svåra plats och frågan är vilket utrymme den får i framtidsvisioner och 

planprogram för Backaplans framtid. 

 

Omvandlingsprojektets eventuella påverkan på platsen uppmärksammades i 

kandidatuppsatsen ”Det vackra i det sorgsna - en minneskultur att bygga vidare på” 

(Markänger & Carlsson, 2016) som skrevs inom programmet Arkitektur visualisering och 

kommunikation vid Malmö Högskola. Författarna diskuterar platsens minneskultur och vad 

platsen kommunicerar och ger även gestaltningsförslag vid en eventuell förflyttning av 

monumentet. Backabrandsplatsen med dess monument och brandlokalen benämns i texten 

som minnesplats, en minnesplats som i textens avslutande diskussion lyfts fram som en del av 

Backaplans identitet.  Studien visar även på att det finns mycket oklarheter i hur platsen 

fortsatt ska hanteras i stadsplaneringen (Markänger & Carlsson, 2016, s. 93). Våren 2022 är 

monumentets placering fortsatt oviss, därför är den sakfråga som Markänger och Carlsson 

diskuterade fortfarande aktuell.  

1.2 Tidigare forskning- och kunskapsområde 

Forskning inom svårt kulturarv, kulturarvsprocesser och kulturmiljöplanering utgör denna 

uppsats tidigare forsknings- och kunskapsområde. Publikationer som berör minnesplatser, 

Backabrandsplatsen närområde kommer även att introduceras. 
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1.2.1 Svårt kulturarv.  
Forskningsartikeln Dark Heritage ger en översikt till begreppets tillämpning i 

kulturarvsstudier och forskning som undersöker platser och objekt som bär vittnesbörd av 

trauman, krig och lidanden (Thomas et al,.2019) Författarna påvisar att medvetenheten har 

ökat kring hanterandet av kulturarv med negativa konnotationer.  

 

Mörkt kulturarv var under åren 2018 till 2021 en programpunkt i Riksantikvarieämbetets 

projekt Kulturarvsinkubatorn som fungerade som en digital plattform där privata och 

offentliga aktörer kunde mötas och diskutera kulturarvsfrågor (RAÄ, 2021). Kristina Thorells 

publikation som undersöker hur tre museer i Västra Götaland definierar och kommunicerar 

kring begreppet mörkt kulturarv i sin verksamhet (2018). Genom ett diskursivt angreppssätt är 

det Västergötland museum, Göteborgs stadsmuseum och Lödöse museums utställningar som 

står i fokus.  Samma tema undersöker Thorell i enkätstudier i en rapport från 2017. 

Tjänstemän inom Västra Götalands kulturmiljöförvaltning medverkade och fick frågor om 

begreppet mörkt kulturarv och vad de förknippade begreppet med. De flesta respondenter 

svarade krig eller konflikter. Katastrofer och gravstenar hade däremot inte samma koppling till 

begreppet. Kollektiva katastrofer kunde enligt respondenterna förknippas till mörkt kulturarv 

(Thorell, 2017, s. 3) Thorells forskning och projektet visar att definitionen Mörkt kulturarv 

inte har en bred tillämpning i en svensk kontext, däremot används det mer frekvent 

internationellt. Svårt kulturarv är däremot ett centralt tema som den här studien kommer att 

positionera sig inom.  

 

Nordiska museets publikation Svåra saker: ting och berättelser som upprör och berör (Silvén 

& Björklund, 2006) ger exempel hur svårt kulturarv kan behandlas på en objektsnivå. 

Publikationen som är en sammanställning av föremål som var och en bär på en berättelse och 

ger exempel på varför vissa objekt är svårhanterliga utifrån etiska, sociala och tekniska 

aspekter (Silvén & Björklund, 2006, s. 134). 

 

Intressekonflikter i hur svåra händelser ska behandlas diskuteras i artiklar av Logan & Reeves 

(2019) liksom Burström & Gelderblom (2011). 
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Artikeln Places of Pain and Shame fokuserar på kulturvårdens utmaningar i hanterandet svåra 

kulturarv som bär spår av handlingar som önskats ogjorda. Minnesmärken och 

krigsmonument som på den internationella nivån är kända historiska händelser, kan på en 

lokal nivå framförallt vara förknippade med smärta och skam. Författarna menar att det 

skamfulla kan hanteras när en plats ger ekonomiska värden eller en ny funktion (Logan & 

Reeves, 2009, s. 4) 

 

Artikeln Dealing with difficult heritage: The case of Bückeberg, site of the Third Reich 

Harvest fokuserar på hanterande av platsen Bückeberg i Tyskland (Burström & Gelderblom, 

2011). Under 1930-talet arrangerade det Nationalsocialistiska partiets skördemarknader och 

stora propagandamötet som samlade miljontals människor. För att skapa en dramatisk kuliss 

till dessa möten omformades landskapet, infrastruktur byggdes och arbetsläger upprättades. 

När artikeln författades menar författarna att platsens forna funktion är fragmentarisk men att 

spår av infrastruktur i landskapet är synligt. Enligt författarna har det lokalpolitiska styret en 

tydlig strategi att inte vilja erkänna platsens historiska betydelse. Den lokala politiken vill inte  

bli förknippade med dess historia eller bli en pilgrimsort för nynazister. Författarna 

argumenterar för att det finns ett pedagogiskt värde i att kunna förstå de fysiska yttringar som 

bär spår av nazismens propagandamaskineri. Därför framhåller författarna Burström & 

Gelderblom att politiken också har ett ansvar att hantera platsen, dvs inte bara negligera det 

som har hänt. Sammantaget visar artikeln problematiken hur svårt kulturarv hanteras på en 

nationell nivå respektive en lokal nivå. Avslutningsvis förs ett resonemang kring den 

intressekonflikt som uppstår när lokalsamhället inte vill kännas vid eller associeras med de 

händelser som ägt rum på platsen.  

 

Omvandlingsprocessen av ett obekvämt kulturarv är det centrala temat som behandlas av 

professorn John Pendlebury i artikeln Re-using ‘uncomfortable heritage’: the case of the 1933 

building, Shanghai (2018). Artikeln rör sig i forskningsfältet mörkt kulturarv och författarna 

har i en fallstudie undersökt byggnaden Shanghai 33, ett tidigare slakteri som numer är en 

restaurang. Artikelns fokus är bebyggelsens omvandlingsprocess, vilken del av en byggnads 

historia som lyfts fram och får synas. Artikeln diskuterar de processer som påverkar en 

adaptiv återanvändning av bebyggelse som kan tyckas obekväm. Inledningsvis lyfter 

författarna fram forskningens behov av att undersöka glömskan och minnets processer och 
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urval vid adaptiv återanvändning av bebyggelse med en komplex historia. Det bästa skyddet 

för byggnader vars ursprungliga funktion inte är i bruk är en förnyad funktion och artikeln 

undersöker hur kulturvården förhåller sig till att förvalta det obekväma. Tillämpning av 

begreppen strategisk glömska och selektivt minne är tillämpbara när Backaplan studeras.  I 

”Strategic forgetting and selective remembrance at 1933 Shanghai, in the Shanghai 

cosmopolitan imaginary” (2018, s. 222–223) beskrivs platsens narrativ och hur platsen 

marknadsförs av nuvarande fastighetsägare. Byggnadens arkitektur har ompaketerats och 

kontextualiseras kring idén om Shanghais kulturella och kosmopolitiska liv under tidigt 1900-

tal. Minnet från slakteriet med slaktade djurkroppar på rullband är inget som lyfts fram, trots 

att arkitekturen tydligt visar byggnadens forna funktion (Pendlebury, 2018, s.223) 
 

I publikationen Komplext kulturarv: från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde (2021) 

redogör Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh för forskningsläget kring nedlagda psykiatriska 

institutioner, med ett särskilt perspektiv på genus och representation av funktionsvariationer i 

historiebeskrivningen. Fokus för studien är Ulleråker i Uppsala som under 1900-talet var ett 

psykiatriskt sjukhus och publikationen undersöker hur dess historia och kulturarv kan 

tillämpas i stadsutvecklingsprocesser. Kritisk kulturarvsteori utgör studiens teoretiska 

utgångspunkt och metoden i undersökandet av omvandlingsprocessen tar avstamp från 

LauraJane Smiths auktoriserade kulturarvsdiskurs (Smith, 2006). Tillvägagångssättet, hur 

kulturarvisering av Ulleråker har gått till beskrivs i publikationen, även utifrån tidsaspekter 

som när och aktörsaspekter utifrån vem eller vilka skapar själva kulturarvet.  I studiens 

tidigare forskning behandlas kulturarvsprocesser och definitionen av mörkt kulturarv utgår 

från (Tunbridge & Ashworth, 1996). Publikationen har en relevans till mitt examensarbete då 

studien behandlar hanterandet av »svåra« kulturarv och omvandlingsprocesser.  

 

1.2.2 Forskning som berör Backabranden och dess närområde 
För att förstå övergången från brandlokal till minneslokal har publikationer som undersöker 

platsen minnesmanifestationer varit relevant. Katastrofens dimensioner har avspeglats i 

flertalet studier som behandlar brandens efterspel ur ett psykosocialt perspektiv, en av dessa 

studier är författad av Tuija Nieminen Kristoffersson som beskriver krisgruppernas arbete från 

1998–2022 (2002, 206).   
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Forskningsrapporten Att minnas saknad är författad av Abby Petersson som har undersökt 

Backabrandens kollektiva minnesprocesser från ett sociologiskt perspektiv (2006). Peterssons 

studie innehåller observationer från brandkatastrofens femårsceremoni, arkivmaterial från 

BOA:s föreningsarkiv, därtill har intervjuer genomförts med personer från Brandoffrens 

anhörigförening (BOA). Till exempel den intervju med föreningens dåvarande ordförande 

Iman Shakarchi som berättar att BOA behöver ha en funktion för dess medlemmar för att 

föreningen ska kunna upprätthållas (Peterson, 2006, s. 46). De olika sammanhang som 

konstruerar och upprätthåller minnen beskrivs av Petersson som minnesgemenskaper. 

Brandoffrens förening kan betraktas som en sådan (Zerubuvel, 1996, refererad i Petersson, 

2006, s. 33). Petersson använder sig av begreppen ”ödesgemenskap” och ”viljegemenskap” 

för att kunna förstå det som binder samman föreningen (Peterson, 2006, s.40).  

 

I perspektiv mot offentliga minnesplatser och dess skötsel undersöks uppförandet av 

minnesmonumentet vid Backaplan av författarna (Petersson & Wingren, 2011). Även Mats 

Lieberg har i sin avhandling The Meaning of Place (2010) har undersökt temporära 

minnesplatser i ett stadslandskap.  

 

I Gabriella Olshammars avhandling Det permanenta provisoriet (2001 är det industriområdet 

längs Gustaf Dahlénsområdet som har undersökts. 15 år senare publicerades Den urbana 

fronten (Despotocis & Thörn, 2016) som undersökt Gustaf Dahlénsområdets 

omvandlingsprojekt, ett område som idag är Östra Kvillebäcken. Despotocis & Thörn menade 

att frontlinjen utgörs av Göteborg stad, som tillsammans med byggbolag och investerare 

förändrat den stadsbild som Olshammar beskriver 2001. Både Despotocis & Thörn liksom 

Olshammar beskriver att området har gentrifierats.  

 

Erika Persson undersöker det romska kulturarvet i Göteborg. Backaplan omnämns där som ett 

exempel på de boställen som ingått i en informell praxis i att ”här kunde romska boställen 

placeras” (Persson, 2012, s 54). Backaplan har varit ett boställe för flera marginaliserade 

grupper i samhället. Kollektivt minne och materiellt arv är Perssons teoretiska referensram, 

liksom territorialitet.  
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Seminarieskriften När tillvaron rämnar behandlar museiverksamhetens erfarenhet av 

samtidsdokumentation och den etiska komplexitet som dokumentation av katastrofer innebär 

(Göteborgs stadsmuseum, 2000, s. 5). I seminariet deltog även representanter från Göteborgs 

stad och chefen för Sjöfartsmuseet i Stockholm. I skriften är Backabranden i fokus, men vid 

millennieskiftet när seminariet genomfördes var även Estoniakatastrofen 1994 högst 

närvarande i diskussion kring kollektivt minne och föremåls symbolvärden (Göteborgs 

stadsmuseum, 2000, s. 35).  

 

1.2.3 Kulturmiljövårdens processer 
Krister Olssons avhandling Från bevarande till skapande av värde. Kulturmiljövården i 

kunskapssamhället (2003) behandlar kulturmiljövårdens processer. Olsson diskuterar 

kulturmiljön som en kollektiv respektive privat nyttighet. Nyttighet handlar om hur en resurs 

kan användas och vilka effekter kulturmiljön kan generera, den kollektiva nyttigheten 

(Olsson, 2003, s.79) 

 

Avhandlingen I sökande efter delaktighet av Malin Weijmer positioneras inom 

kulturarvsförvaltningens professionella fält. Genom fallstudier undersöker Weijmer hur civila 

och offentliga aktörer integrerar sina beslut. (Weijmer, 2019).  Weijmer för ett resonemang 

kring vilka komponenter som utgör en ideal planeringsprocess och att det är genom insatser 

från offentliga aktörer som möjliggör delaktighet och interaktion. Vad som utpekas som 

värdefullt behöver också utgå från de deltagare som planeringen berör och hanteras varsamt.  

1.3 Problemformulering 

Minneslokalen och monument för Backabrandens offer bär vittnesmål om katastrofen den 29 

oktober 1998. Platsen kan betraktas som ett svårt kulturarv eftersom Backabrandens 

konsekvenser har satt djupa spår hos människor. Det svåra kulturarvet aktiverar behovet av 

medborgardialog och varsam hantering. Medborgardialog är något som forskning inom 

kulturmiljövården lyfter som betydelsefullt i alla stadsomvandlingsprocesser (Olsson, 2003 & 

Weijmer, 2019). Tunbridge och Ashworth förtydligar resonemanget när de menar att all 

bebyggelse är dissonant och bör hanteras varsamt.  Om alla platser betraktas som svåra blir 

det en gedigen dialog. Det är möjligt att samtal saknas om hur svårt kulturarv ska hanteras ur 

ett antikvariskt perspektiv, med utgångspunkt från en svensk kontext.  
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Problemet aktualiserades i och med den pågående stadsomvandlingsprocessen vid Backaplan. 

Frågan kan i värsta fall resultera i att förståelsen för platsen riskerar att minska, om det inte 

tas höjd för frågan om hur hanterandet av minnesplatsen ska aktiveras. Minnets sakägare 

drabbas, men även framtidens förståelse av Backabranden som händelse och plats.  Det är 

genom intervjuer med platsens, processens och minnets sakägare som problemet kommer att 

undersökas.  Studien kommer ge en ökad kunskap kring hur svårhanterliga miljöer hanteras 

inom kulturmiljöplanering på en kommunal nivå.   
 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i den brandkatastrof som ägde rum vid Backaplan i Göteborg, den 30 

oktober 1998, syftar detta examensarbete till att belysa hur ett så kallat ”svårt kulturarv” 

hanteras i kommunal förvaltning och planering. Studien avser att genom en fallstudie 

undersöka specifikt hur minnet av brandkatastrofen manifesterats över tid och framför allt i 

ljuset av det pågående stadsomvandlingsprojektet vid Backaplan. Studiens frågeställningar är 

följande: 

- Vilka är de inblandade aktörer som över tid har hanterat platsen och vilken roll har 

dessa haft? 

- Vilka är de immateriella och materiella manifestationerna över Backabrandens minne? 

- Vilka varsamhetsstrategier gällande detta svåra kulturarv gör sig gällande i ljuset av 

Backaplans pågående stadsomvandlingsprocess? 

1.5 Målsättning  

Denna fallstudie Från Brand till minne fokuserar på efterspelet, det stadsplanemässiga 

hanterandet av en plats där minnet av en katastrof är närvarande. Fallstudien avser att 

synliggöra diskussionen och ämnar undersöka hur frågan om hanterandet av brandlokalen har 

utvecklats över tid. En tidslinje har gjorts som beskriver hur frågan om bevarande har 

utvecklats över tid och illustrera hur involverade aktörer har fokuserat och hur de agerat. 

Studien avser att öka kunskapen om hur svårhanterliga miljöer kan hanteras i 

kulturmiljöplanering på en kommunal nivå.  
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1.6 Avgränsningar  

Studien undersöker hanterandet av brandplatsen vid Backaplan under perioden 1998 till 2022.  

Studien skrivs inom en bebyggelseantikvarisk kontext och utgår från tidigare forskning som 

fokuserar på stadsplaneringsprocesser, kritiska kulturarvsstudier och Backabrandens 

närområde. Studien kommer inte att fokusera på brandens psykosociala konsekvenser för 

brandens överlevare, anhöriga eller räddningstjänstpersonal. Fallstudiens geografiska 

avgränsningar utgörs av Backabrandsplatsens exteriöra närområde och kommer därför inte att 

fokusera på minneslokalens interiör. Urvalet av informanter har avgränsat sig till människor 

som från uppdrag av Göteborgs stad i sin yrkesroll hanterat brandlokalens omvandling till 

minneslokal, minnesmonument, eller aktiviteter kring Backabrandsplatsens minne i sin 

yrkesroll. Det som har varit fallstudiens avgränsning skulle kunna vara en utgångspunkt och 

fortsättning för en annan studie. 

1.7 Disposition 

Studiens inledningskapitel avser att beskriva brandens händelseförlopp, tidigare forskning, 

metodval och teoretisk ansats. Metodavsnittet beskriver genomförande av fallstudien och 

studiens informanter presenteras liksom plandokument som berör stadsomvandlingsprojektet 

vid Backaplan. Därefter ges en orientering för områdets stadsbebyggelsekontext. Studiens 

resultatdel besvarar frågeställningar i respektive avsnitt. 2.1 utgörs av Brandkatastrofens 

”sakägare” över tid, roller och ansvar. 2.2 beskriver minnesmonument och brandlokalen som 

materiella manifestationer av minne över tid. 2.3: Minnet av brandkatastrofen i ljuset av 

Backaplans storslagna stadsomvandlingsprocess. Avslutande diskussion ger en 

sammanfattning av studiens slutsatser. Studiens bilaga presenterar fallstudiens deltagare, 

informationsbrev och intervjuguide. 

1.8 Metod  

Denna kvalitativa fallstudie innehåller en kombination av metoder för insamling av empiriskt 

material vilka är semistruktuerade intervjuer, platsobservationer som besök vid Herkulesgatan 

1 och Göteborgs stadsmuseum. En litteraturundersökning har resulterat i avsnittet tidigare 

forskning. Genom en dokumentanalys och en diskursanalys har det empiriska materialet 

analyserats. Dokumentanalys har tillämpats i de plandokument som hanterar fallstudiens 
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närområde vid Backaplan. Analysen av intervjuerna har genom en diskursanalys fokuserat på 

vad som sägs kring platsens hantering och hur det sägs.  

 

Kombinationen av dokumentanalys och diskursanalys skapar en förståelse för den kontext 

som Backabrandens minne har behandlats i och hur dess bevarandefråga har hanterats över 

tid. Tillvägagångsättet med att kombinera olika metoder och källmaterial kan beskrivas som 

en triangulering. En triangulering innebär att olika metoder går in i varandra och skapar ett 

komplement eftersom olika metoder genererar olika typer av kunskap och data (Patel & 

Davidsson, 2017, s. 55). I det följande ges en beskrivning hur materialinsamlandet och hur 

studien har genomförts, därtill en motivering av metodval. 

1.8.1 Val av fallstudie  
I artikeln Fem missförstånd om fallstudieforskning behandlar Bent Flyvberg några vanliga 

fallgropar och missförstånd vid vetenskapliga fallstudier. Främst menar Flyvberg att 

fallstudier behöver sättas i relation till andra liknande fall (2003, s. 190). I detta fall studeras  

en plats som förknippas med en förödande diskoteksbrand som orsakade 63 dödsfall och 

flertalet skadade barn och ungdomar. Brandkatastofens omfattning har beskrivits som den 

värsta brandkatastrof i Sveriges moderna historia (SOU:113, 2000, s. 12). Därav har 

Backabranden som händelse valts, vilket är ett ovanligt fall, och från ett antikvariskt 

perspektiv är det ett extremfall. Backabranden var en katastrof som involverat flertalet aktörer 

och organisationer på en kommunal och nationell nivå. Flyvberg menar att det är det i 

extrema som innehåller mer information än vardagshändelser eftersom det är fler aktörer som 

har varit inblandade (Flyvberg, 2003, s. 193). I hanterandet av brandens efterspel är det 

flertalet aktörer på en lokal, regional, nationell liksom internationell nivå som arbetet med 

frågan och efteråt utbytt erfarenheter. ”Konkret erfarenhet kan uppnås genom kontinuerlig 

närhet till den studerade verkligheten och via feedback från de som studeras.” (Flyvberg 

2003, s. 225). Citatet exemplifierar hur den specifika fallstudiens kontext kan skapa konkret 

kunskap. I undersökandendet kring olika aktörers angreppssätt och hur frågan om platsen och 

dess minne diskuterats och hanterats. Det är därför en fallstudie är relevant använda sig av i 

undersökandet kring hur svårt kulturarv hanteras inom en kommunal förvaltning och 

stadsplanering. 

1.8.2 Dokumentanalys  
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En dokumentanalys har tillämpats vid närområdets planeringsdokument och är författade av 

Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen under åren 2013–2020. Även dokumentation 

av offentliga minnesceremonier har undersökts i hur händelsen Backabranden definieras av 

Göteborgs stad. Den forskningsstrategi som tillämpats i Susanne Fredholms avhandling 

Making sense of heritage planning, har inspirerat det tillvägagångssätt som har tillämpats i 

den här studiens dokumentanalys (2017, s 53). Tillvägagånggsättet för själva analysen har 

varierats och anpassats till det specifika källmaterialet, men i likhet med Fredholms 

avhandling har källmaterialet loggförts i en tabell. För att undersöka platsens närvaro är 

tabellen uppdelad i kolumner som ringar in när nyckelorden förekommer, i vilket 

sammanhang och hur ofta. Citat har tagits med för att exemplifiera hur händelsen och platsen 

benämns i texten. Tabell 1: Dokumentanalys.  

 
Nyckelord som berör fallstudiens ämnesområde: Minne, minneslokal, minnesmonument, brand, Backabranden, Backaplan.  

Typ av dokument Avsändare År När i texten nämns det specifika nyckelorden Exemplifierande citat 

 

Inledningsvis identifierades nyckelord i studiens syfte och problemformulering. Nyckelord 

som sedan grupperats och översatts till engelska för att kunna användas som sökord i studiens 

litteratursökning. För att hantera och avgränsa mängden av sökträffar i informations- och 

litteratursökningar har jag använt mig av booleska sökoperatörer. Vid sökord som genererat 

mer än hundra sökträffar har jag varit tvungen att kombinera med ytterligare sökord för att 

ringa in studiens ämnesområde och skapa en överskådlighet av sökträffar. Därför har jag i 

litteratursökningen jag använt mig av booleska operationer som AND, OR och NOT för att 

kunna filtrera sökresultatet.  

1.8.3 Observationer  
 
För att få förståelse för platsen har ett antal platsbesök genomförts vid Herkulesplatsen 1. 

Platsens fysiska uttryck berättar om hur platsen har använts över tid, därför ges en beskrivning 

av omgivningen vilket utgår från observation under platsbesök som genomfördes under april 

2022. Jag närvarade vid Rozbeh Aslanians föreläsning Diskoteksbranden – en berättelse om 

kärlek och överlevnad vid Göteborgs stadsmuseum, den 28 april 2022. Platsbesök 

genomfördes även vid Göteborgs stadsmuseums med anledning av Stadsmuseets utställning 

Grejen med Göteborg 1900–2000, där en monter med dokumentärfilmen Diskoteksbranden 



 

 20 

1998 - en kortdokumentär visas (Göteborgs stadsmuseum & Behtaji, 2021). Dessa 

observationer har bidragit till förförståelse för katastrofens påverkan över tid och rum även 

händelsens närvaro idag.  

1.8.4 Intervjuer  
Det är i intervjun i möten med individer som det är möjligt att få personliga perspektiv, ta del 

av minnen och få kunskap om faktiska upplevelser. Intervju som metod kan bidra med ett 

underifrånperspektiv i att belysa sakfrågan i ett planeringssammanhang (Götlind & Kåks, 

2014, s. 104). Det är genom intervjuer med platsens, processens och minnets sakägare som 

problemet undersökas. De intervjuer som genomförts i studien avser att synliggöra olika 

aktörers hanterade av platsen och hur bevarandefrågan färdats över tid under perioden 1998 

till 2022.  

 

Urval av informanter 

Informanter har valts ut då de har varit nyckelpersoner i hanterandet av byggnaden, 

minnesmonument och immateriella aktiviteter som arrangerandet av minnesmanifestationer.  

Studiens deltagare representerar olika aktörer som varit involverade i hanterandet av 

brandlokalen vid Backa. I denna studie avses processens sakägare vara de människor som på 

en privat eller på en kommunal nivå har arbetet med brandens konsekvenser i sin yrkesroll. 

Intervjuer har därför genomförts med nyckelpersoner från organisationer som varit inblandade 

i platsens bevarande. Platsens sakägare är de personer som direkt och indirekt är drabbade av 

platsen. En intervjuförfrågan med dess formella förutsättningar sändes ut till tillfrågade 

aktörer under april månad, 2022 (se bilaga 1).  
Tabell 3:  Presentation av informanter som medverkat i studien. 

Studiens 

informanter 

ålder kön Yrkestitel/roll Relation till fallstudiens 

ämnesområde 

Informant 1 71 år man Dåvarande krissamordnare och chef 

för Göteborgs stödinsatser efter 

Backabranden 1998 

Chef för krissamordning och 

arbetat med det långsiktiga 

stödarbetet (1998–2018) 

Informant 2 60 år kvinna Enhetschef för Göteborgs Konst Arbetat med monumentet 

Backabrandens offer, uppfört 2008.  
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Informant 3 52 kvinna Projektledare vid 

stadsbyggnadskontoret 

Verksam inom 

stadsomvandlingsprocessen vid 

Backaplan.  

Informant 4  kvinna Intendent vid 

Göteborgsstadsmuseum 

Hanterat Backabrandens föremål, 

Arbetsgrupp för minneslokalen.  

Informant 5.  27 kvinna Ungdomskonsulent vid Göteborgs 

stad.  

Projektledare för stadens och 

ungdomsverksamheternas 

uppmärksammande av 20-

årsdagen för Backabranden, 2018 

 

Genomförande av intervjuer 

Inför intervjun fick medverkande informanter information om studiens upplägg. Samtliga 

informanter informerades om intervjuns formella förutsättningar i intervjuförfrågan, som att 

intervjumaterialet kommer användas i ett forskningssyfte (se bilaga 2). För att underlätta  

analysen delades intervjuns frågeställningar upp i tre teman som utgår från studiens 

frågeställningar. Auktoriserad kulturarvsdiskurs är studiens teoretiska angreppssätt vilket har 

påverkat utformning av frågeställningarna i studiens intervjuguide. Exempel på frågor är: Vad 

är det som påverkat de beslut som tagits, vilka har haft mandat och sista ordet om platsens 

hantering. Vad innebär en förflyttning av föremålen och vad för informanten är viktigt att 

bevara. Intervjuguiden har haft en funktion kring att ringa in samtalets tematik utan att styra 

samtalet allt för snävt. Intervjuerna med informant 3 och 4 genomfördes på plats vid 

informanternas arbetsplatser. Intervju med informant 2 och 5 genomfördes över telefon, 

intervju med informant 1 var via videosamtal på teams. Något som är viktigt att tänka på är att 

vid telefonintervju är att samtalet underlättas med enstaka utgångspunkter att diskutera. 

Färdigformulerade, ledande frågor upplevs lätt forcerat och kan påverka samtalets riktning.  

 

1.8.5 Diskursanalys  
Genom en diskursanalys undersöktes intervjumaterialets empiri. Diskursanalys som metod 

valdes på grund av auktoriserad kultarvsdiskurs är studiens teoretiska referensram. En diskurs 

kan förstås som den kommunikation som förs i ett specifikt sammanhang eller i en viss 

kontext (SAOB 13. uppl, s.151). En diskursanalys undersöker hur kommunikation förs och 

vilka mönster som påverkar språkbruket i ett samtal eller i en text, mönster som i sig kan 

reproducera eller befästa en viss typ av kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2002, s. 10). 
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En diskursanalys är användbart i tolkning av intervjudata. Fokuserar på hur det talas om 

platsen, vad som sägs och vad som har hänt. Diskursanalysen har undersökt hur aktörerna 

talar om platsen. Genom en diskursanalys är det möjligt att se hur Backaplan och 

Backabrandens närvaro över tid har hanterats av olika aktörer, när och i vilket sammanhang.  

 

Vid diskursanalysens genomförande kategoriserades tre teman vilket utgår från studiens 

frågeställningar: 

¨ Det första temat behandlade Brandkatastrofens ”sakägare” över tid, roller och ansvar.  

¨ Det andra temat handlar om de aktiviteter och processer kring hanterandet av 

Backabrandens materiella och immateriella arv.  

¨ Det tredje temat handlade om minnet av brandkatastrofen i ljuset av Backaplans 

storslagna stadsomvandlingsprocess.  

 

1.9 Val av empiriskt material 

Förutom data från intervjuer består det empiriska materialet av dokument som 

behandlar platsen användning såsom planhandlingar och offentliga utredningar som 

behandlar branden vid Backa. Även intervjuer med fem aktörer som hanterat 

händelsen utgör studiens empiriska material. För att förstå brandförloppets efterspel 

även tidningsartiklar varit en del av fallstudien.  

1.9.1 Litteratur och forskningsartiklar 
Fallstudiens källmaterial utgörs av litteratur och forskningsartiklar som behandlar platsen och 

diskoteksbrandens efterspel under perioden 1998–2022. 

1.9.2 Dagspress 
Dagspressens funktion har gett en viktig ingång kring hur, var och när Brandplatsens minne 

har dokumenterats i tidningsartiklar och medial bevakning. Studien fokuserar på den mediala 

dokumentation av offentliga minnesceremonier i samband med Backabrandens årsdagar och 

hur platsen beskrivs under perioden 1998– 2022. Det är tydligt att tidningsreportage, 

dokumentation av händelsen har koncentrerats runt eller inför årsdagen den 29 oktober. Den 

databas som används är Kungliga bibliotekets tjänst Digitaliserade tidningar, som ger 

möjlighet i att undersöka när och hur ofta fallstudiens nyckelord nämns.  
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1.9.3 Kommunala dokument rörande Backaplans fysiska planering 
Dokumenten i tabell 1 behandlar dokument som berör fallstudiens närområde och är 

publicerade av Göteborgs stad. Dokumenten har bidragit med förståelse för platsens 

sammanhang.  
Tabell 2: Dokument som behandlar Backaplans fysiska planering 

AVSÄNDARE  ÅR: TYP AV DOKUMENT 

GÖTEBORGS KOMMUN 2004 Detaljplan, KVARTERET ÅNGPANNAN 

GÖTEBORG KOMMUN 1999 Bevarandeprogram, Göteborgs stads 

kulturmiljöprogram 

GÖTEBORGS KOMMUN 2009 Översiktsplan 

GÖTEBORGS KOMMUN,  

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

2013 Backaplans planeringsförutsättningar 

GÖTEBORGSKOMMUN, 

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

2016 Verksamhetsinventering Backaplan 

GÖTEBORGSKOMMUN, 

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

2017 Backaplan: Fördjupade studier 

GÖTEBORGSKOMMUN, 

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

2017 Planeringsförutsättningar Hjalmar Branting-stråket  

GÖTEBORGSKOMMUN, 

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

2019 Program för Backaplan, inom stadsdelarna Backa, 

Kvillebäcken, Tuve, Lundby, Tingstadsvassen och 

Lundbyvassen.  

GÖTEBORGSKOMMUN, 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

2020 Kulturplan Backa 

GÖTEBORGSKOMMUN, 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

2020 Konst som stadsutveckling – Ångpannegatans 

processer 
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1.10 Teoretisk referensram 

1.10.1 Begreppsdefinitioner 
 
Kulturarv 

Riksantikvarieämbetet definierar kulturarv som de materiella och immateriella uttrycken för 

mänsklig påverkan (Génetay & Lindberg, 2014, s. 12). Utnämnandet av kulturarvet som har 

särskilda kulturvärden görs av sakkunniga inom kulturmiljövården. Utpekandet påverkar i sin 

tur lagstiftning och skydd (Génetay & Lindberg, 2014, s. 17).  

 

Kulturmiljövärde 

Riksantikvarieämbetet definition av kulturmiljövärde innefattar värdekategorier av 

kulturhistorisk, social eller estetisk karaktär (Génetay & Lindberg, 2014). 
 

1.10.2 Auktoriserad kulturarvsdiskurs  
LauraJane Smith belyser vilka faktorer det är som legitimerar urvalet av kulturarv. Smith 

menar att det finns en auktoriserad kulturarvsdiskurs som konstruerar och reproducerar ett 

visst historiskt perspektiv. Auktoriserad kulturarvsdiskurs, förkortat AHD och på engelska: 

Authorized Heritage Discourse.  (Smith, 2006). I sitt ifrågasättande av vad som utnämns och 

lyfts fram som kulturarv lyfter hon andra synsätt i hur kulturarv kan betraktas. Dels menar 

Smith att kulturarvet är i en ständig process, en kulturarvisering som är en aktiv och kulturell 

process (2006, s. 11). Smith lyfter fram representation av olika typer av kunskap i sitt 

ifrågasättande av vad som utnämns som kulturarv och vid beslutsfattning. Smith undersöker 

urvalsprocesser och vad värdbeskrivningar är baserat på, tillexempel internationella 

konventioner som behandlar värdering av kulturarv. Perspektivet är inom diskursteori som 

handlar om att i att skapa sig en förståelse av språk och kommunikation 

 

Professorn, Gregory John Ashworth har haft en tongivande position i forskningsområdet 

kulturarvsstudier och skrivit mycket om ämnesområdet Dark heritage och kulturgeografi.  

I utnämnande av kulturarv det är det alltid något som inte får ta plats eller representeras, det är 

ur detta som dissonans uppstår och det är svårt att undvika (Tunbridge & Ashworth, 1996, s. 

21). Inom musikens värld betyder dissonans att kombinationen av toner skapar en disharmoni 

(SAOL, 2006) något som i sig uppfattas olika beroende på vem det är som lyssnar. LauraJane 
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Smith menar i sin bok Uses of heritage att kulturarv alltid har en inneboende multivokalitet 

och att tolkning av platsers historia alltid påverkas av vilket, vems och vilkas perspektiv som 

tillämpas (2006, s. 81).  Smiths resonemang utgår från Ashworth och Tunbridge bok 

Dissonant Heritage (1996) som menar att brist av konsensus av ett objekts särskilda betydelse 

är kulturarv av sin natur alltid dissonant (Tunbridge & Ashworth, 1996, s.21 refererad i Smith 

2006, s. 80). Men Smith, liksom Ashworth Tunbridge menar att det dissonanta förstärks 

genom hur en plats hanteras och särskild när kulturarv anpassas till turism och olika 

ekonomiska faktorer (2006, s. 81).  

 

Kulturarvets dissonans kan synliggöras vid ifrågasättandet av vad kulturarv reproducerar och 

var urvalet legitimerar. Smith ger några exempel på begreppets tillämpning i olika enskilda 

fall, men att det som Smith fokuserar på är hur kulturarv hanteras, regleras och styrs och att 

kulturarvisering alltid är en social process som omförhandlas (Smith, 2016, s. 82). Orsaken till 

dissonans kan vara en ökad medvetenhet, politiska meningsskillnader kring en plats, eller att 

ett särskilt objekt kan omdefinieras över generationer och olika samhällsgrupper.  

1.10.3 Palimpsest 
 Bie Plevoets och Koenraad Van Cleempoel menar i sin bok Adaptive Reuse of the Built 

Heritage att bebyggelsens tidslager består av materiella och immateriella tillägg som 

samexisterar och kan därför betraktas och erfaras som ett Palimpsest (Plevoets & Cleempoel, 

2019, s. 29) Palimpsestbegreppet tar vid LauraJane Smiths resonemang kring att 

kulturarvisering bör betraktas som en pågående process. De tidslager som är synliga i ett 

landskap, byggnad eller en plats representerar olika aktiviteter som bedrivits på en plats 

(Plevoets & Cleempoel, 2019, s.29).  
 

I Sharon Macdonalds studie Difficult heritage- Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and 

Beyond (2008) Macdonald tillämpar begreppet palimpsest i hur spår från olika tider kan 

erfaras och synliggöra, utan att det skulle behöva bli fruset och endast manifestera 

byggnadernas forna funktion (Macdonald, 2008, s.190). I Macdonald studie behandlas 

bebyggelse som bär spår av det nazistiska arvet. Själva omslagsbilden till boken är ett 

fotografi på en skateboardåkare som utför ett trick vid trappan till BYGGNAD. En illustration 

av vardagens kontraster och hur dåtid integrerar med nutid. Skateboarden manifesterar 

stadens tidslager med de nya funktionerna och aktiviteterna som finns i staden, men som bär 
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spår av det som tidigare hänt. Macdonald ger exempel och noggranna beskrivningar av lokala 

nationella och internationella strategier för hanterandet av svåra kulturarv. Avslutningsvis ger 

författaren konkreta exempel hur Tysklands mörka förflutna har haft en påverkan på 

utformandet av nyuppförd bebyggelse. Som glaskupolen i Berlins riksdagshus där glasets 

insyn symboliserar politikens transparens för folket, ett sätt där arkitekturen kompenserar eller 

tydliggör (Macdonald, 2008, s. 189). Det är möjligt att glasets insyn symboliserar politikens 

transparens för folket och Tysklands svårhanterliga historia. Resonemanget kring palimpsest 

Macdonald utvecklat i Memorylands (2013. Boken tar utgångspunkt där hur minne och 

historia hanteras och konstrueras i Europa (Macdonald, 2013). Palimpsest har sin 

utgångspunkt från författarens definition av vad som är Memorylands. Textens olika 

fallexemplen berör platser och minnesmonument som skulle kunna förstås som svåra 

kulturarv. Författaren menar att den institutionaliserade hanteringen av historia ofta utrycks i 

olika statiska minnesmonument och utnämnandet av kulturarv. Avslutningsvis 

problematiserar Macdonald det standardiserade tillvägagångssätt som kollektiva- och svåra 

minnen hanteras (Macdonald 2013, s. 1) 
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2. RESULTAT   
 

Studiens resultatkapitel avser att besvara studiens tre frågeställningar där varje frågeställning 

representerar ett avsnitt. I avsnitt 2.1 presenteras de händelser som berör fallstudiens fokus 

och en presentation av involverade aktörers ansvar och funktion. Avsnitt 2.2 är en beskrivning 

kring fallstudiens immateriella och materiella manifestationer. Avsnitt 2.3 avser att undersöka 

och analysera Backabrandens närvaro i pågående stadsutvecklingsprojekt vid Backa.  

 
Figur 1. Flygfoto över Göteborg. Röd markering visar fallstudiens placering vid Backaplan, Hisingen, Göteborg. 
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Figur 2. Flygfoto över Herkulesgatan 1–3. Minneslokalen och minnesmonument är markerat i rött. 
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2.1 Brandkatastrofens ”sakägares” roller och ansvar över tid.   

 
Förutom kretsen runt de 63 omkomna och brandens överlevare så var det hela stadsdelar som 

var påverkade av brandkatastrofen. Samtliga förvaltningar inom Göteborgs kommun 

hanterade brandkatastrofen på något sätt i sin verksamhet. Tuija Nieminen Kristofersson 

beskrev i sin publikation som behandlar krisgruppers arbete hur individuella iniativ togs av 

tjänstemän vid stadsdelsförvaltningar, sjukhus och religiösa samfund. När nyheten om 

branden hade släppts begav de sig direkt till arbetet därtill efterföljande jour och tillgänglighet 

för drabbade (2002, s. 207). Intendenten vid Göteborgs stadsmuseum berättade under samtalet 

den 28 april 2022 att alla tjänstemän inom kommunen skulle vara tillgänglig och bistå 

(Informant 4). I det följande avsnittet kommer några av de kommunala förvaltningarnas 

direkta arbete med brandkatastrofplatsen att presenteras.1 Göteborgs stads arbete med 

minneslokal, minnesmonument, utställningar och minnesmanifestationer har genomförts i 

samråd med Brandoffrens anhörigförening BOA.  

 
1 Stödcentrum, Göteborgs konst, Göteborgs stadsmuseum och Ungdomssatsningen Hisingens där informant 5 
var projektledaren för brandens 20-års dag. 

Figur 3. Genom intervjuer och litteraturstudier en tidslinje vuxit fram vilket illustrerar aktörers aktiviteter under 1998–2022.   
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2.1.1 Stödcentrum 
 
Göteborgs stad upprättade stödcentrum som skulle stå för det långa stödarbetet för de 

drabbade. I kommunstyrelsens strategidokument beskrevs stödarbetets arbete år framåt  

Göteborgs stads dåvarande krissamordnare, i ett samtal den 22/4–2022:  

”På något vis det så att var en underlig blandning mellan att vi inte visste vad vi skulle 

göra men det fanns också en oerhörd passion nästan kring om vi skulle syssla med.  

Så vi blev bra på det och då säger jag det utan att något vis låta tuppkammen växa, 

men alltså det jag vet jag har jag varit inblandad det är sådana minnen och i Utöya 

och hur många sådana händelser som helst i olika roller. Därför att i Göteborg fick 

en ett en slags renommé som i alla fall inte var dåligt och faktum är att bara komma 

ut på noll är en prestation i de här sammanhangen. Staden behöver inte skämmas över 

hur vi hanterar detta och det har jag så många anhörigas ord på. Det är en sak att vi 

säger på insidan när jag säger så, men jag känner mig väldigt trygg med det. Och det 

har historien visat oss att vi har anledning att vara tacksamma över hur vi och vad vi 

gjorde även om vi ibland inte riktigt vet hur vi kom fram till vad vi skulle göra.” 

 Informant 1 
 
Stödcentrum tilldelades mycket resurser eftersom Göteborgs stad insåg brandens långsiktiga 

konsekvenser för anhöriga och överlevare (Informant 4) Enligt intendenten vid Göteborgs 

stadsmuseum var stödcentrums arbete en anledning till att Göteborg kunde ta sig ur krisen 

hyfsat väl (Informant 4). Nieminen Kristoffersson menar att krisgrupper som stödcentrum 

hade en sammanhållande funktion och fungerade som en länk mellan politiken, polisen och 

myndigheter (Nieminen Kristofersson, 2002, s. 205). Eftersom det är tjänstemän som arbetat i 

förvaltningen har det funnits en kontinuitet i kontakten med BOAS anhörigförening (Ibid, 

2002, s. 214). Informant 1, var chef för stödcentrums arbete från 1998 till 2018. Under 

samtalet berättade han om det direkta händelseskedet och hur fältarbetet vid Backa inleddes. 

När branden var släkt inleddes den tekniska förundersökningen och representanter från 

stödcentrum fick tillträde till lokalen. Informant 1 berättade om den bestörtning som de 

möttes av 1998: 
”De fick inte heller röra lokalen den var ju precis då. Om jag hade fått bestämma och 

det är tur att man inte får det för när jag kom in i den här lokalen första gången och då 

var det väl ett par dagar efter branden. Så tänkte jag att här, det här ska ingen behöva 

se.”  
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2.1.2 Anhörigföreningen BOA 
 
Brandoffrens anhörigförening bildades vintern 1999 av föräldrar och anhöriga till de barn och 

ungdomar som omkom under branden ( (SOU 1999:68 ). Föreningens arbete har inkorporerats 

i alla händelser, auktioner och manifestationer som berört Backabrandens minne.  

Rozbeh Aslanian betonar den gemenskap som präglade kvällen den 29 oktober, om den 

representation som fanns från 44 olika länder, som han nu önskar att anhörigföreningens 

arbete ska fokusera på (Aslanian, 28 april 2022). Aslanian berättade vidare hur BOA:s arbete 

idag fokuserar på hur samhället kan sluta samman, att det branden visade på hur samhället 

slöt upp. ”Alla blev stadens barn” (Rozbeh Aslanian, föreläsning Göteborgs stadsmuseum, 28 

april 2022)   Föreningens arbete gör dem till viktiga aktörer i mångfaldsfrågor, någon som 

synliggjordes vid 20-års ceremonin och utställningen Youth 1998 (informant 5).  Under årens 

lopp har BOA arrangerat många visningar för skolklasser i minneslokalen.   

2.1.3 Minnesmanifestationer vid Brandplatsen 
 
Utanför avspärrningar efter branden skulle det växa fram en vägg med föremål, ljus och 

blommor, författarna Petersson &Wingren beskriver det som en spontan minnesplats (2001, s. 

25). Ungefär 8 veckor efter branden kom det propåer om att platsen behövde rensas upp, att 

slänga föremål skulle enligt informant 1 & 4 uppröra folk. Därför tog kommunledningen 

beslut att samla in föremålen från minnesmuren och dessförinnan informera om det noggrant. 

Innan insamlandet sattes det upp skyltar med datum som beskrev när föremålen skulle tas bort 

från platsen, informant 1 menade att det var viktigt att ha en framförhållning för att inte 

överraska människor i sorg, att det som de lämnat på platsen plötsligt skulle tas bort.  

Kommunens information innan bortforslingen av föremål var en del av den strategi som 

Informant 1 genom kommunen skulle komma att utveckla. Metoder som sedan tillämpats vid 

andra katastrofer, som vid Utöya i Norge, där informant 1 var rådgivare kring minnesplatsen  

 
”Så att det är ganska lätt för det vet man när man hamnar i den situationen att vara 

rådgivare. Vad man ska göra, det var min stora uppgift efter Utöya. Det var arbetet 

första veckan tror jag att jag var i radion varenda dag, vad ska vi göra med blommorna? 

Det arrangerades en minnesplats som var så groteskt stor i någon mening och det var en 

halvmeter blommor i ett jättestort område utanför domkyrkan. Alltså det är ju som man 

säger, den metod som vi utvecklade i ämnet kan tillämpas vid tre tulpanbuketter men 

också tonvis med blommor. Det måste finnas en strategi kring.  Informant 1 
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Figur 3 Fotografi från Backabrandens minnesmur, november 1998.Under november och december samlades föremålen in i 

stora plastsäckar, saker och ting som legat utomhus i regn och snö i två månader. Intendenten vid Göteborgs stadsmuseum 

berättade att en hel del slängdes, men totalt samlades det in ungefär 20st stora plastpåsar med material. Fotograf: Staffan 

Westergren, Göteborgs stadsmuseum. 

Park- och gatuförvaltningen tog hand om alla blommor som sedan skulle komposteras. 

Ljusstumpar samlades in av representanter för stödcentrum. Informant 1 hade hand om att 

skicka alla ljusstumpar till ett kloster vid Omberg. Där skulle klostersystrarna stöpa om alla 

ljusstumpar till 63 ljus som skulle kunna placeras i minneslokalen. Göteborgs stadsmuseum 

fick i uppdrag av Göteborgs kommun att ta hand om materialet vid minnesmuren. Museet 

samlade in papper, föremål och foton. Informant 4 berättade om tillvägagångssättet under 

intervjun den 28 april 2022. Konservatorerna började med att lägga upp alla föremål på stora 

bord för att torka, mycket var genomvått efter att ha varit utomhus i nästan två månader. 
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Brandkatastrofens anhöriga fick därefter besöka museet och hämta de föremål som de ville ta 

med sig hem. En del av föremålen skulle placeras i utställningsmontrar i brandlokalen som 

vid 1999 skulle omformas till en minneslokal för BOA. Intendenten berättade att föremålen 

var i kartonger i museets magasin. Inför 20-årsdagen tog intendenten initiativ till att registrera 

föremålen och publicera dessa vid deras databas Carlotta (Göteborgs stadsmuseum, 2018)  

 

2.1.4 Från brandlokal till minneslokal 

Inledningsvis påverkade beslutfattande kring lokalens framtid av polisens 

förundersökningsprocess som påbörjades när branden var släkt, en undersökningsperiod som 

pågick till februari 1999.  Rivning eller renovering var de motpoler som präglade idén av 

brandlokalen i början. Informant 1, chefen för krisinsatserna berättade under vårt samtal att 

idén att byggnaden skulle rivas var väldigt manifesterat i början och utryckte att tankarna 

handlade om att ”döda monstret” monstret syftades på byggnaden. Vidare menade han att det 

egentligen var absurt då undervåningen inte var utbränd och att elen där fungerade. På frågan 

om det hade garanterats att branden inte orsakats av en brottslig handling, vad hade hänt då? 

Informanten svarade att då hade de ägt frågan: 

”Men det som var så slående i det här var att vi var bara en hårsmån från- jag tror vi hade 

kunnat få gehör för att riva huset om vi hade föreslagit det om man säger så. Så det, jag 

tror att vi blir eniga om att det hade varit ett fundamentalt misstag. ” 

Informant 1 

 Brandlokalens framtid Brandlokalens framtid diskuterades i samråd med anhöriga och 

Göteborgs stad. För att samla in kunskap kring andra katastrofplatser och minnesmonument 

genomförde informant 1 och hans medarbetare vid Göteborgs stad researcharbete. Staden 

Dunblane i Skottland besöktes med anledning av att staden 1996 drabbats av en skolskjutning 

som fick stor internationell uppmärksamhet. Dunblane hanterade händelsen med 

att riva gymnastiksalen och anlägga en parkering vid den plats där skjutningen ägt rum. 

Tjänstemännen från Göteborgs samlade insikt var att rivning skulle vara helt fel väg att gå.  

Ingen ville parkera på platsen där skjutningen ägt rum. Informant 1 berättade att det som hade 

hänt var det i stället blev som ett stort tomrum, både mentalt och rumsligt. ”Den omedelbara 

sorgen kunde inte riktas mot något!” (informant 1) En viktig erfarenhet är att gå varsamt fram 
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när viktiga beslut fattas och inte påverkas av omgivningens upprörda känslor. Vidare kunde 

informant 1 konstatera att beslutat att inte riva brandlokalen aldrig har ifrågasatts. När den 

tekniska förundersökningen var klar kunde gestaltningsprojektet av brandlokalen påbörjas. 

Kommunen och BOA satt i diskussioner i hur minneslokalen skulle gestaltats (SOU 

2000:113, s. 124) 

Den 29 oktober 1999 genomförde stödcentrum en av de första stora minnesmanifestationer. 

Informant 1 berättade hur Stödcentrum genomförde ett projekt med ungdomarna: 

Vi köpte ett backstage tyg som var lika stort som huset. och så och så jobbade vi 

med en konstnär som gjorde sextiotre fåglar som vi fäste på tyget. En fågel för varje 

barn som hade dött, fåglar som flög mot den uppgående solen och så täckte vi hela 

huset. Med tyget vid denna manifestation blev det vårt återtagande. Alltså det blev 

som ”rivningen” fast som en bättre process som  blev riktigt bra. 

Informant 1 

 

2000 skulle arbetet med minneslokalen påbörjas. Lokalens funktion förutsatte krav på 

brandskydd, som att lokalen är dimensionerat för ett visst personantal, utrymningsvägar, 

brandlarm och byggmaterial (SHK, 2001). Stadsmuseet deltog i den arbetsgrupp som 

utformade gestaltningen av minneslokalen. 

2.1.5 Göteborgs stadsmuseum. 
 
Göteborgs stadsmuseum har på olika sätt varit involverade i brandkatastrofens efterspel, dels i 

hantering av minnesföremål, gestaltning av minneslokal och utställningar. Under åren 1998 

till 2022 har museet haft ett kontinuerligt samarbete med Brandoffrens anhörigförening vilket 

har resulterat utställningar, samtal och föreläsningar. Det senaste projektet var Grejen med 

Göteborg, och att museet arrangerade en föreläsning med BOAs ordförande. Intendenten som 

medverkat i den här studien (informant 4) har haft en betydande roll i stadsmuseets 

långsiktiga arbete med händelsen. Intendenten som sedan 1988 arbetat med samtidsfrågor och 

samtidens svåra händelser och kulturarv. Dels genom olika slags utställningar inom temat, 

dels genom sitt engagemang i SAMDOK2. 2017 deltog hon i nätverkets publikation Känsliga 

och svåra teman vid samtidsdokumentationer: erfarenhet, etik och metod (DOSS, 2017).  När 

 
2 SAMDOK är en museiorganisation som arbetat med samtidsdokumentation och samtidsfrågor. Organisationen 
heter numera DOSS- Dokumentation av Samtida Sverige (Sveriges museer, 2022). 
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terrorattentatet vid Utöya skedde blev intendenten kontaktad av museerna i Norge med syfte 

att höra om Göteborg arbetat. Några insikter som både informant 1 och 4 delade med sig vid 

tillfället var att det inte går att tänka är att göra en sak och sedan skulle det vara avslutat, utan 

under en ganska lång tid är det ett pågående arbete (Informant 4, 28 april 2022) 

Ungefär två veckor efter att branden ägt rum fick Göteborgs stadsmuseum en förfrågan från 

Nordiska museet om stadsmuseet kunde engagera sig i händelsen. Svaret från museet blev 

ganska omgående att de inte kunde delta, enligt intendenten var anledningen att det kändes för 

svårt och även lite för snabbt på (informant 4, 28 april 2022).  Intendenten betonade att 

tillvägagångsättet hur Göteborgs kommun har hanterat svåra kulturarv har skiljt sig från fall. 

Som exempel berättade hon om hennes arbete med Vidkärrs barnhem, som för kulturvården 

varit mer omtvistat än hanterandet Backabranden. (Informant 4) I hanterandet av 

Backabranden har det funnits en konsensus i dialogen som vikten av att visa varsamhet till 

platsen och till BOA. Det som skapade debatt och diskussion vid Vidbokärrs barnhem var att 

historien om vad som hade hänt gick isär, att barnhemmet varit i kommunens regi kan 

möjligen ha påverkat viljan i att satsa resurser till det projektet. 
 

Från 2021 är Backabrandenen  den del av Göteborgs stadsmuseums 1900-tals utställning 

Grejen med Göteborg. I samband med Stadens 400-årsfirande invigdes utställningen Grejen 

med Göteborg, 1900– 2000. Händelser som är förknippade med nöd och lust står i fokus, för 

att citera en presentationsskylt för utställningen. Backabranden har en självklar del i 

utställningen. Föremålen som ställs ut är indelade efter olika teman och händelser, alla 

föremål i utställningen kommer från stadsmuseets samlingar och finns inlagda i 

samlingsdatabasen Carlotta. Ljuset i utställningen är dämpat, i taket hänger lysande trådar i 

taket. I hörnet av utställningen finns montern för brandkatastrofen 1998, en monter som delvis 

är avskärmad. Väggarna är grå, 63 små stjärnor lyser upp väggen. 63 namn och födelsedatum 

är skrivet i guld.  Filmen Diskoteksbranden 1998 - en kortdokumentär är 16 minuter lång och 

spelas bredvid montern (Göteborgs stadsmuseum, 2021). 
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Figur 4.Montern visar upp 7 föremål. Ett par Buffaloskor, en mobiltelefon, ett terminskort, en freestyle, ett par jeans och 
invigningskort till festen. Siluetten från ett ungt kärlekspar, manifestation för kärlek. 

 

2.1.6 Göteborg konst 

Göteborgs kulturförvaltning har inom sina olika avdelningar arbetat med Backabranden i sin 

verksamhet under perioden 1998–2022. Förutom Göteborgs stadsmuseum ingår även 

Göteborg Konst i förvaltningen. Enheten har sedan 2003 arbetat med offentlig konst, interiört- 

och exteriört i Göteborgs stad (informant 2, informant 4). Chefen vid Göteborg Konst har på 

olika sätt arbetat med objekt och monument som är förknippat med svåra händelser och 

berättelser i Göteborg. Backabrandens materiella arv behöver ses i relation till andra 

monument och svåra kulturarv i Göteborg. Även den kulturstrategiska enheten har varit 

engagerade i Backaplans framtid som i författandet av Kulturplan Backa (Göteborgs 

kommun, 2020). 

 

2.1.6 Minnesmonumentet Backabrandens offer 
 
Det var anhörigföreningen som hade börjat diskutera med Göteborgs Stad i att uppföra ett 

minnesmonument. Efter att föremålen vid minnesmuren hade förflyttats placerades ett 
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temporärt minnesmonument utanför brandområdets avspärrningar. Denna blå bänk skulle 

finnas på platsen i 10 år innan ett permanent minnesmonument uppfördes på platsen 2008 

(Petersson & Wingren, 2011, s. 94). Arbetet med uppförandet av minnesmonumentet beskrevs 

av enhetschefen vid Göteborg Konst (Informant 2). I samband med Backabranden fick 

Kulturförvaltningen uppdrag att arbeta fram ett monument för att hedra minnet av de 

omkomna och överlevande. En lång process föregick uppförandet av monumentet. Informant 

2 kom in ett och ett halvt år innan processen hade påbörjats. På frågan hur minnesmonumentet 

kom till, beskrev hon vilka som medverkat i processen kring uppförandet av 

minnesmonumentet. Förutom kulturförvaltningen fördes samtal med representanter från 

anhörigföreningen, lokalförvaltningen liksom och en nämndeman vars barn omkommit i 

branden. Framförallt BOA var särskilt delaktiga kring utformning och placering av 

monumentet. Enhetschefen berättade att budgeten för monumentet var liten och att det var tre 

konstnärer som tillfrågats och fick komma med förslag till gestaltning. Till sist blev det 

skulptören Claes Hake som tilldelades uppdraget.  

 

Enhetschefen för Göteborgs Konst (informant 2) och resterande i arbetsgruppen samtalade 

mycket kring monumentets utformning. Det som skulle utgöra monumentets komponenter var 

Stenskivorna, Skivan, silverträden och den röda trottoaren som binder ihop verkets 

rumslighet. Det var viktigt med den norska stenen, då det ser ut som blå fjärilar på ytan. 

Namn på de 63 omkomna barn och ungdomar är förgyllt i guld och ingraverade i 

monumentet. Informanten 2 hade via Skatteverkets register samlat in namnuppgifter och ålder 

på de omkomna. ”Det var viktigt med namnen, hur gamla de blev” (Informant 2). Silverträden 

var viktiga i och med att det var vid träd en uppsamlingsplats för avlidna hade upprättats 

(Kamedorapport 75, 2001, s. 35). Informant 2 beskrev kontakten med fastighetsägaren och 

hur åsikterna gick isär i var monumentet skulle placeras. Även om informant 2 inte 

personligen diskuterade med hyresvärden, sammanfattade hon kontentan med citatet: ”De 

ville inte att det skulle hända, inte där hos dom”. Fastighetsägaren ville fortsatt hyra ut och 

använda ytan och platsen som tidigare. I stället utsåg kommunen en remsa vid cykelbanan 

längs Hjalmar Brantingsgatan, och det var den yta som det kunde arbetas med. Placering av 

monumentet föranleddes av många diskussioner med Trafikverket. De var emot att 

trottoarstenarna skulle vara röda då det skulle kunna resultera i många olyckor i att de röda 
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stenarna skulle stoppa upp. Informant 2 betonade att det var just det som var poängen att 

människor skulle stanna upp.  

 

2004 antogs en ny detaljplan över brandplatsområdet (Detaljplan för kvarteret Ångvassen, 

Göteborgs kommun, 2004.  Genomförandeperioden för detaljplanen var 10 år och 4 år efter att 

detaljplanen hade antagits skulle minnesmonumentet avtäckas. Monumentets placering finns 

utmarkerat med användningsbestämmelsen PARK. Användningsbestämmelsen PARK styr 

vilken förvaltning som har ansvar för monumentets tillsyn och Park- och naturförvaltningen 

tilldelades uppdraget. Riktlinjer för detaljutformningen beskrevs vidare i detaljplanen:   

 
”En del av trottoaren avsätts för ett minnesmonument. Ett förslag finns på en "mur" med 

en höjd av ca 1,20 m som på något ställe förses med en skulptur med en höjd av ca 2 m. 

Platsens och monumentets utformning kommer att ske i samarbete mel-lan föreningen 

Brandoffrens Anhöriga och en konstnär. Ett representativt staket bakom monumentet ska 

sättas upp och bilda gräns mot parkeringen på kvarters-mark.” 

 (Detaljplan för Kvarteret tingstadsvassen, Göteborgs kommun, 2004). 

 

Den 29 oktober 2008, 10 år efter brandkatastrofen avtäcktes minnesmonumentet av 

skulptören Claes Hake (Göteborgs konst, 2022) Avtäckningen inleddes först med ett 

gemensamt fackeltåg. Det var en ceremoni för överlevare, brandens offer och dess anhöriga. 

Monumentet av Claes Hake symboliserar stadens trauma (Göteborg Konst, 2022). Under 

intervjun med intendenten vid Göteborgs stadsmuseum ställdes en fråga om 

minnesmonumentet och minneslokalens framtid. Hon menade att minnesmonumentet kommer 

att finnas kvar, däremot fanns en fundersamhet kring minneslokalens framtid.  ”...Men lokalen 

känner jag mig lite osäker på, det är om de orkar driva den. Jag tror inte kommunen kommer 

att säga upp den” (Informant 4). Chefen för Göteborg konst fick frågan under intervjun om 

hon upplevde att det skett en förändring i hur känslig platsen är, på frågan svarade hon nej. 

Hon menade att minnet kommer leva vidare: ”Varje år är monumentet viktigt för hur många 

som helst. Monumentet skänker glädje och sorg, men det ger även synlighet till att staden 

tagit sitt ansvar ” (Informant 2).   
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Figur 7. Minnesmonument och minneslokalen vid Herkulesgatan ett. Minnesmonumentet består av fem sammansatta block i 

norsk granit där är de omkomna ungdomarnas namn är ingraverade i guld, 63 namn som glimrar mot granitens mörka yta. 

Granitblocken är bågformad mot Hjalmar Brantingsvägen och dess baksida är riktat mot Brandlokalen vid Herkulesgatan 1. 

Det är park- och naturförvaltningen som förvaltar monumentet idag 2022.  Foto: Ida Thurell 
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2.2. Materiella och immateriella minnesmanifestationer över tid  

Efter branden fanns en misstro av räddningstjänstens agerande. Manifestationer som 

anordnats blev som ett slags verktyg för att kunna överbygga motsättningar, som 

räddningstjänstens närvarade när lokalen nyinvigdes (informant 4, 28 november 2022). 

Årsdagarna har haft en aktiverande verkan och skapat diskussion kring händelsen.   

I samband med årsdagarna har det skrivits artiklar som illustrerar händelsen och platsen. 

Artikeln Så fyllt av liv, så fyllt av död (GT, 29 oktober 2008) publicerades vid Backabrandens 

10-årsdag och ger en illustrativ beskrivning av den kontrast som Leos Lekland utgör på 

platsen idag och vid 2008.  Det är även genom dessa ögonblicksskildringar som det är möjligt 

att förstå hur händelsen färdas över tid: 

 
”Människor kommer och går, vissa tänder ljus eller lämnar blommor vid den blå dörren 

och skickar en tanke till alla de ungdomar som mötte döden där inne, andra hämtar 

högst levande och livfulla barn från en timme i lekens land. Bollhav i stället för eldhav. 

Klättervägg i stället för att klättra på varandra i panik. Rutschkana i stället för att kasta 

sig ut genom ett krossat fönster och falla sex meter. På parkeringsplatsen utanför den 

röda tegelbyggnaden står en betongklump med en trafikskylt: det är förbjudet att stanna 

här, men det märkliga är datumet. "29 okt-" står det. Ett datum och sedan ett streck, och 

sedan ingenting. Efter den 29 oktober ingenting. Och clownerna gapar.” 

Lars Lindström, GT, den 29 oktober 2008 

 

Årsdagarna sätter även deadline för olika projekts tillblivelse, eller punkt för att kunna gå 

vidare: Invigningen av minneslokalen den 29 oktober 2001, minnesmonumentet som 

avtäcktes vid Backabrandens 10-årsdag 2008 och att föremål inregistrerades vid 

Backabrandens 20-årsdag. Brandlokalens funktion som minneslokal, har tillsammans med 

minnesmonumentet blivit ett rum för minnesmanifestationer. Chefen för Göteborg Konst 

betonade monumentets och platsens betydelse och hur monumentet utgör en påminnelse att 

händelsen behöver återberättas. ”Det är som att vid årsdagen blir händelsen en milstolpe för 

hela Sverige.” (Informant 2) Minnesplatsen är ett offentligt rum för eftertanke och paus och 

utgör en kontrast till Hjalmar Brantingsgatan.  
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2018 arbetade Informant 5 som projektledare för stadens och ungdomsverksamheternas 

uppmärksammande av 20-årsdagen av Backabranden. Ett halvår innan brandens 20-årsdag 

blev hon tilldelad uppdragen och arbetet kunde påbörjas. Projektledaren beskrev att det var en 

ära att få arbeta med ceremonin och att det fanns ett stort engagemang hos alla deltagare. Det 

fanns ett tätt samarbete anhörigföreningen och takthållaren var Rozbeh Aslanian, dåvarande 

och nuvarande ordförande i BOA. Målsättning för projektet var att högtidliggöra, synliggöra 

och uppmärksamma händelsen (Informant 5). För de personer som varit engagerad i det 

långsiktiga stödarbetet blev ceremonin även som ett slags avstamp att kunna gå vidare. Den 

dåvarande chefen för stödinsatser berättade om hur händelsen präglat hans yrkesliv och det 

sammanhang som han verkat i sedan branden 1998: 

 
”Men det var ett fantastiskt sammanhang. Men det gjorde att jag har fortsatt att dels 

har ju varit ansvaret för det uppdraget ända tills på tjugoårsdagen när jag tyckte att det 

var dags och avsluta, så det blev ju ett livslångt uppdrag för mig.  Av flera men nästan 

bara, det är ett konstigt ord i sammanhanget, men det är nästan bara angenäma skäl.”  
Informant 1, den 23 april 2022.   

 

Informant 5, som representerade ungdomssatsningen vid Hisingen var med och arbetade kring 

20-årscermonin 2018. Under telefonsamtalet den 29 april berättade hon om tankarna kring 

arrangemanget vid framtida ceremonier: 
 

Redan nu kan jag känna, att om 30 år. Eller vid 30-årsceremonin kommer det inte att 

fungera på samma sätt. En erfarenhet av händelsen är att efter varje år som gå så går 

någon som arbetet med händelsen i pension, människor flyttar etcetera 
Informant 5 

 

Under telefonsamtalet berättade projektledaren att besöken som genomförs vid minneslokalen 

i första hand handlar om kunskapsbildning, sorgbearbetning är inte i fokus vid dessa besök 

Minnet av branden är mindre laddat för dagens generation ungdomar. Projektledaren beskrev 

minneslokalen funktion för fritidsverksamhetens och hur de tar med ungdomar till 

minneslokalen:  
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”Det drabbar hårt, alltid är det någon som känner någon som var där. En morbror, en 

äldre kusin, en förälder. Generellt så minns ungdomarna själva inte händelsen närmre 

än så. Men arbetet har varit präglat av att föra vidare berättelsen och händelsen, som ett 

överlämnande av minnet. Det handlar om branden och dess konsekvenser. Men även 

om möten över gränser, integration och skapandet av mötesplatser.” 

Informant 5 

2.3 Perspektiv på bevarande av svårt kulturarv i pågående 
stadsomvandlingsprocess.   

Inledningsvis ges en beskrivning av fallstudiens stadsbebyggelsekontext som utgår från 

antagna planprogram och det resonemang som förs fram av författarna till boken Den urbana 

Fronten (Despotović & Thörn, 2015) Därtill ges en beskrivning av fallstudiens direkta 

närområde och dess kulturhistoriska bebyggelse vilket utgår från Göteborgs stads 

bevarandeprogram (Lönnroth, 1999). Figur 2 är ett flygfoto där den vita prickade markeringen 

visar stadsomvandlingsprocess som sker inom stadens visioner (Göteborgs kommun, 2019).  

2.3.1 Fallstudiens stadsbebyggelsekontext  
 

200 m
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1. Planområdet för Backaplan. 

Angränsade stadsdelar till brandplatsen är Backaplan och området direkt väster om 

Kvillebäcken vilket är stadsdelsområden som ingår i Göteborgs 

stadsomvandlingsprojekt (Göteborgs kommun, 2019). Backaplan är idag Hisingens 

största handelsplats och består av köpcentrum och stora asfalterande parkeringsytor. I 

Backaplans programhandling beskrivs stadens ambition att binda ihop stadsdelen 

Backa till centrala Göteborg (Göteborgs kommun, 2019, s. 20). Det som omger 

området är Hjalmar Brantingsgatan och Lundbyleden. En gångtunnel under Hjalmar 

Brantingsgatan förbinder Backaplan med Brämaregården. (Göteborgs kommun,  2019) 

2. Ångpanneområdet som ingår i planprogrammet för Backaplan 

3. Kvillestaden 

4. Gustaf Dahlénsgatan 

5. Det fd Gustaf Dahlensområdet, nu: Östra Kvillebäcken 

Väster om Backaplan är området Östra Kvillebäcken beläget 

6. Kvillebäcksparken 

Kvillebäcken utgör en naturlig avgränsning mellan Östra 

Kvillebäcken/Ångpanneområdet och Backaplan.  

7. Brandplatsens direkta närområde vid adressen Herkulesgatan 1 består av ett 

sammanhängande bostadskomplex som inrymmer olika slags verksamheter. Det är det 

privata fastighetsbolag Curt Lundahl & Co som förvaltar Herkulesgatan 1–3, som de 

själva beskriver som Kvillebäckscentret (Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB, 

2022) I deras lokaler bedrivs det idag blandande verksamheter i kvarteret som kontor, 

Leos Lekland och gym. Områdets formella skydd återges i detaljplanen för kvarteret 

Ångpannan (Stadsbyggnadskontoret, 2004). I Göteborgs stadsbevarandeprogram 

nämns kvarteret och det som programmet särskild lyfter fram inom området är den 

korsvirkesbyggnad större lokal som från början huserade Göteborgs bult- och 

nagelfabrik. Bultfabriken har haft en rad olika verksamheter under årens lopp. Under 

åren 1989–2007 huserades Backateatern i dess lokaler. Dessförinnan en verkstad och 

smedja och benämns under övrigt i bevarandeprogrammet (Lönnroth, 1999, s. 405). 

Områdets karaktär vid 1998 när branden ägde rum kan beskrivas som att platsen var 

ett industriområde där det fanns blandade verksamheter. 

8. Kvilletorget 



 

 43 

I det följande kommer en redogörelse för Backabrandplatsens närvaro i Backaplans 

stadsomvandlingsprocess och fallstudiens planförutsättningar som detaljplan (Göteborgs kommun, 

2004). I Göteborgs stadsbevarandeprogram nämns kvarteret och det som programmet särskild 

lyfter fram inom området är den korsvirkesbyggnad större lokal som från början huserade 

Göteborgs bult- och nagelfabrik. (Lönnroth, 1999, s. 405). Följande dokument och 

planunderlag hanterar till en viss del minnet av Backabranden. För att komplettera 

perspektivet kring Backabranden i den fysiska planeringen vid Södra Kvillebäcken och 

Backaplansomvandlingsprocess har en intervju genomförts med en projektledare vid 

Stadsbyggnadskontoret och enhetschefen för Göteborgs konst.  

 

Detaljplan (Göteborgs kommun, 2004) 
 

 
Figur 10.. Beskuren detaljplanekarta över Kvarteret Ångvassen. Källa: Göteborgs kommunt, 2004 
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I detaljplanens genomförandebeskrivning från 2004  nämns brandkatastrofen och 

minnesmonumentens framtida placering på kommunens mark, parkanläggning är platsens 

användningsbestämmelse (Göteborgs kommun, 2004). Minneslokalen ingår i fastigheten vid 

adressen Herkulesgatan 1–3 och ägs av det privata fastighetsbolaget Curt Lundahl.  

Fastighetsbolaget Curt Lundahl nämner inte händelsen i sin beskrivning av deras fastigheter 

på deras hemsida av vilka verksamheter som bedrivs på platsen. (Byggnadsbolaget Curt 

Lundahl & Co AB , 2022) 

 

Översiktsplan, 2009 

Själva stadsutvecklingsprojektet av Backaplan är en komplex och stor process. Från 1980-

talet har stadsomvandlingsprocessen varit inom kommunens visioner.  Stadsplaneringens 

strategier och förhållningssätt till brandplatsen utgår från Göteborgs översiktsplan (Göteborgs 

kommun, 2009).  I Översiktsplanen för Göteborg stad är det Backaplan som nämns specifikt 

då platsen är utpekad som en av stadens strategiska knutpunkter (2009, del 1:38) och 

förnyelseområden (2009, del 2:8. Knutpunkter som är tänkta att avlasta Göteborgs innerstad 

och därför behöver utveckling av kollektivtrafik. I Översiktsplanen del ett går det vidare att 

läsa följande citat: ”När staden utveckla och kompletteras ska varje områdes karaktär samt 

natur- och kulturvärden vara en utgångspunkt för planeringen.” (Göteborgs kommun, 2009 

s.55). Även om monumentet inte nämns i översiktsplanen är det möjligt att förstå platsens 

kulturvärden, särskilt med tanke på platsens betydelse för människor, och något som 

identifierar området. Inom identitet och arkitektur nämns kulturhistoriska miljöer som en 

tillgång.   

 
Backaplans planeringsförutsättningar, 2013 
I Backaplans planeringsförutsättningar benämns händelsen som en inkorporerad del av stadens 

identitet (Göteborgs kommun, 2013, s 89). Syftet med programmet är att det ska fungera som underlag 

till planprogrammet för Backaplan. I kapitlet Stadsbild och arkitektur nämns strategier kring hur 

Backaplans identitet kan stärkas, något som knyter an till det som beskrivs i översiktsplanen. 

Diskoteksbranden nämns i beskrivning av vad som kännetecknar Backaplansområdet med utgång från 

platsens historia. I kapitlet konsekvenser för barn, underrubrik Identitet går det att läsa:  

 
”Här finns också platser som bar minnen av annat slag: diskoteksbranden1998, morden 

på Ångpannegatan mm. Starka minnen som måste finnas med då området gestaltas i 

sina olika delar och som är viktiga delar då man utformar en uppväxtmiljö. Kan jag som 
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barn ha tillgång till f d industriytor under utbyggnadstiden? Hur lär jag mig förstå vad 

som hände vid branden? Finns det rester från äldre tider som kan väcka frågor och 

intresse hos barn och unga i området? Allt detta är frågor som har belysts i planförslaget 

och som måste tas omhand i den fortsatta processen.” (Göteborg stad, 2013, 88).  

 
Informant 3 är projektledare vid stadsbyggnadskontoret och förtydligade det resonemanget om vad 

som menades med platsens identitet och de strategier som stadsbyggnadskontoret.  skulle behöva 

hantera platsen: ”Ja. Jag tänker att man vet att det är människor som lever och bor i Göteborg 

idag och att dom berörs. Att monumentet och själva platsen är en viktig plats för dom”. 

 

Verksamhetsinventering (Göteborgs kommun, 2016) 

Det är verksamheter vid Backaplan som identifierats och är huvudfokus i 

verksamhetsinventeringen, en rapport författad av Radar arkitektur på uppdrag av 

stadsbyggnadskontoret. I avsnittet som beskriver Backaplans framväxt, dåtid nutid och 

framtid beskrivs Backabranden under Backaplans historia:  

 
”1998 inträffar en förödande händelse i Backaplans historia, Backabranden en brand då 

63personer omkom och runt 200 personer skadades. Vid platsen för branden finns idag 

ett minnesmonument över de omkomna och händelsen har berört och påverkat 

människor från hela världen”. (Göteborgs kommun, 2016, s.38). 

 

Det är möjligt att med detta citat förstå att händelsen är en internationell angelägenhet som 

manifesterats genom minnesmonumentet. Minneslokalen nämns däremot inte.  

 

Backaplan: Fördjupade studier (Göteborgs kommun, 2017 a) 

Minnesplatsen och Backabranden nämns vid två tillfällen i underlaget. I beskrivning av södra 

Kvillebäckens ges förslag på hur minnesmonumentet efter Backabranden kan få en annan 

placering. Beskrivning av södra Kvillebäckens möjligheter: ”Lyfta fram minnesmonumentet 

efter Backabranden, till exempel med en värdig plats i samband med parken.” (Göteborgs 

kommun, 2017, s. 36). I underlaget till planprogrammet Backaplan: Fördjupade studier är 

minnesplatsen utpekad på bild som en kopplingsplats som kan binda samman Backaplan till 

omkringliggande områden och promenadstråk (Göteborgs kommun, 2017, s. 30). 
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Planprogrammet för Backaplan (Göteborgs kommun, 2019) 

Brandkatastrofen har en viss närvaro i planprogrammet för Backaplan, nyckelord som nämns 

är monument, minneslokal och brandkatastrof. (Göteborgs kommun 2019) I planprogrammet 

för Backaplan är lokalen för Backabranden är utpekad som en kulturhistorisk värdefull plats 

(2019, s.19). Av de dokument som granskats är det endast planprogrammet som nämner 

Brandlokalen. Backabrandens monument pekas ut som en planeringsförutsättning i de 

planeringsdokument som berör Backaplans förändring och beskrivs närmre i avsnittet 

Kulturmiljö. Lokalen för Backabranden är utpekad som en kulturhistorisk värdefull plats i en 

av planprogrammets kartor (2019, s. 19).  Projektledaren vid stadsbyggnadskontoret uttryckte 

att Backabrandsplatsen med minneslokal och minnesmonument utgör en utgångspunkt för 

platsens utveckling (Informant 3).  I Planprogrammet är Backabrandplatsen utpekad som en 

av 4 kulturhistoriska miljöer (Göteborgs kommun, 2019) Projektledaren antydde att övriga 

miljöer i planprogrammet inte hanteras med samma ingång som Backabrandens minne. 

Informant 3: ” Som vägmärket för Göteborgs Backastad. Det har inte alls samma dignitet”. 

 

Kulturplan Backa (Göteborgs kommun, 2020 a) 

I kulturplan Backa nämns nyckelorden: minnesplatsen och brandkatastrof. Händelsen beskrivs 

ingående och Göteborgs stads arbete, minnesmonuments tillblivelse och årsdagarnas funktion. 

Kulturplan backa beskriver även att med anledning av brandkatastrofen har  barn- och 

ungfomar har en säskilt plats på Backaplan, och hur ungas intressen ska sätta prägel på 

platsen. ( 2020, s. 15). Monumentets betydelse nämns under kulturmiljö och 

åtgärdsbeskrivning:  

 
”När det gäller eventuella planer på förflyttning av 

minnesmonumentet över Brandkatastrofen så förutsätter detta att Göteborg Konst 

ansluts till utvecklingsarbetet så att frågan hanteras sakkunnigt.Brandkatastrofplatsens 

detaljplan ligger längre fram i tid – men då det är en stor fråga bör den tas i beaktande 

redan nu. Inte minst med tanke på att händelsen förknippas med Backaplan som helhet 

för stadens invånare.Vidare bör särskild vikt läggas vid gestaltning av ytor som är 

speciellt avsedda för barn och unga, se avsnitt Kulturella mötesplatser.” (Göteborgs 

kommun, 2020, s. 15-16).   
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Kulturplan Backa är ett av få dokument som nämner stadsomvandlingsprojektets eventella 

konsekvenser för förståelsen av händelsen vid en eventuell flytt av monumentet. I intervjun 

med projektledaren vid Stadsbyggnadskontoret ställdes frågan om det finns en risk att  att 

platsen för branden inte ”stämmer” med visionen om framtidens Backaplan och att de fysiska 

yttringarna därför kommer försvinna i framtiden. Informant 3 berättade då hur de på SBK ser 

på händelsen. Hon menar att platsen kräver en enorm hänsyn och medvetenhet och bör ske i 

samråd med Brandoffrens anhörigförening. Men i samtalet om Hjalmar Brantingsgatans 

utformning skulle frågan komma att bli aktuell. Informant 3: Det är ingen fråga som det jobbats 

aktivt med, men kommunen kommer behöva ta höjd för det. 

 

I en konsekvensanalys listas möjlighet och utmaningar vid Södra Kvillebäcken och 

ambitionerna att i samband med parken skulle minnesmonumentet av Claes Hake kunna lyftas 

fram (Göteborgs stad, 2017, s. 36). Kulturplan Backa som författades 2020 styrker 

resonemanget kring eventuella planer på att flytta minnesmonumentet. Under intervjun den 24 

april ställde jag frågan hur Göteborg konst arbetat med den frågan då breddning av Hjalmar 

Brantingsgatan riskerar att monumentet behöver flyttas. ”Det får man inte göra, det kan man 

inte.” Gällande förflyttning av monumentet svarar informanten att det var beställaren, BOA 

som vill ha det där och då finns det inget mer att diskutera (Informant 2). Kulturplan Backa 

nämner även att all hantering av minnesmonumentet bör genomföras med Göteborgs konst.  

 

”Men eftersom det inte finns några konkreta anspråk så tror jag inte att man i onödan väcker 

den frågan.” Informant 3 om den fysiska hanteringen vid minnesmonumentet och 

minneslokalen. Projektledaren vid Göteborgs stadsbyggnadskontor menar vidare att frågan 

kring Backabrandsplatsen inte är något som diskuteras aktivt då inte finns några anspråk. 

Därför lever inte frågan i deras hantering. Vidare menar projektledaren att det är viktigt att ta 

höjd för att hitta en ny plats i den fysiska planeringen som pågår, särskilt med tanke på att de 

planerar en ny stadsdelspark längs Kvillebäcken (Informant 3). Från Göteborgs 

stadsbyggnadskontors perspektiv handlar det om att platsen vid utveckling är en 

planeringsförutsättning och att det skulle ta minst tio år till innan förändring skulle bli aktuell 

(Informant 3, 27 april 2021).  Det är vid eventuella utvecklingsanspråk som skulle påverka 

den här platsen en process skulle inledas och projektledaren menar att det då skulle bli en 

väldigt speciell process 
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3. DISKUSSION OCH SLUTSATSER   
Kapitlet beskriver resultatet i ljuset av den teoretiska referensramen och studiens 

frågeställningar. 

3.1 Vikten av samverkande dialog mellan olika aktörer i hanterandet av svårt 
kulturarv  

 
Samtal med representanter från olika förvaltningar som varit inblandade i har bidragit till en 

förståelse för Göteborgs stads långsiktiga arbete. Intervjuer och dokumentanalys har visat att 

det har funnits en samverkan mellan olika aktörer i Göteborg och branschorganisationer både 

nationellt och internationellt. Kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte kring 

katastrofhantering. De metoder som några av studiens aktörer arbetat fram i hanterandet av 

insamlade föremål och blommor har praktiserats vid andra katastrofer, nationellt och 

internationellt. Därför behöver det kommunala hanterandet ses i perspektivet av andra 

katastrofer.  

 
Det har funnits en kontinuerlig dialog med brandoffrens anhörigförening och olika aktörer 

från Göteborg stad. Den samverkande dialogen har påverkat de beslut som tagits gällande 

brandplatsens omvandling till minneslokal liksom uppförandet av minnesmonumentet 

Backabrandens offer. I hanterandet av backabrandens minne har delaktighetsprincipen 

implementerats då BOA har fungerat som en drivande kraft och en aktör som fått tagit plats i 

processen (informant 1,2,4,5).  De faktorer som Malin Weimer beskrivit vara avgörande för 

en lyckad process har i Backabrandsprocessen uppfyllts (Weimer, 2019). Göteborgs 

stadsmuseum har representerat kulturvårdsprofessionen i dialog med brandoffrens 

anhörigförening. Vid en katastrof som Backabranden och Estonias förlisning 1994 synliggörs 

museers funktion att bära samhällets minnen, detta är kontentan för den skrift som författades 

efter seminariet När tillvaron rämnar, som arrangerades inom projektet Svåra saker 

(Göteborgs stadsmuseum, 2000, s. 4). 

 

En förskjutning av föreningens BOA funktion, från sorg till att fokusera på mångfald och 

gemenskap, tydliggörs i Abby Peterssons definition där hon beskriver BOA:s tidiga funktion 

som en ödesgemenskap till en viljegemenskap (Peterson, 2006, s. 41). Rozbeh Aslanian 
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beskrev den gemenskap och mångfald som präglade den 29 oktober i sin föreläsning 

Diskoteksbranden – en berättelse om kärlek och överlevnad, 28 april 2022. Det finns därför 

belägg att betrakta BOA som en viljegemenskap även år 2022.  Föreningen har en vilja att 

framhäva andra värden och att BOA som sammanhang kan vara en aktör i frågor som arbetar 

med mångfald och representation. Det är möjligt att BOA som gemenskap och sammanhang 

inte är lika platsbunden till Herkulesgatan 1 som vid föreningens tillblivelse.  

Övergången från ödesgemenskap till viljegemenskap skulle kunna resultera i att 

minneslokalen kan bli mindre central för föreningen och minska i föreningens intresse. 

Anspråk och viljeyttringar från fastighetsägaren kan komma att ändras i framtiden och 

ställningstagande kan behöva tas avseende såväl detaljplan som bygglov. 

 

I samtal med informanter blir det tydligt att fastighetsägaren inte har haft en aktiv drivande 

roll kring att platsen ska associeras med händelsen i sitt marknadsföringsmaterial.  

Det är möjligt att tänka att de tycker att det är skamfullt att branden ägt rum i byggnaden. En 

fastighet som är ”belastad” med byggnader som utgör svårt kulturarv, inklusive årliga 

minneshögtider påverka fastighetsägarens möjligheter att utveckla /exploatera sin egendom 

kommersiellt. I fallstudien har dock en avgränsning gjorts att inte undersöka fastighetsägarens 

förhållningssätt eller känslor avseende Brandlokalen. För att förstå fastighetsägarens 

eventuella motvilja till att behandla platsen är det möjligt att dra paralleller till artikeln Places 

of Shame (Reeves, 2009),  liksom de tankar som återges i artikeln Dealing with difficult 

heritage (Burström & Gelderblom, 2011, s. 266–282). Lokalsamhället i dessa artiklar är 

platsens sakägare, likafullt kan fastighetsägaren fortsatt vara sakägare alternativt part. Det är 

kommunen och politiken som tillsammans med BOA har arbetat med platsen.   

Fastighetsägaren ville fortsatt hyra ut och använda ytan och platsen som tidigare, därför är 

monumentet placerat där det är nu. I fallstudien har avgränsning gjorts i att inte undersöka i 

hur pass hög grad fastighetsägaren tagit aktiv del eller motarbetat processen. Avgränsningen 

har orsakats av att ingen representant från fastighetsägaren har intervjuats. Händelsen beskrivs 

inte alls av fastighetsbolaget, vilket påvisar en eventuell underliggande konflikt- att 

fastighetsägaren inte nämner minnesplatsen eller minneslokalen, som av staden och av 

lokalsamhället betraktas som viktig. Denna konflikt skulle kunna vara värd att undersöka 

vidare med intervjuer med representanter från fastighetsägaren 
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3.2 Materiella och immateriella aspekter av svårt kulturarv 

 
Figur 11. Uppförandet av minnesmonumentet exemplifierar den process när temporära minnesmanifestationer blivit 
permanenta. Illustrationen visar den process när tillfälliga minnesmanifestationerna blir permanenta 

 

Det relativt snabba konstaterandet att Backabranden var anlagd skyddade byggnaden från 

rivning under den undersökningsperiod som pågick till februari 1999. Med utgångspunkt från 

Krister Olssons resonemang kring kulturmiljön är det möjligt att betrakta minnesmonumentet 

som en kollektiv nyttighet (Olsson, 2003, s.78). Minneslokalen är enligt denna princip en 

privat nyttighet med kollektiva användningsområden och egenskaper. Skylten utanför 

byggnaden ger en möjlighet till en förståelse för vad som hänt på platsen skylten utgör  ett 

dokumentvärde för platsen, och är således även en kollektiv nyttighet.   

 

Årsdagar aktualiserar och aktiverar Backabrandens minne. Backabranden som plats kan 

utgöra en påminnelse och kunskapsbildning om händelsen kan vara ett sätt för att undvika att 

liknande händelser sker igen. Därför är det immateriella minnet som årsdagar och berättandet 

av platsen lika betydelsefullt som platsen materialitet. Immateriella manifestationer som 

årsdagarnas funktion är svårt att skilja åt från materiella manifestationer av minne. Flera av 

studiens medverkande har beskrivit betydelsen av årsdagarnas minnesmanifestationer. Som 

under årens lopp synliggjorts i utställningar, tidningsreportage, evenemang som 

föreläsningar och samtal vid olika mötesplatser.  Att kunskaper kring platsen för över 

lärdomar från generation till generation., berättelser, seminarier ges en upprättelse och en 

bearbetning av trauman. Dessa aktiviteter stärker platsen minne och skulle kunna förstås 

utifrån LauraJane Smiths diskussion kring kulturarvisering. 

Minnesmur
med föremål

Den blå bänken Minnesmonument
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Palimpsestbegreppet har varit tillämpbart i att förstå platsens omvandling från brandlokal till 

minneslokal och minnesmonumentets tillblivelse. Det är genom materiella och immateriella 

spår som minnet av händelsen är närvarande vid brandplatsens närområde vid Herkulesgatan 

1. Dörr i dörr till minneslokalen har ett Lekland sin verksamhet och där innanför är det 

barnens lek som står i fokus, kontraster som beskrivs vid katastrofens 10-årsdag (Lindström, 

Så fyllt av liv, så fyllt av död, 2008). Minneslokalen och Leklandet samexisterar på plats, och 

barn får ta plats vid området. Petersson menar att minnet inte är något statiskt utan är i en 

ständig förändring, och att det som är i nutidskontexten förändras uppfattningen om det som 

varit (Petersson, 2006.  s. 113). Det är möjligt att barns direkta association till adressen är 

Leklandet. Parkerade bilar mellan minneslokalen och minnesmonumentet är en barriärverkan 

och minskar förståelse i platsens koppling. Däremot berättigar skylten som uppsatt vid 

minneslokal vad som hänt på platsen.   

 

Abby Petersson menar att minnet inte är något statiskt utan är i en ständig förändring, och att 

det som är i nutidskontexten förändras uppfattningen om det som varit (Petersson, 2006.  s. 

113). Vad barn som besöker Herkulesgatan 1 tänker på, är troligtvis Leklandet, I samtal med 

studiens informanter var det möjligt att se en tendens till att ske förskjutning av byggnaden 

och platsens funktion i ljuset av människors behov och den tid som går (Informant, 3).  

Det är möjligt att en förskjutning av brandlokalens funktion såsom minnesplats kommer att 

ske i framtiden. Brandlokalens funktion förflyttas då till minnesmonumentet, stadsmuseet och 

andra typer av medier.  

 

3.3 En inkluderande förvaltning av ett svårt kulturarv 

Studiens tredje diskussionsavsnitt fokuserar på efterspelet, det stadsplanemässiga hanterandet 

av Backabrandens minne. Med utgångspunkt från undersökningens resultatavsnitt 2.3 

Perspektiv på bevarande av svårt kulturarv i pågående stadsomvandlingsprocess. 

Monumentet står på kommunens mark, medan minneslokalen vid Herkulesgatan 1 är i privat 

ägo. För BOA:s räkning hyr Göteborgs kommun lokalen av fastighetsägaren.  
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3.3.1 Stadsplaneringens strategier och förhållningssätt till backabrandsplatsen.   
Varsamhet har varit den princip som varit utgångspunkt i hur platsen hanteras av kommunen. 

Projektledaren vid Stadsbyggnadskontoret avslutade samtalet den 27 april med att hon tror att 

alla inblandade förvaltningar förstår att platsen kräver stor hänsyn (informant 3). Minnets 

koppling till en stads identitet (Planförutsättningar, 2015, s 89). Av de intervjuer som 

genomförts framkommer det att det finns en konsensus om att Backabrandens minnesplats är 

känslig och bör hanteras därefter.  

 

Dialogen med de direkt berörda, som BOA är central. ”Hänsynen och samverkan med 

föreningen måste vara helt central i allt man gör kring den här platsen” Informant 3. Det 

finns en samsyn kring att både minnet och dess materialitet kräver en särskild hänsyn vid 

hanterandet (Informant, 1, 2, 3). Medborgardialog och delaktighet är något som forskning 

inom kulturvården lyfter som betydelsefullt i alla stadsomvandlingsprocesser (Olsson, 2003). 

Tunbridge och Ashworth förtydligar resonemangen när de menar att all bebyggelse är 

dissonant och bör hanteras varsamt därefter (Tunbridge & Ashworth, 1996, s. 21) Om alla 

platser betraktas som svåra blir det en gedigen dialog. Det är möjligt att samtal saknas om hur 

svårt kulturarv ska hanteras från ett antikvariskt perspektiv, med utgångspunkt i en svensk 

kontext.  

 

Plevoets & Cleempoel menar att Palimpsest-begreppet kan ha en symbolisk innebörd kring 

vilka verksamheter som bedrivs på en plats (2019, s.2 9). Palimpsest kan därför även betraktas 

som en orsak- och verkanseffekt för det som sker vid Backaplan och fastigheten vid 

Herkulesgatan 1. En fråga som väcktes i dokumentanalysen och i samtalet med projektledaren 

vid SBK (informant 3) om att det är möjligt att satsning på barnen och ungdomarna är en 

kompensation utifrån branden, att en särskild syn tas kring barn och ungdomars behov vid 

Backaplan.  (Lång parallell till riksdagshusets glastak, Sharon Macdonald, 2013). Barnens 

närvaro syns även i planprogrammets konsekvensanalys.  Avslutningsvis är det möjligt att se 

tendenser att den fysiska planeringen inte har tagit höjd för att hitta en ny plats för placering 

av minnesmonumentet, eller aktivt hanterat frågan. Merparten av de dokument som i den 

fysiska planeringen nämner minnesmonumentet och händelsen i beskrivningen av händelsen. 

Det är endast i planprogrammet som minneslokalen pekas ut (Göteborgs kommun, 2019). 
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3.4 Diskussion och slutsats om studiens undersökning.  

 
Undersökningens fallstudie har visat att betydelsen av konsensus tidigt i processen är avgörande 

i hanterandet av ett svårt kulturarv.  I samtal med studiens informanter har 3 av 5 informanter 

arbetat med andra svåra kulturarv efter deras erfarenhet av att ha arbetat med Backabranden. 

Människors upplevelser och berättelser har tagit plats i rapporter som behandlar brandens 

långsiktiga konsekvenser. Den varsamhet som olika aktörer har hanterat händelsen och platsens  

har bidragit till kunskapsbildning och bearbetning. 

 

Miinnet av Backabranden i ljuset av stadsomvanlingsprocessen kan både aktiveras och 

neutraliseras. Hanterandet påverkar hur laddad platsen är, även om trauman inte i sig 

förmildrats. Det är möjligt att neutralisering är en del av det tillvägagångssätt som 

komplicerade platser med svåra minnen kan hanteras. Det vill säga att hitta en medelväg 

mellan parter som inte kommer överens om alternativ eller där parter vill frånsäga sig ansvar, 

för platser där historiebeskrivningen om vad som hänt inte når en konsensus. Ett ickebeslut är 

även det ett ställningstagande. Neutralisering kan handla om att en bebyggelse som är 

associerad till svåra händelser får en helt ny funktion. (Ulleråker i Uppsalas ( (Rodéhn & 

Mårdh, 2021)  Barnhemmet Vidbokärr i Göteborg utgör exempelvis  exempel på detta.  

  

Reflektion kring användningen av tidigare forskning som fokuserar på svårt kulturarv:  

Under telefonsamtalet med informant 2 kom frågan upp vad som menas med Dark heritage. 

På det svarade jag att mörkt kulturarv kan förstås som fysiska platser och ting som är 

förknippat med mänskligt lidande. I och med informantens frågeställning stärktes den 

uppfattning som även Kristina Thorells betonar i sin undersökning, att forskningsinriktningen 

och begreppet Mörkt kulturarv inte är så etablerat eller förankrat i en svensk kontext (Thorell 

K. , 2018). Även intervjun med intendenten vid Göteborgs stadsmuseum fanns sig frågande 

till användandet av det begreppet. Istället är det svårt kulturarv som bäst beskriver fallstudiens 

karaktär 
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3.5. Slutsats 

Denna studie hade för avsikt att undersöka Brandkatastrofens närvaro i plandokument som 

diskuterar platsens framtid. Det finns en risk att platsen för minnesmonumentet kommer 

behöva flyttas i samband med den omvandlingsprocess som kommer ske vid Backaplan. 

Hjalmar Brantingsgatan kan komma utvecklas i och med stadens visioner om att Backaplan 

ska vara en av Göteborgs knytpunkter.  

 

Minneslokalen används idag av BOA och lokalen hyrs av Göteborgs kommun. I och med att 

det är en viss förskjutning i BOA:s fokus är det deras behov, resurser och vilja som styr kring 

lokalens framtid. Föreningens behov och resurser kring att ta hand om lokalen kan beskrivas 

från det som Abby Peterson beskriver som ödesgemenskap och viljegemenskap hänger ihop 

med det gemensamt ansvarstagande av minnena och förvaltande av minnesplatsen. Även här 

kommer det att ske en förskjutning successivt från ödesgemenskapen som känns tvingande till 

en viljegemenskap där det finns en gemensam överenskommelse att vi vill fortsätta att minnas 

detta och att kommande generationer ska få veta vad som hände. Samtliga informanter som 

deltagit i studien uttrycker att det finns en varsamhet kring hur platsens minne ska hanteras. 

 

 Men är verkligen Backaplan ett svårt kulturarv med tanke på den konsensusen om 

hanterandet kring varsamhet har funnit funnits bland alla kommunensaktörer?  Händelsen 

slutar aldrig att drabba eller beröra, vilket gör det komplicerat att hantera och greppa 

katastrofens dimensioner, hur den drabbade lokalsamhället, enskilda individer, familjer, 

släkter och fortsätter att drabba. Att konfronteras med Backaplansbranden har drabbat mig 

och jag kunde konstatera att jag inte hade tillräckligt med verktyg för att kunna hantera mina 

egna personliga reaktioner. I en C-uppsats, där all information ska bearbetas under en relativt 

kort tidsperiod. Något som egentligen inte går. Men omedvetet har jag skalat bort ”jaget” i 

mitt skrivarbete vilket har varit en viktig erfarenhet. Att som tjänsteperson i till exempel ett 

planarbete eller stadsomvandlingsprojekt arbeta med en plats som Backabrandsplatsen, då är 

det oundvikligt att även påverkas personligen. Det går inte att hantera den här typen av platser 

utan att särskilt reflektera kring varsamhet om platsens minne och dess materiella spår. 
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4. SAMMANFATTNING  
 

Studiens tidigare forskning- och kunskapsområde berör svårt kulturarv, det kommunala 

hanterandet av Backabranden, Backaplan och kulturmiljövårdens processer. Studien syftar på 

att undersöka problemområdet utifrån en kvalitativ metod som inkluderar en fallstudie med 

intervjuer, dokument och diskursanalys. Studiens empiriska material består av litteratur, 

arkivmaterial och semistruktuerade intervjuer. Dokumentanalysen ämnar belysa hur platsens 

funktion kommuniceras i dokument och besvara i vilka sammanhang aktualiseras minnet av 

en brand.  För att analysera studiens intervjumaterial tillämpades en diskursanalys. 

Källmaterial består av litteratur och forskningsartiklar, dagspress och kommunala dokument 

rörande Backaplans fysiska planering. Auktoriserarad kulturarvs diskurs ingår i 

studieteoretisk referensram, därtill kulturarvisering som process och hur bebyggelse kan 

betraktas som en palimpsest. Studien utgår från begreppet palimpsest i undersökandet hur 

brandkatastrofens minne synliggörs vid platsen. Men även hur palimpsest-begreppet kan ha 

en symbolisk innebörd för en platsidentitet och de verksamheter som bedrivs. 

Resultatavsnittet behandlar studiens frågeställningar i respektive avsnitt, vilka är 

Brandkatastrofens ”sakägares” roller och ansvar över tid. Liksom de materiella och 

immateriella minnesmanifestationerna över tid. Alla materiella manifestationer som 

genomförts vid platsen har varit i samråd med Brandoffrens anhörigförening BOA. 

Kommunen har hat en kontinuerlig dialog med BOA sedan föreningens bildade 1999. 

Resultatavsnittet resonerar kring perspektiv på bevarande av svårt kulturarv i pågående 

stadsomvandlingsprocess. En beskrivning av närområdets stadsbebyggelsekontext ges liksom 

en genomgång av Backabrandplatsens närvaro i pågående stadsomvandlingsprocess. Det finns 

en konsensus att platsen bör hanteras varsamt, svårt kulturarv innebär automatiskt ett varsamt 

förhållningsätt.  
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5.1 Otryckta källor 
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Backabranden	1998,	digitalt	videosamtal	2022-04-22	

Informant	2: Kvinna, 60 år. Enhetschef för Göteborgs Konst, telefonintervju 2022-04-27. 

Informant	3: Kvinna 52 år. Projektledare vid Stadsbyggnadskontoret, möte vid 

Stadsbyggnadskontoret. Göteborg 2022-04-27.  

Informant	4: Kvinna. Intendent vid Göteborgs stadsmuseum, möte vid 
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www.kartor.eniro.se [20 maj 2022] 
 
Figur 2: Flygfoto över fastigheten vid Herkulesgatan 1–3, markering visar minnesmonumentet 
för Backabrandens offer och minneslokalen placering. Skala 1:1200. www.kartor.eniro.se [20 
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Figur 5: Fotografi från Backabrandens minnesmur, november 1998. Foto: Staffan Westergren, 
Göteborgs stadsmuseum. 
 
Figur 6: Fotografi som visar föremål från Backabranden i en monter som ingår i utställningen 
Grejen med Göteborg 1900–2000 vid Göteborgs stadsmuseum. Foto: Ida Thurell (28 april 
2022).  
 
Figur 7: Fotografi från utställningen Grejen med Göteborg 1900–2000 vid Göteborgs 
stadsmuseum. Foto: Ida Thurell (28 april 2022).  
 
Figur 8: Minnesmonumentet och Minneslokalen vid Herkulesgatan 1. Foto: Ida Thurell | se 
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Figur 9. Flygfoto över Backaplan, skala 1:1700. Markeringar visar planområde och 
beskrivning av fallstudiens stadsbebyggelsekontext. Skala 1:1200. www.kartor.eniro.se [20 
maj 2022] 
 
Figur 10: Beskuren detaljplanekarta över Kvarteret Ångvassen (Göteborgs kommun, 2004). 
 
Figur 11: Minnesmonumentets process. Illustration: Ida Thurell 
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BILAGA 1: Informationsbrev till informanter 

 
 

 

 

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD 

 

Förfrågan om att delta i en studie om hantering av minnet efter Backabranden. 

Ida Thurell heter jag och skriver just nu på mitt examensarbete som behandlar Backabranden. 

Syftet med studien är att undersöka stadsplaneringens hanterande av mörkt kulturarv med 

Backa som fallstudie. Studien genomförs i Göteborg och vänder sig till deltagare som varit 

involverade i förvaltandet av den plats som bär minnet av brandkatastrofen 1998. Studien är 

ett examensarbete på grundnivå och en del av det Bebyggelseantikvariskaprogrammet vid 

institutionen Kulturvård på Göteborgs universitet. Studiens intervjuer kommer att genomföras 

under april–maj 2022. Intervjun kommer att beröra deltagarens erfarenhet av hanterandet av 

Backabranden. Intervjun beräknas ta 30 minuter. Tid och plats för intervjun bestämmer du 

som deltagare (ett videomöte eller möte på plats). Intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas. Intervjufrågorna är tematiskt indelade och avser att diskutera hur beslut tas 

rörande hantering av platsens minne. Frågor som berör temat minne handlar om vad som är 

viktigt att bevara utifrån ett materiellt- och immateriellt perspektiv. Exempel på frågor:  

 

¨ Vilken relation har deltagaren till platsen? 

¨ På vilket sätt har deltagaren hanterat platsen i egenskap av sin roll? 

¨ Vilken funktion anser du att platsen har idag? 

Intervjuns etiska aspekter: Information som lämnas av intervjudeltagare kommer att 

behandlas säkert och endast hanteras av studiens författare Ida Thurell. Namn på 

medverkande deltagare kommer att anonymiseras så att ingen kommer att kunna identifieras. 

Studiens resultat kommer att presenteras i form av en muntlig presentation och när 

examensarbetet blivit godkänt kommer det att publiceras vid Göteborgs universitets databas 

GUPEA. Inspelningar och transkriberad text kommer att raderas efter att examensarbetet är 
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godkänt. Intervjudeltagare kommer få ta del av examensarbetet i en kopia. Deltagandet är 

frivilligt och din medverkan kan närsomhelst avbrytas utan någon motivering.  

Därmed undrar jag om du skulle kunna delta i denna studie?  

Besked om deltagande besvaras på e-post eller telefon till Ida Thurell.  

 

Ansvarig för studien är Ida Thurell och handledare Susanne Fredholm.  

Ida Thurell     Susanne Fredholm 

Student    Lektor vid Göteborgs universitet 
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BILAGA 2: Intervjuguide 

Deltagare: 

Tid och plats för intervjun:  
Information om intervjuns formella förutsättningar och syfte 

Ett godkännande för inspelning, och att informanten delges information om denne när som 

helst kan avbryta sin medverkan.  

TEMA 1: Brandkatastrofens ”sakägare” över tid, roller och ansvar 

¨ I samband med branden vid Backa 1998, vilken roll hade din organisation?  

¨ Hur närvarande är minnet av brandkatastrofen i din yrkesroll idag och hur yttras 

det i dina arbetsuppgifter? 

¨ Hur skulle du beskriva brandkatastrofens påverkan i ditt yrkesliv.  

TEMA 2: Minnesmonument och brandlokalen som materiella och immateriella 

manifestationer av minne över tid: 

¨ Hur gick processen till kring uppförandet av minnesmonumentet? 

¨ I vilka sammanhang aktualiseras minnet av branden (idag) (eller över tid?)? 

¨ Vilken funktion anser du att platsen har platsen idag? För vem och för vilka? 

¨ Vad är viktigt att bevara enligt informanten? Vad betyder en förflyttning och 

utställning av kvarvarande saker? 

¨ Upplever du en förändring i intensitet över tid, dvs. att vikten av minnesmonument 

och brandlokalen som fysiska yttringar i miljön var viktigare tidigare, eller är 

dessa av samma vikt att bevara och lyfta fram även idag? 

¨ Efter branden, vid millenniumskiftet, hur gick diskussionen kring hanteringen av 

brandlokalen? 

TEMA 3: Minnet av brandkatastrofen i ljuset av Backaplans storslagna 

stadsomvandlingsprocess.   

¨ Hur tror du att Backaplan som helhet kan skapa en miljö som förhåller sig till 

händelsen? 

¨ På vilket sätt hanteras minnet av Backabranden i den fysiska planeringen vid Södra 

Kvillebäcken och Backaplansomvandlingsprocess?   
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BILAGA 3: Mail till informanter 

 

Hej! 

 

Jag heter Ida Thurell och studerar till bebyggelseantikvarie vid institutionen för Kulturvård 

vid Göteborgs Universitet. I mitt examensarbete kommer jag att undersöka minnet och 

hanterandet av Backabranden i Göteborgs stads fysiska planering. 

 

Därför undrar jag om någon från er organisation skulle kunna medverka i en 30 minuters 

intervju? Teamsmöte eller på plats. Se bifogad intervjuförfrågan. 

 

Jag vill gärna ha svar om deltagande senast torsdagen den 28 april 2022. 

Tack på förhand & Glad påsk! 

 

Bästa hälsningar, 

Ida Thurell 

Student vid det bebyggelseantikvariska programmet årskurs 3. 

Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. 

 

 

 

 

 


