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Inledning 

Mina idéer kring en c-uppsats rörde sig från början löst kring samlingar och 
representation. Jag intresserade mig för symbolvärden, maktförhållanden och 
tolkningar utifrån olika föremål. Under min praktik på Upplandsmuseet i 
Uppsala fick jag under hösten 2005 tillfälle att utveckla dessa tankar vidare, 
detta speciellt under en vecka på kulturmiljöavdelningen. Ett besök på Carl von 
Linnés gård Sävja tillsammans med en av museets antikvarier gav mig 
inspiration till den här uppsatsen.  

Inför det stundande Linnéjubileet 2007 vill Danmarks hembygdsförening, 
som bland annat sköter visningarna av gården, möblera köket i 
huvudbyggnaden så som det kan ha sett ut på 1700-talet. Lämpliga möbler sägs 
kunna göra interiören mera ombonad och tidsenlig. Men är det så enkelt att 
använda sig av gamla möbler enbart för att de är gamla? Hur påverkar 
egentligen urvalen återskapningen? Uppsatsens titel antyder att en problematik 
omgärdar arbetet med rekonstruktioner. Min uppfattning är att det finns en 
svårighet i att försöka återställa en historisk miljö till ursprungligt skick, 
eftersom vi måste tolka historien och gissa oss fram till hur det kanske var. Det 
går därför inte att exakt återge det förgångna, att fånga en sanning. 

Syftet med den här uppsatsen är att föra en diskussion kring begreppet 
rekonstruktion och genom konkreta exempel visa på att återskapning är en 
komplicerad process som kräver ett grundligt förarbete och ett övergripande 
syfte för att kunna genomföras på bästa sätt. Jag kommer i min undersökning 
att granska begreppet rekonstruktion ur både en hembygdsförenings och ett 
museums perspektiv. Ett museum har ett professionellt ansvar för att 
återskapningar sker på rätt sätt, men det sker även rekonstruktioner utanför 
museets väggar. Återskapningens problematik måste hanteras även där. 
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Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket skrivet om urval, historieförmedling och 
representation sedan tidigare, men inte så mycket konkret angående 
rekonstruktioner av historiska miljöer utanför museerna. I denna 
forskningsöversikt presenteras det som jag funnit relevant. 

Två c-uppsatser i museologi tar konkret upp problematiken kring 
rekonstruktion och förmedling av det förgångna: I Att visa gamla gårdar–vad 
är det man egentligen visar? (2002:11) skriver Catharina Wallin om 
Hälsingegårdar och undersöker hur dessa visas upp för allmänheten. Hon anser 
att det alltför ofta sker på ett romantiserande och idylliserat sätt. Wallin väljer 
bort granskning av gårdar ägda av hembygdsföreningar och fokuserar istället 
på dem som ägs av privatpersoner.  

Eva Fältskog tar i uppsatsen Museets roll som historieförmedlare. Om 
autenticitet, urval och rekonstruktioner (2004:27) upp hur museer förmedlar 
historia genom autenticitet, urval och rekonstruktioner. Hon menar att en 
historisk miljö mycket väl kan rekonstrueras och förmedla den tid som varit, 
förutsatt att det tydliggörs att det är just en rekonstruktion, en tolkning av det 
förflutna, som gjorts.  

I Museum Studies: An Anthology of contexts (2004) finns en antologi 
skriven av Mónica Risnicoff de Gorgas, ”Reality as Illusion, the Historic 
Houses that Become Museums”, där hon tar upp problematiken kring 
historiska hem som blir museer och hur dessa förmedlar en känsla av 
verklighet som är svår att undkomma för besökarna. En sådan plats som ett 
historiskt hem, upplevs ofta som direkt autentisk och orörd, trots att flera 
förändringar faktiskt gjorts genom årens lopp. Hon menar att husen lätt blir ett 
slags minnesteatrar över en svunnen tid. 

I skriften Museendet. Den museala verkligheten från 1986, beskriver 
etnologen Billy Ehn sina egna upplevelser utifrån olika museibesök i Sverige. 
Han tar bland annat upp levandegörande av historien och rekonstruktioner av 
densamma. Ehn menar att återskapande av en miljö alltid blir en gissning av 
hur det faktiskt var. Föremål som sätts in i en rekonstruktion får en ny innebörd 
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utan att vi direkt ser en förvandling, men den finns där. Genom ett särskilt 
seende, som Ehn kallar museende, blir den vardagligaste pryl en 
märkvärdighet.  

David Phillips tar upp autenticitet i förhållande till konstmuseer i boken 
Exhibiting Authenticity (1997). Han menar att museibesökare ofta får känslan 
av att befinna sig i närheten av något äkta när de besöker utställningar och att 
det då är svårt att ifrågasätta museers anspråk på sanning.  

Det bekönade museet. Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet  
(2005) är en antologi kring museer och genus. I en av texterna, ”Hela 
historien? Tjugo frågor till en utställning”, skriver Maria Ahlsén, Johanna Berg 
och Kristina Berg om utställningar som medium och ställer tjugo frågor tänkta 
för analys vid utställningsarbete. De går bland annat in på värderingar som 
förmedlas av museer och urval som görs. De ställer sig kritiska inför alltför 
lättvindiga representationer av manligt och kvinnligt. Dessa leder till att 
befästa olika stereotyper. Vid rekonstruktioner måste detta i allra högsta grad 
tas i beaktning.  

I essäsamlingen Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap 
(2003) skriver Lars Roede om fördelar med reproduktioner och kopior av ett 
original i kapitlet ”Kopi og original – flytting og autentisitet”. Roede menar att 
museerna inte ska vara rädda för att använda sig av reproduktioner i en allt 
större utsträckning än vad som görs idag, då en kopia av en gammal byggnad 
och dess föremål utgör en friare miljö än originalets.  
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Syfte, frågeställningar och tes 

Syftet med den här uppsatsen är att föra en diskussion kring begreppet 
rekonstruktion och med konkreta exempel belysa problematiken kring 
återskapning av historiska miljöer. En rekonstruktion är ett försök till en 
återuppbyggnad av dåtiden. Vi tolkar det förgångna eftersom vi aldrig kan veta 
exakt hur det en gång var. Det sker en återskapning av förfluten tid genom vår 
nutida syn på densamma. En rekonstruktion är därför en komplicerad process. 
Linnés Sävja kommer att utgöra ett konkret och aktuellt exempel på de frågor 
som Uppsala kommun och Danmarks hembygdsförening står inför vid en 
återskapning av husets interiörer. Med Fängelsemuseet i Gävle som ett 
ytterligare exempel vill jag peka på hur rekonstruktioner genomförts där och 
hur arbetet med dessa kan appliceras på återskapningar utanför museets väggar. 
Detta gör att diskussionen kring rekonstruktion belyses utifrån ytterligare ett 
perspektiv.  

Jag finner det extra intressant att granska rekonstruktioner ur både en 
hembygdsförenings och ett museums perspektiv. Museer ställs ofta inför 
problematiken med återskapning och representation i sina utställningar och har 
ett ansvar för att detta görs på ett professionellt sätt. ”Museerna bör se till att 
den information de presenterar i utställningarna är välgrundad och korrekt, och 
att den tar hänsyn till de grupper eller trosuppfattningar som framställs.” 1 Men 
det är inte bara på museerna som rekonstruktioner görs. Otaliga är de 
hembygdsföreningar ute i landet som redan har rekonstruerat gamla miljöer 
eller står inför ett sådant val. Vi intresserar oss för hur det var förr och bygger 
kulisser över dåtiden. Men är det så enkelt att bara ställa ut gamla föremål 
enbart för att de är gamla? Hur påverkar urvalen rekonstruktionen? Detta är 
frågor jag ställer mig.  

Min tes är att vilka rekonstruktioner som än görs blir gissningar, men att 
dessa är fullt genomförbara och legitima så länge syftet med återskapningen är 

                                                 
1 ICOM. Det internationella nätverket för museer, 2005, ICOM:s etiska regler, under punkt 4.2 Att tolka 
föremålen, s. 9. 
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klart och tydligt formulerat. Jag hävdar att strävan efter tidsenlighet inte är ett 
tillräckligt genomtänkt syfte med en rekonstruktion. Att rekonstruera en 
historisk miljö med syfte att göra det mera ombonat och tidsenligt är i sig inte 
fel, men jag anser att det snarare är steg på vägen mot ett tydligare mål än ett 
slutgiltigt syfte. Alltså, en rekonstruktion måste genomföras utifrån en 
problematisering. Den eller de som tänker återställa en miljö bör fråga sig 
varför en sådan process är nödvändig, vilka urval krävs, vems historia skildrar 
vi, vilket är budskapet och så vidare. En rekonstruktion måste vara synnerligen 
välgrundad för att kunna genomföras. 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Den konstruktivistiska teorin 
När vi rekonstruerar vill vi förmedla vår historia på ett konkret sätt. Vi bygger 
upp miljöer som sägs representera andra människors liv under olika skeenden 
genom historien. Rekonstruktioner handlar alltså i hög grad om representation 
och meningsskapande. Hur fungerar då detta? 

Sociologen Stuart Hall menar att vi använder oss av språk för att uttrycka 
vår mening om verkligheten inför andra människor. Han tar upp tre teorier 
rörande detta, den reflekterande, den avsiktliga och den konstruktivistiska. Den 
första handlar om huruvida språket endast uttrycker och reflekterar en mening 
som redan existerar i världen hos föremål, människor och händelser. Den andra 
teorin tar upp huruvida språket endast uttrycker vad en avsändare menar, det 
vill säga att det endast är exempelvis utställarens, författarens eller konstnärens 
åsikter som är de gällande. Eller, är det som den tredje teorin uttrycker att det 
är alla vi människor som själva konstruerar mening i och genom språk? Jag 
tänker i den här uppsatsen använda mig av den sistnämnda teorin, det 
konstruktivistiska synsättet på begreppet representation.  

Vår uppfattning om verkligheten skiljer sig från person till person. För att 
vi ska kunna förstå och kommunicera med varandra måste vi dela samma så 
kallade kulturella koder, vi måste tala samma språk.2 Föremål, människor och 
händelser motsvaras av mentala representationer som vi alla bär omkring på. 
Dessa representationer utgör ett slags representationssystem. För att förmedla 
våra mentala uppfattningar behöver vi sedan ett språk. Termen språk används 
här i en vidare mening än att enbart betyda till exempel svenska eller engelska. 
Ett språk är också ett representationssystem där till exempel talspråket 
använder ljud, skriftspråket använder ord, musiken använder noter och 
kroppsspråket använder gester för att säga något om verkligheten. Dessa ljud, 
ord, noter och gester blir symboler för den mening vi vill kommunicera. De 

                                                 
2 Hall, Stuart, 1997, “Introduction”, s. 4.  
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fungerar som tecken.3 På detta vis kan en utställning och en rekonstruktion 
enligt min mening fungera som ett språk. Det finns alltså två 
representationssystem involverade i den meningsskapande processen enligt 
Stuart Halls konstruktivistiska teori. Först har vi systemet där föremål, 
människor och händelser motsvaras av mentala begrepp och representationer 
inom oss. Sedan har vi systemet där språk, till exempel en utställning, används 
för att överföra våra mentala uppfattningar till ord, ljud, bilder eller föremål.  

Enligt det konstruktivistiska synsättet på representation är det således vi 
själva som konstruerar ett föremåls mening, genom att vi använder oss av 
representationssystem i form av mentala begrepp och symboler som sedan 
förmedlas i och genom språk. Ett föremål i sig reflekterar ingen förutbestämd 
mening som redan finns färdig och klar ute i världen. Denna konstruktivistiska 
teori förnekar dock inte att det finns en materiell värld, men det är inte det 
materiella som i sig utgör mening, snarare är det de tidigare nämnda 
representationssystemen som genererar kunskap.4 En rekonstruktion speglar 
inte en objektiv verklighet, utan det är vi själva som konstruerar och ger den 
mening. Våra urval och tolkningar speglar det som vi anser vara representativt 
för det förgångna. Detta gör att vi aldrig kan göra anspråk på att spegla hur det 
verkligen var i våra återskapningar, vi kan inte fånga en sanning.  

Rekonstruktionens problematik 
Vi kan alltså inte visa hur det var på ”riktigt” i våra rekonstruktioner. Men vi 
kan tolka och gissa oss fram för att komma det ursprungliga så nära som 
möjligt. Dock är detta något som besökarna inte alltid är medvetna om.  

David Phillips diskuterar autenticitet utifrån ett konstmuseiperspektiv och 
menar att museibesökarna ofta uppfattar en utställning som något sant, att de 
känner att de är i närheten av äkta vara.5 Vidare jämför Phillips ett museibesök 
med att se på tv. Både museet och televisionen ramar in verkligheten och vi 
ifrågasätter sällan det som förmedlas.6 Sharon Macdonald diskuterar museer, 
kunskap och makt utifrån ett naturvetenskapligt museiperspektiv. Hon i sin tur 
menar att det inte alls är självklart att det går att jämföra ett museibesök med 
att titta på tv. Hur något framställs och detta sedan tas emot av en publik sker 
på olika sätt hos olika medier. Folk i allmänhet har inte samma 

                                                 
3 Hall, 1997, s. 4 f. 
4 Hall, Stuart, 1997, ”The work of representation”, s. 25. 
5 Phillips, David, 1997, Exhibiting Authenticity, s. 4.  
6 Phillips, 1997, s. 214 f. 
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auktoritetsförhållande till tv som till museer.7 Detta förhållande skiljer sig även 
mellan museer beroende på vilken sorts museum det är, menar hon.  

Jämförelse eller inte, det finns ändå en fascination för det sanna och det 
äkta när vi möter det utställda. Att besökaren inte gärna ifrågasätter det som 
visas utgör ett problem när det gäller rekonstruktioner både i och utanför 
museet. Exempelvis historiska hem som senare blir museer utstrålar ofta en 
känsla av något äkta som det kan vara svårt att värja sig mot. 

It is difficult for visitors in house museums not to be captivated by their highly evocative 
power. The historic house which is converted to a museum calls up feelings and memories 
in visitors more than does any other type of museum. It possesses a special ‘atmosphere’ 
which takes visitors back to other times and makes them wonder what other persons had 
transited through the same spaces they are now passing through .8  

Besökaren grips av atmosfären och tar det som visas för en sanning eftersom 
det känns autentiskt, att tiden stått stilla och att det är den ”riktiga” 
verkligheten som visas upp. Men en rekonstruktion är en tolkning av det 
förgångna och ”det som visas är speglar, titthål, representationer, modeller, 
fragment – glimtar av det förflutna genom de föremål och redovisningar som 
råkar finnas kvar”.9 Att rekonstruera är således en komplicerad process, med 
tanke på att det som återskapas med stor sannolikhet kan komma att uppfattas 
som äkta och autentiskt. Det är därför viktigt att det poängteras för besökaren 
att en återskapning är en gissning, en tolkning med våra ögon sett och inget 
annat.  

Det talas mycket om autenticitet, vilket är ett komplext begrepp. För 
många museer är autenticitet ett säkert kort att förlita sig på. 

Autenticiteten är en osviklig kvalitetsgaranti. Den autentiska miljön, det autentiska 
föremålet eller den dokumentära bilden redovisar ett stycke verklighet som kan upplevas 
och tolkas av betraktaren. Det autentiska föremålet kan aldrig bli omodernt eller fel i 
förhållande till rådande trender.10

Vi förknippar det autentiska med äkta vara, något genuint och oförvanskat. 
Men om något anses vara äkta finns det också en motsats, nämligen det som är 

                                                 
7 Macdonald, Sharon, 1999, “Exhibitions of power and powers of exhibition. An introduction to the 
politics of display”, s. 4. 
8 Risnicoff de Gorgas, Mónica, 2004, ”Reality as Illusion, the Historic Houses that Becomes Museums”, 
s. 356.  
9 Ehn, Billy, 1986, Museendet. Den museala verkligheten, s. 43.  
10 Liby, Håkan, 1996, Så ska vi servera kulturarvet. Förslag till program för Upplandsmuseets 
utåtriktade verksamhet, s. 7.  
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falskt och förvanskat. Vad är det som avgör vart gränsen går? Hur vet vi att 
något är äkta vara eller falskt? En tegelsten i en kyrkas murverk ser vi som 
original och orörd, men byggnaden i sig har säkert genomgått olika 
förändringar under århundraden. ”I stort sett alla byggnader av ålder har i 
omgångar förändrats och kan som helhet knappast vara original – inte som 
helhet, men kanske i vissa detaljer”.11 En rekonstruktion av en historisk miljö 
kan aldrig visa en sanning, något orört och fullkomligt bevarat. Låt säga att vi 
står i ett tomt rum i en 1700-talsbyggnad. Detta rum ska nu möbleras utifrån 
kunskap om liknande miljöer och vi väljer ut tidstypiska stolar och ett bord 
som sedan placeras ut. Stolarna är autentiska så till vida att de är tidsenliga, 
alltså tillverkade på 1700-talet, men de är inte exakt samma stolar som 
ursprungligen stått i vårt rum från början. Vi visar alltså inte upp en komplett 
bevarad och autentisk helhetsmiljö utan istället en uppbyggd sådan som ändå 
känns förhållandevis trovärdig. ”Värdet, uppskattningen av det autentiska, 
måste i alla sammanhang fogas till betraktarens egen kunskap om objektet.” 12 
Vad vi uppfattar som autentiskt varierar från person till person och beror på 
den kunskap vi har om det vi ser. Låt oss därför återgå till Stuart Halls 
konstruktivistiska teori som gör gällande att det är vi människor som 
konstruerar mening utifrån våra egna mentala uppfattningar som sedan 
förmedlas genom språk. Detta resonemang är relevant i det här sammanhanget 
eftersom det är hur vi använder oss av föremål och vad vi säger, tänker och 
känner om dem – hur vi representerar dem – som ger dem mening. 13 Det finns 
ingen färdig mening ute i världen. Vid en återskapning av en historisk miljö 
tolkar vi det förgångna och gissar oss fram till hur det kanske var.  

En rekonstruktion kan aldrig spegla en total sanning, en objektiv 
verklighet, trots att många besökare faktiskt uppfattar det utställda som en 
sanning. Rekonstruktionens problematik utgörs till stor del av publikens 
antaganden kring vad som är sant. Med rekonstruktionen följer således ett 
ansvar inför de urval som görs och vad som visas upp för besökarna, som i sin 
tur upplever och gör kopplingar till sin egen tid.  

                                                 
11 Hidemark, Ove, 1996, ”Autenticitet – vad är det”?, s. 114.  
12 Hidemark, 1996, s. 118.  
13 Hall, 1997, s. 3.  
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Definition av några bärande begrepp 

Om rekonstruktioner 
Att rekonstruera en historisk miljö betyder att det sker en återuppbyggnad. Vi 
försöker återställa något tillbaks till ursprungligt skick och eftersträvar 
autenticitet. Vägen till det genuina kan dock vara snårig när vi tolkar det 
förgångna utifrån olika historiska källor och sedan gör en bedömning av hur 
det kanske var. ”Återställandet är en gissning”.14 Vi gör ett urval och gissar oss 
fram när vi rekonstruerar. Därför är detta en mycket vansklig process.  

Om autenticitet 
Att något är autentiskt betyder att vi ser det som äkta och tillförlitligt. Ett 
föremål som är genuint och oförvanskat sätts i motsats till det som är falskt och 
manipulerat. Autenticitet är ”ett begrepp som flyttar sig i betydelse i relation 
till betraktarens förutsättningar och inte minst till tidens gång”. 15 
Uppfattningen om vad vi upplever vara autentiskt är således subjektiv snarare 
än objektiv.  

Om representation  
Representation sker när någon, några eller något väljs ut och anses motsvara en 
händelse, en viss tid och så vidare. Risken är dock överhängande att det 
representativa inte alls blir representativt. ”Utställningar byggda på förenklade 
stereotyper undanhåller besökarna kunskap om den mångfald, komplexitet och 
variation som finns i varje grupp av individer.”16 Vi rekonstruerar ett kök och 
kokkärlen vid öppna spisen blir omedelbart kvinnliga attribut. Därmed har en 
stereotyp roll befästs och vi har valt bort en behövande problematisering.  

Representation handlar dock inte bara om vem som talar för vem och vilka 
konsekvenser detta får, utan också hur stereotyper sätts i samband med 
uppfattningar om vad som är ”naturligt” eller ”normalt”.17 Vad som antas vara 
legitimt i en tid kan ändras i en annan och tvärtom.  
 

                                                 
14 Ehn, 1986, s. 43.  
15 Hidemark, 1996, s. 119. 
16 Ahlsén, Maria & Berg, Johanna & Berg, Kristina, 2005, ”Hela historien? Tjugo frågor till en 
utställning”, s. 183.  
17 Pickering, Michael, 2001, Stereotyping. The politics of representation, s. xiv.  
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Metod och material 

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av kvalitativ 
undersökningsmetod i form av intervjuer. Detta för att jag anser att samtal 
snarare än enkäter för mig närmare mina studieobjekt. Jag avser inte att 
betrakta mitt forskningsmaterial som entydigt, det vill säga att det enbart kan 
tolkas på ett enda sätt. Snarare tänker jag gripa mig an mitt material utifrån en 
reflekterande forskning, det vill säga genom tolkning och reflektion.  

Beaktandet av tolkandets fundamentala betydelse gör att en enkel speglingstes av 
relationen mellan ’verklighet’, eller ’empiriska fakta’ och forskningsresultat (text) måste 
förkastas. Tolkningen hamnar i centrum för forskningsarbetet. 18

När det gäller hur jag praktiskt gått tillväga med mina intervjuer så har jag med 
hjälp av bandspelare spelat in två samtal, med intervjuobjektens tillstånd. Jag 
förberedde varje intervju genom att skriva ner några få frågor för att sedan 
kunna utgå ifrån dessa under varje samtal. Därefter har jag transkriberat mina 
intervjuer från ljudformat till pappersformat för att lättare få grepp om 
materialet. Dessutom har de intervjuade fått ett skrivet exemplar av respektive 
intervju för att kunna komma med ytterligare synpunkter i efterhand. Till sist 
har jag valt att redovisa intervjuerna i form av sammanfattningar. Jag valde 
medvetet bort att återge exakta uttalanden då talspråk i skriven form lätt blir 
svårbegripligt, men jag har försökt att återge intervjuerna så nära originalen 
som möjligt. Ytterligare material till min uppsats har jag fått genom 
litteratursökning i det aktuella ämnet och från de minnesanteckningar jag förde 
vid ett möte om Linnés Sävja på Kulturkontoret i Uppsala. I min slutdiskussion 
använder jag mig bland annat av tidigare forskning som presenterats under 
rubriken Tidigare forskning.  

                                                 
18 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1994, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, s. 12. 
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Undersökning 

Nedan följer sammanfattningar av två intervjuer som syftar till att ge en 
hembygdsförenings och ett museums perspektiv på begreppet rekonstruktion. 
Efter dessa följer en kort sammanfattning av anteckningar från ett möte om 
Linnés Sävja på Kulturkontoret i Uppsala.  

En hembygdsförenings perspektiv 
Den kände botanikern och professorn Carl von Linné köpte gården Sävja i 
Danmarks socken år 1758. En arrendator skötte ägorna och bodde i huset, 
medan Linné själv endast kom på kortare besök då han efter en tillbyggnad 
disponerade två rum i huset. Dessa använde han som studiekammare där han 
kunde dra sig tillbaka och skriva. Linnés Sävja ägs idag av Uppsala kommun, 
men disponeras av Danmarks hembygdsförening som bland annat sköter 
visningarna av gården. Sedan 1994 är Linnés Sävja byggnadsminnesförklarat 
av Länsstyrelsen. Det innebär kortfattat att vissa skyddsföreskrifter är gällande. 
Huset får till exempel inte rivas, flyttas eller på något sätt förändras.19 Linnés 
Sävja, som inte är ett museum enligt definitionen, är nu föremål för 
upprustning inför Linnéjubileet 2007.20  

För att ta reda på mer kring dessa upprustningsplaner träffar jag Inger 
Warnicke, styrelseledamot i Danmarks hembygdsförening med särskilt 
uppdrag att sköta Linnégården, ute på Linnés Sävja. Vi sätter oss i köket i 
huvudbyggnaden. Vi börjar prata lite om själva gården och dess historia. Inger 
berättar att en arrendator skötte verksamheten med allt vad det innebar på 
Linnés tid. Jag frågar vilka besökare det är som kommer dit och Inger svarar att 
de flesta som kommer förmodligen fått reda på information om Linné inne på 
turistbyrån i Uppsala och kommer på så sätt ut till Sävja. Gården är enbart 

                                                 
19 Länsstyrelsen, Uppsala län, 1994, Byggnadsminnesförklaring av Linnéhuset i Sävja, Sävja 1:55, 
Danmarks socken, Uppsala kommun, s. 1. 
20 ”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, 
som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i 
studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och 
hennes omvärld.” ICOM. Det internationella nätverket för museer, 2005, s. 14 f. 
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öppen under sommaren och då finns också en utställning med konstnärer som 
ställer ut sin konst, fortsätter Inger. Jag frågar om hembygdsföreningens roll i 
verksamheten och får veta att det är de som disponerar huset, men det är 
Uppsala kommun som äger det. I och med byggnadsminnesförklaringen 1994 
får hembygdsföreningen till exempel inte ändra den fasta inredningen i huset. 
Inger berättar vidare att de har gjort en utställning om Linnés örter och 
medicinalväxter i ett av rummen. Denna tillsammans med den av föreningen 
anlagda örtagården utomhus vill de utveckla inför Linnéjubileet 2007.  

Jag undrar sedan vad hembygdsföreningen egentligen tänker kring en 
möblering av köket på Sävja. Inger menar att de först tänkte att det skulle vara 
roligt om de kunde möblera det ungefär som det såg ut på Linnés tid. Men 
eftersom huset har genomgått vissa förändringar genom åren har de fått tänka 
mer på det. Under 1800-talet gjordes olika ändringar på huset och 1938 gjordes 
en stilrenovering som ett försök att återgå till husets utseende på 1700-talet. 
Detta gör att det till exempel inte går att elda i kökets öppna spis. Men, 
fortsätter Inger, det här hindrar inte hembygdsföreningen från att använda 
köket lite mera autentiskt. Hon menar att även om olika förändringar och 
renoveringar har gjorts genom åren så vill de ändå försöka möblera köket 
ungefär som det såg ut på 1700-talet. De tänker sig att ett bockbord eller ett 
slagbord skulle kunna passa in i miljön.  

Samtalet fortsätter att kretsa kring hur köket troligtvis användes på 1700-
talet. Inger berättar att det finns en hel del bilder att utgå ifrån. Hon nämner 
den svenske 1700-talskonstnären Pehr Hilleström som avbildade dåtidens seder 
och bruk. Vi tittar sedan på en bild av denne konstnär som föreställer en 
köksinteriör med en kvinna framför en öppen spis, liknande den i köket som vi 
sitter i.  

Vidare talar vi om det svåra i att hitta 1700-talsmöbler. Föreningen får helt 
enkelt se vad de kan plocka ihop för att få köket att se mera beboligt ut. Inger 
berättar att de vill kunna möblera köket så att de kan använda det. Det ska inte 
bara bli till för att tittas på. Jag frågar Inger vad hon menar med att de vill 
kunna använda det. Hon berättar då om de olika Linnéstigarna som finns runt 
Uppsala. Tanken är att Linnés Sävja ska kunna bli en samlingsplats för dem 
som vandrat dessa stigar. Köket skulle kunna komma till användning så till 
vida att besökare kan sitta ner och göra anteckningar eller äta sin matsäck.  

Jag undrar om en visning av huset skulle ske annorlunda om köket faktiskt 
var återskapat. Detta med tanke på att besökare som kommer dit kanske 
uppfattar att det de ser är äkta. Inger menar att de då får berätta att så inte är 
fallet. Hon säger också att besökare främst kommer för att se utställningarna 
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och att köket inte är det viktigaste rummet. Men besökarna blir väldigt 
intresserade när de får höra att Linné tillbringade en av sina sista dagar i livet 
just i köket, fortsätter Inger. Enligt berättelsen ska Carl von Linné under sin 
sista tid i livet ha bett om att få bli skjutsad ut till Sävja trots stränga order om 
att han inte fick lämna Uppsala. När han sedan saknades inne i staden började 
folk leta efter honom och till slut fann de honom inne i köket på Sävja. Där ska 
han nöjt ha legat på en skinnfäll framför öppna spisen och rökt på sin pipa, 
medan folket i huset utförde sina vardagssysslor. En kort tid efter detta dog 
Linné. Hans besök på Sävja denna gång blev alltså hans sista.21  

Samtalet fortgår och vi pratar åter igen om de förändringar som gjorts på 
huset genom årens lopp. Hembygdsföreningen har disponerat huset sedan 
1997, berättar Inger. Gården har cirka tusen besökare om året och jag får även 
veta lite om de aktiviteter som sker utomhus. Lions har till exempel vår- och 
julmässa med loppis på gårdsplanen. Hembygdsföreningen har även vissa 
planer på att spela ett Linnéspel ute på gårdsplanen. De har gjort ett Linnéspel 
som handlar om familjen Linnés liv ute på Hammarby. Dock finns inte 
tillräckligt utrymme på Hammarby för att kunna framföra spelet där. Alltså är 
tanken att Sävja ska kunna fungera som scen istället. Vi kan ju låtsas att det här 
är Hammarby säger Inger och skrattar.  

Intervjun går nu mot sitt slut. Inger berättar avslutningsvis att det 
antagligen skulle vara nytillverkade 1700-talsmöbler som de skulle använda 
sig av vid en möblering. Då kan de användas på ett mindre aktsamt sätt än 
originalen, menar hon.  

Ett museiperspektiv 
Fängelsemuseet i Gävle är ett museum som består av två byggnader, ett 
slottshäkte och ett cellfängelse.  

I slottshäktet anno 1732 och cellfängelset anno 1847, ska Fängelsemuseet med ett samlat 
grepp i insamling, dokumentation, forskning och utställningar inrikta sig på samhällets 
mörkare sidor, de ’goda intentionernas misslyckanden’ och människans 
tillkortakommanden.22

                                                 
21 Anderman, Tomas, 1999, Herr Archiatern på Hammarby. Om Carl von Linné i Danmarks socken, s. 
70. 
22 http://www.fangelsemuseet.se/framtiden.html.  
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Katarina Kallings Nilsson är museolog, fil mag i etnologi och projektledare för 
Fängelsemuseet i Gävle. Jag träffar henne i slutet av november för att tala om 
rekonstruktioner som gjorts på museet, både i cellfängelset och i slottshäktet. 

I den första cellen som besökarna möter på cellfängelset sitter dockor 
föreställande fången Carin Olsdotter med sina två barn, en pojke och en flicka. 
Ett barnskrik hörs och som besökare är det svårt att inte känna ett visst obehag. 
Jag frågar Katarina hur det gick till när Carins och barnens identitet 
rekonstruerades. För, vad de flesta besökare inte vet när de tittar in i cellen är 
att Carin är konstruerad utifrån två olika historiska personer. Katarina berättar 
att hon fortfarande är kluven till den konstruktion som hon gjorde med Carin 
Olsdotter. Tanken och syftet med den var att visa upp kvinnors och barns 
levnadsvillkor och den moraliska dom som lades på kvinnor som födde barn 
utan att vara gifta. Oerhört många kvinnor födde barn på fängelset och barnet 
satt sedan med i cellen, berättar Katarina. För att belysa allt detta behövdes en 
historisk person, en kvinna med två barn där ett skulle vara fött på själva 
fängelset. Det fanns en kvinna vid namn Calista Nord som var perfekt i det 
avseendet, fortsätter hon. Calista födde ett barn på fängelset, men saken var 
den att hon var av resandesläkt, i folkmun kallad tattare. Här hamnade jag i 
bryderier, säger Katarina. Calista var i sig exemplarisk, men om hon hade blivit 
framlyft kanske en del människor fått sina fördomar om tattare bekräftade. Jag 
skulle inte nå fram med mitt budskap, fortsätter hon. Folk skulle kanske säga 
”jaha vad typiskt, här sitter en tattare” och det ville jag ju inte.  

Istället fann hon Carin Olsdotter som var nödbrottsligheten personifierad. 
Problemet med henne var dock att hon redan hade en son när hon kom till 
fängelset. Alltså slogs Calista och Carin ihop. Då fick jag en mer komplett 
historia, säger Katarina och menar vidare att hur hon än hade gjort skulle det 
ha blivit en konstruktion. Alltså, om Carin Olsdotters identitet konstruerats 
utifrån en enda historisk person istället för två, skulle den återskapningen ändå 
ha blivit en rekonstruktion. Det går aldrig att nå ”sanningen”, menar Katarina. 
Vi väljer att åskådliggöra historien utifrån våra ögon sett, vi gör en tolkning, 
fortsätter hon.  

När det gäller fångarna som besökarna möter i det för allmänheten senare 
öppnade slottshäktet är det annorlunda, berättar Katarina. Här bestämdes snart 
att rena identiteter skulle tas fram till fångarna. Men, även om personerna i 
häktet är som de är, har det ändå gjorts en tolkning, fortsätter hon. Vi kan 
aldrig veta hur det var. Vi vet deras namn, men vi vet inte hela deras 
levnadsförlopp.  
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Jag frågar Katarina om det inte är att lura besökarna när vi rekonstruerar 
och bygger karaktärer. Förväntar sig inte besökarna att det de möter på museet 
är sant? Katarina menar att det kan bli problematiskt i fallet med Carin 
Olsdotter i cellfängelset, men att hon slipper det dilemmat när hon gör 
visningar i slottshäktet. Hon tycker inte att hon behöver ljuga, men samtidigt 
ger hon sina fångar egenskaper som de kanske inte hade. De blir helt enkelt 
redskap för att förmedla någonting om historien, säger hon. Syftet måste stå 
klart för en. Som ett exempel tar Katarina upp fången Sara Larsdotter som är 
höggravid och sitter och super i häktet. Om Sara blev gravid i häktet vet vi 
inte, men faktum är att många kvinnor blev det eftersom män och kvinnor satt 
tillsammans, berättar hon. Jag utnyttjar henne för att beskriva hur situationen 
var för män och kvinnor här, att de inte hade någon mat utan fick nöja sig med 
brännvin, säger Katarina.  

Vi pratar vidare om huruvida rekonstruktioner verkligen bör ske i alla 
lägen. Ska miljön få tala för sig själv ibland? Det tycker Katarina men menar 
att balansgången kan vara svår. Hon tar upp straffcellen i källaren på 
cellfängelset som exempel och berättar att miljön där är oerhört nedsliten. Då 
är frågan om de ska låta måla om och rusta upp eller låta det vara som det är. 
Att en miljö ser annorlunda ut nu är ändå ett exempel på hur personer har tänkt 
under olika tider, menar hon.  

Katarina berättar vidare om renoveringen av slottshäktet där 
fjärrvärmeledningar tog stor plats i miljön. Fjärrvärmen lade vi ner under 
golvet och färglagren på väggarna lät vi vara kvar och så målade vi över dem 
med en enkel färg, berättar hon. Allt finns alltså kvar bakom. När det gäller 
autenticitet menar Katarina att själva miljön på museet är en stor fördel. Vi 
befinner oss i den miljön som har varit, säger hon. På så sätt har vi inte fejkat, 
fortsätter hon. Miljön talar för sig själv.  

Vi pratar också om möbler och föremål. Inredningen på Fängelsemuseet är 
rekonstruktioner som de har gjort. De har tittat på liknande miljöer och utgått 
ifrån dem. Katarina påpekar att det finns möbler i häktet som är äldre än vad 
själva byggnaden är. En del besökare har ifrågasatt varför det står en 1600-
talsstol i en 1700-talsmiljö, men Katarina menar att det inte var troligt att det 
köptes nya möbler till en sådan miljö som häktet när det begav sig. I 
verkligheten är det dessutom så att de flesta inte köper nya möbler hela tiden, 
fortsätter hon. Se bara på vad som finns i ditt eget hem. Allt är troligen inte 
nytt.  

När det gäller föremål har Fängelsemuseet lånat in en hel del saker från 
andra museer. Vi pratar om säkerhetsaspekten när det gäller både inlånade och 
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egna föremål. Jag frågar Katarina hur det skulle vara om hon hade kopior på 
alla gamla föremål istället. Där går gränsen, säger hon. På häktet löstes 
säkerhetsfrågan och även platsbristen av att vissa originalföremål ersattes av 
miniatyrer istället. Med små dockor och straffscenerier behövdes inte de stora 
och verkliga föremålen. Hellre försöka nå en annan lösning än att ge sig på och 
kopiera föremål, tycker Katarina. Skulle vi ge oss på föremålen och inte 
reflektera över deras autenticitet skulle vi tappa förtroendet hos besökarna, 
menar hon.  

Vi pratar vidare om föremål och hur vi kan bruka ett föremål för att skapa 
en större bild av historien. Vi kommer slutligen in på rekonstruerade miljöer 
utanför museerna. Jag nämner hembygdsgårdar och Linnés Sävja som 
exempel. Det är alltför vanligt att det från akademikerhåll ses ner på 
hembygdsfolk, säger Katarina. Tack vare alla frivilliga insatser från 
hembygdsföreningar hålls faktiskt historieintresset levande.  

Möte om Linnés Sävja 
Nedan följer en kort sammanfattning av anteckningar från ett möte om Linnés 
Sävja, som hölls med berörda parter på Kulturkontoret i Uppsala den 6 
december 2005. Förutom undertecknad deltog representanter för 
Kulturkontoret, Danmarks hembygdsförening, Fastighetskontoret, Fritids- och 
naturkontoret, Länsstyrelsen och Upplandsmuseet för att diskutera nuvarande 
roller och framtidsplaner.  

Uppsala kommun står som ägare av Linnés Sävja, men de säger sig för 
närvarande inte ha några åtaganden ute vid gården. Kulturkontorets 
representant menar att kommunen kanske kan komma att ta ett större ansvar i 
framtiden, men inte i nuläget. Istället läggs det stora ansvaret på Danmarks 
hembygdsförening, som i sin tur kallat in experthjälp angående restaurering 
och inredning från en av Upplandsmuseets antikvarier. Till exempel har en 
påpekan tidigare gjorts angående de trasmattor som idag täcker golven i 
huvudbyggnaden. ”Trasmattor brukades inte under 1700-talet, och bör därför 
tas bort om köksinteriören avses att göras mer autentisk.”23  

Upprustningen av Linnéstigarna diskuterades också under mötet och Sävja 
sägs kunna bli en viktig anhalt när folk vandrar dessa. Danmarks 
hembygdsförening pekade på behovet av toaletter och någon form av 
caféverksamhet på gården. Allra helst skulle detta byggas i en av 
                                                 
23 Pettersson, Agnetha, 1994, Linnés Sävja, Sävja 1:55, Danmarks socken, Uppsala kommun – möblering 
av kök, behov av underhåll, m m, s. 3. 
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flygelbyggnaderna. Uppsala kommun vill dock inte lägga ribban alltför högt i 
den frågan. Länsstyrelsen poängterade dock vikten av att se Linnés Sävja som 
en helhet där också ekonomibyggnaderna borde rustas upp.  

Mest diskuterades det kring den yttre miljön på Linnés Sävja. Men när 
själva återskapandet av bland annat köket kom på tal, nämnde flera att köket i 
huvudbyggnaden inte är det allra viktigaste rummet i huset. Linnés 
studiekammare känns mer intressant då köket var arrendatorns enligt denna 
åsikt. En återskapning måste hur som helst bli så mycket 1700-tal som möjligt 
menade Kulturkontorets företrädare. Danmarks hembygdsförening är 
angelägen om att inte ställa dit något som är fel och nämner kopior på möbler 
som en lösning på svårigheten att hitta original. Länsstyrelsen påpekar att det 
finns en allmän stämning av förfluten tid där i köket och att det därför borde 
räcka med att ställa dit ett slagbord och kanske några stolar.  

Mötet sammanfattades och mötesdeltagarna var överens om att Linnés 
Sävja måste ses utifrån samma nivå som de andra Linnéminnena, Hammarby 
och Linnéträdgården i Uppsala. Hittills har Sävja hamnat i skuggan av dessa 
båda sistnämnda.  
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Slutdiskussion 

Med den här uppsatsen har jag velat föra en diskussion kring begreppet 
rekonstruktion och med konkreta exempel belysa den problematik som jag 
anser uppstår vid återskapning av historiska miljöer. Jag har hittills resonerat 
kring hur en publik inte gärna ifrågasätter det utställda och rekonstruerade. 
Själva känslan av att det verkar vara autentiskt och att tiden stått stilla gör det 
svårt att som besökare ha ett kritiskt förhållningssätt till det som visas. När det 
gäller själva autenticitetsbegreppet kan det vara svårt att avgöra vart gränsen 
går mellan vad som är äkta vara eller falskt.  

Den teoretiska utgångspunkten gör gällande att saker och ting inte har 
någon redan förutbestämd mening. Istället är det vi själva som konstruerar 
mening genom att våra olika mentala uppfattningar och symboler förmedlas 
genom språk. Hur vi tolkar verkligheten sker därför på olika sätt från person 
till person eftersom vi alla har olika referensramar.  

Min tes har varit att rekonstruktioner i slutändan är gissningar, men att 
dessa är fullt legitima och genomförbara så länge det finns ett klart och tydligt 
formulerat syfte bakom. Det räcker inte att återskapa en historisk miljö med 
syfte att göra det ombonat och lite mera tidsenligt. Ambitionen måste höjas och 
det behövs en problematisering kring varför en rekonstruktion över huvud taget 
ska genomföras, vilka urval som behövs och så vidare.  

En rekonstruktion är en tolkning av det förgångna. Strävan att visa hur det 
verkligen var blir till en illusion. ”Varje försök att ’visa verkligheten’ innebär 
en förvrängning, omskapande, efterrationalisering”.24 Vi ser på förfluten tid 
med våra nutida ögon. Vi tolkar och gissar hur det kan ha sett ut eftersom det 
inte går att säga exakt hur det var. Vi kan aldrig nå en absolut sanning. En 
rekonstruktion är därför subjektiv snarare än objektiv.  

                                                 
24 Ehn, 1986, s. 43.  
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Hembygdsföreningens planer 
Danmarks hembygdsförening vill med en möblering av köket i 
huvudbyggnaden på Linnés Sävja, kunna använda rummet mera autentiskt. 
Även om olika förändringar i och på huvudbyggnaden har skett genom årens 
lopp vill de ändå försöka möblera köket så som det kan tänkas ha sett ut på 
1700-talet. Då det inte finns någon dokumentation av rummet från den tiden 
måste liknande miljöer bli utgångspunkt. Avbildade köksinteriörer av 1700-
talskonstnären Pehr Hilleström har till exempel nämnts i sammanhanget. 
Hembygdsföreningen ser gärna att köket blir mera användbart, att det inte bara 
ska vara till för att tittas på. Nytillverkade 1700-talsmöbler skulle i det 
avseendet kunna användas på ett mindre aktsamt sätt än originalen.  

Fordelen med reproduksjonen er at den kan håndteres og slites ut, uten at det gjør noe. En 
annen fordel er at den kan bidra til å holde i hevd handlingsbårne kunnskaper og 
ferdigheter. De videreføres best gjennom handling, ved å gjøre det samme som ble gjort 
før. Der kommer kopien inn som et nyttig øvelseobjekt – for vi vil vel ikke bruke 
originalene til opplæring? Hvis vi vil bevare ferdigheter, må vi legitimere kopien.25

När det gäller Linnés Sävja verkar repliker vara ett bra alternativ sett ur 
säkerhets- och bevarandesynpunkt. I dagsläget är resurserna små för att på 
bästa sätt ta hand om autentiska möbler i en framtida rekonstruerad 
helhetsmiljö. Sett ur ett museiperspektiv kan användandet av kopierade 
originalföremål i utställningar dock vara kontroversiellt. Förutom planerna på 
rekonstruktion av köket, finns även från hembygdsföreningens sida, tankar på 
och önskemål om att kunna starta någon form av caféverksamhet i en av 
flygelbyggnaderna på gården.  

Danmarks hembygdsförening arbetar ideellt på Linnégården och hittills har 
Upplandsmuseet varit en expertinstans för dem att vända sig till. Jag har 
tidigare nämnt hur en av museets antikvarier till exempel påpekat att de 
trasmattor som idag täcker golven i huset bör tas bort. Vid mitt eget senaste 
besök ute på Linnés Sävja i november 2005 låg dock trasmattorna fortfarande 
kvar.  

Flera av de involverade kring Linnés Sävja har också påpekat att själva 
köket inte är det viktigaste rummet i huset och att fokus istället borde riktas 
mot Linnés studiekammare. Men, inget rum på Sävja är enligt min mening mer 
betydelsefullt än ett annat. Även om det var arrendatorn och hans familj som 
använde köket betyder det inte att det är mindre viktigt. Hela historien om att 
                                                 
25 Roede, Lars, 2003, ”Kopi og original – flytting og autentisitet”, s. 131.  
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Linné låg där framför spisen under sin sista tid i livet gör att köket absolut har 
ett speciellt värde som bör tas tillvara. Studiekammaren är intressant eftersom 
Carl von Linné själv brukade den, men det betyder inte att det går att göra lite 
hur som helst i arrendatorns kök, att det rummet inte ska prioriteras på samma 
sätt som studiekammaren. Linnés Sävja måste ses och presenteras som en 
helhetsmiljö. Carl von Linné bodde på Sävja enbart under vissa perioder av sitt 
liv, men där pågick en vardag även utan honom. En vardag som i allra högsta 
grad hänger ihop med husets historia.  

Syftet styr rekonstruktionen 
På Fängelsemuseet i Gävle har projektledaren Katarina Kallings Nilsson i allra 
högsta grad ställts inför det problematiska med att rekonstruera. I en av 
cellerna på cellfängelset möter vi fången Carin Olsdotter och hennes två barn. 
Vad besökarna inte vet är att hon är konstruerad utifrån två olika historiska 
personer, Calista Nord och Carin Olsdotter. Dessa två slogs ihop för att bilda 
en enda person med syfte att visa både kvinnors och barns levnadsvillkor och 
den moraliska dom som lades på kvinnor som födde barn utanför äktenskapet 
förr i tiden. Calista var från början perfekt i det avseendet att hon födde ett barn 
på själva fängelset, men hon var av känd resandesläkt, i folkmun kallad tattare. 
Katarina var rädd att folk med fördomar om människor med resandebakgrund 
skulle få dem bekräftade om hon åter satte Calista i fängelse. Då skulle hon 
inte nå fram med sitt budskap. Istället fann hon Carin Olsdotter i arkiven, men 
hon hade redan en son när hon kom till fängelset. Alltså slogs Calista och 
Carin ihop.  

Men är inte detta att ljuga för besökarna som kommer till museet? Skulle 
de inte känna sig lurade om det fick veta att Carin Olsdotter i själva verket är 
två personer? Här kommer rekonstruktionens problematik in i bilden. David 
Phillips menar att museibesökare ofta tar det som visas för en sanning.26 Vi 
ifrågasätter inte gärna det vi möter i utställningar. Vid mitt första besök på 
cellfängelset såg jag själv Carin som verklig. Det kändes självklart att hon 
funnits på riktigt. Men på Fängelsemuseet fungerar det bevisligen att inte alltid 
tala om ”sanningen” för besökarna. För, precis som Katarina frågar sig under 
intervjun, skulle Carin Olsdotters identitet ha varit mer sann om hennes 
identitet konstruerats utifrån en enda person istället för två? Hur hon än hade 
valt att göra skulle det i slutändan ändå ha skett en rekonstruktion. Carins 

                                                 
26 Phillips, 1997, s. 4.  
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karaktär tydliggör Katarinas budskap på ett bättre sätt än om hon skulle ha 
använt sig av personen hon tänkt sig från början, nämligen Calista Nord. Syftet 
styr rekonstruktionen.  

I slottshäktet finns också fångar vars personligheter är konstruerade, men 
här är de baserade på rena identiteter. Det finns inte flera personer bakom en 
karaktär. Ett exempel som nämns under intervjun är Sara Larsdotter som är 
höggravid och sitter och super i ett av häktets utrymmen. Om hon blev gravid i 
häktet kan ingen med säkerhet bekräfta, men det är mycket sannolikt att så 
skedde eftersom män och kvinnor satt tillsammans. Återigen finns här ett 
genomtänkt syfte med rekonstruktionen. På ett effektivt sätt visas situationen 
för män och kvinnor i det dåtida häktet upp. Hur de levde, att de inte hade 
tillräckligt med mat och fick nöja sig med brännvin och så vidare. Vi kan aldrig 
veta exakt hur dessa människor kände sig, men vi kan säga att så här var 
levnadsvillkoren för de straffade och försöka tänka oss in i deras situation. Sara 
Larsdotter utnyttjas således för att besökarna ska få upp ögonen för hur det var 
att sitta där i häktet. Det finns hela tiden genomtänkta syften med de 
rekonstruerade miljöerna på Fängelsemuseet. Vad vill vi visa, varför och hur 
ska vi visa det? Utan sådana problematiseringar skulle utställningarna falla 
platt.  

Ansvar och professionalitet 
En lyckad rekonstruktion kräver alltså ett övergripande syfte för att kunna 
genomföras på bästa sätt. Exemplet med Fängelsemuseet visar tydligt att 
återskapning är en komplicerad process som kräver ansvar, professionell 
kunskap och eftertanke. Uppsala kommun, som äger Linnés Sävja, lämnar i 
dagsläget över detta krävande arbete på Danmarks hembygdsförening. Detta är 
enligt min mening inte tillräckligt. Om Linnés Sävja ska kunna platsa bland de 
andra Linnéminnena i Uppsala, Hammarby och Linnéträdgården, krävs större 
insatser.  

Sedan 1994 är Linnégården byggnadsminnesförklarad. I motiveringen kan 
bland annat läsas att: 

Linnéhusets främsta kulturhistoriska värde ligger i att det ägts och bebotts av Carl von 
Linné. Till detta kommer att huset rymmer äldre fast inredning av kulturhistoriskt värde 
som köksspisen, kakelugnarna, härden, samt dörrar med beslag och foder i vissa rum. 
Värdefullt är även den omsorgsfulla restaureringen av huset som genomfördes år 1938, då 
bland annat snickeridetaljer tillverkades efter äldre förlagor.27

                                                 
27 Länsstyrelsen, Uppsala län, 1994, s. 2.  
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Linnés Sävja är en unik miljö som bör förvaltas professionellt och då behövs 
något utöver ideella krafter. Danmarks hembygdsförening har goda intentioner 
och gör ett bra arbete med tanke på förutsättningarna. Det är tack vare dem 
som Linnés Sävja kan visas för allmänheten varje sommar. Dock anser jag att 
nivån måste höjas ytterligare på Sävja och då måste det till större resurser i 
form av professionalitet och pengar. Uppsala kommun måste helt enkelt ta sitt 
fulla ansvar som ägare av gården. Hembygdsföreningen pekar på behovet av 
toaletter och någon form av caféverksamhet på Linnégården. Det är inte alls 
svårt att förstå denna önskan, men först och främst måste det till en 
problematisering av hela verksamheten. Vad är det besökarna kommer för att 
uppleva? Vill de dricka kaffe i en kulturhistoriskt intressant miljö har de 
kommit rätt, men jag anser att publiken kan beröras på ett djupare plan och 
därför bör gårdens fulla potential tas tillvara.  

Urval och atmosfär 
Jag har tidigare tagit upp Stuart Halls konstruktivistiska teori kring 
representation. Den gör gällande att ett föremål i sig självt inte reflekterar 
någon redan existerande mening i världen. Genom att vi använder oss av 
representationssystem, i form av mentala representationer av verkligheten som 
sedan förmedlas genom språk, konstrueras mening. När möbler och föremål 
väljs ut inför en rekonstruktion av en historisk miljö, för att till exempel 
representera 1700-talet, får dessa betydelser genom hur vi använder och 
framställer dem. Vad vi tänker och känner inför saker och ting är olika från 
person till person eftersom vi inte har exakt likadana referensramar att utgå 
ifrån. Urvalen som görs inför en utställning blir därför mycket viktiga i den 
meningsskapande processen.  

Urvalet inför en återskapning av köket på Sävja skulle kunna resultera i 
nytillverkade 1700-talsmöbler. Detta för att rummet skulle få en mera tidsenlig 
och autentisk karaktär. Jag menar dock att en möblering inte är en alldeles 
nödvändig väg att gå för att uppnå ett bra resultat. Vid mitt allra första besök 
på Linnés Sävja fann jag det fascinerande att stå där i köket och höra 
berättelsen om att Linné själv legat där på en skinnfäll framför den öppna 
spisen. Det är själva historien och atmosfären i rummet som jag minns, känslan 
av att stå i samma rum som Linné en gång befann sig i. Jag kunde tänka mig 
tillbaks till 1700-talet utan hjälp av några speciella möbler och föremål. Jag 
håller med Mónica Risnicoff de Gorgas när hon säger att besökare i historiska 
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miljöer lätt grips av atmosfären och därigenom tas tillbaka till det förgångna. 
Liksom i en tidsmaskin förflyttar sig besökaren till en frusen tid.28 Denna 
liknelse gör också Billy Ehn när han hävdar att ”museer är ’tidsmaskiner’”.29 
Linnés Sävja är som jag tidigare påpekat inget museum, men det hindrar mig 
inte som besökare från att förflyttas bakåt i tiden.  

Jag fascineras av berättelsen om Linnés sista besök på Sävja, att han 
uppenbarligen såg sin gård som en tillflyktsort under slutet av sitt liv. Porträttet 
av Linné blir ett annat än det gängse av honom.  

Genom en enkelspårig gestaltning kan en orealistisk, enhetligt normerande och föregivet 
representativ bild av vårt förflutna förmedlas. Dessutom kan bilden framstå som allmänt 
fridsam och harmonisk, på ett sätt som lätt kontrasteras mot våra samtida livserfarenheter 
och skänker ett (oförtjänt) nostalgiskt skimmer åt den historiska vardagen.30

Det är viktigt att reflektera över detta, kring vilken bild av Linné och livet på 
gården som idag visas upp på Sävja. I detta ligger syftet med en annan 
presentation av köket. Istället för att göra det ombonat med tidsenliga stolar 
och ett tidstypiskt slagbord skulle jag hellre se att rummet fortsatte att vara 
förhållandevis tomt. Genom att lämna rummet omöblerat talar väggarna för sig 
själva. En gestaltning av den dåtida vardagen bör dock problematiseras innan 
den genomförs. Fokus borde helt enkelt skiftas från själva möbleringen till att 
istället riktas mot att verkligen berätta vad som en gång utspelade sig i köket på 
1700-talet.  

På Fängelsemuseet i Gävle finns rekonstruerade karaktärer, där en av dessa 
är sammansatt av två identiteter. Denna konstruktion styrs av ett genomtänkt 
syfte, nämligen att på bästa sätt tydliggöra levnadsvillkoren för de fängslade. 
Det övergripande syftet, att tydliggöra och lyfta fram levnadsvillkoren, styr 
rekonstruktionen. Ett liknande arbetssätt kan enligt min mening överföras till 
Linnés Sävja. Syftet skulle då bli att lyfta fram människan Linné och 
atmosfären kring hans sista besök på platsen. Detta innebär en förändring av 
miljön i köket, nämligen att visa rummet omöblerat med det övergripande 
syftet att tydliggöra själva skeendet, berättelsen om Linné. Kanske behöver 
visningen av gården därför formuleras på ett annorlunda sätt? En 
vidareutveckling av den här uppsatsen skulle kunna ske genom att granska de 
visningar av Linnés Sävja som görs idag.  

                                                 
28 Risnicoff de Gorgas, 2004, s. 356. 
29 Ehn, 1986, s. 64. 
30 Ahlsén m.fl., 2005, s. 179. 
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Definitionerna 
Tidigare under avsnittet Teoretiska utgångspunkter och begrepp definierade 
jag mycket kortfattat de bärande begreppen: rekonstruktion, autenticitet och 
representation. Under arbetets gång har jag reflekterat över deras betydelse och 
huruvida mina definitioner fortfarande känns rimliga.  

När det gäller autenticitetsbegreppet gav jag förklaringen att om något är 
autentiskt ser vi det som äkta och tillförlitligt, i motsats till det som är falskt 
och manipulerat. Jag har utifrån mina undersökningsresultat kommit fram till 
att köket på Linnés Sävja borde stå tomt även i fortsättningen, trots att rummet 
sannolikt var möblerat på 1700-talet. Ett tomt kök kan ändå benämnas som 
autentiskt, eftersom det finns en äkthet i själva berättelsen om Linné som 
utspelade sig i det nämnda köket. Det viktiga i fallet Sävja är inte att visa 
tidsenliga möbler som passar in i miljön, snarare är jag ute efter själva känslan 
av en autentisk atmosfär. En känsla som i allra högsta grad påverkar besökare i 
historiska miljöer. Ofta tar vi det som visas för en sanning, men om köket 
lämnas tomt blir det svårare att påverkas av möbler och föremål på det sättet. 
Historien om Linnés sista besök på Sävja skulle naturligtvis kunna berättas 
med möbler i rummet, men det kräver som sagt en större problematisering. Om 
jag utelämnar möblerna blir köket till sist ändå rekonstruerat men då med syftet 
att levandegöra en historia och en historisk person. Därmed visas köket ändå 
upp på ett i mitt tycke äkta och autentiskt sätt.  

Angående begreppen rekonstruktion och representation har jag under 
arbetet med den här uppsatsen stärkts i min övertygelse om att återskapningar 
är komplicerade processer som kräver övergripande syften för att kunna 
genomföras på bästa sätt. Det krävs helt enkelt mer av en utställare än att bara 
använda sig av gamla föremål enbart för att de är gamla. När vi rekonstruerar 
tolkar vi det förgångna och gissar oss fram till hur det kan ha varit. En 
rekonstruktion kan inte spegla en total sanning, trots vår strävan efter det 
ursprungliga. Vi gör olika urval och saker och ting sägs sedan representera en 
tid, en händelse eller en person och så vidare. Vi ger föremål mening genom 
hur vi framställer dem, vilka symboler vi använder oss av för att förmedla 
betydelse. Representationen, hur och varför vi väljer något kommer att påverka 
slutresultatet. Jag anser fortfarande att det finns en risk med rekonstruktioner 
och det som anses vara representativt, så till vida att det eller de utvalda kan 
komma att framställas på ett alltför ensidigt och stereotypt sätt. En 
problematisering krävs för att undvika detta.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har haft som syfte att föra en diskussion kring begreppet 
rekonstruktion och visa på problematiken kring återskapandet av historiska 
miljöer. Min tes har varit att syftet med en rekonstruktion måste 
problematiseras och tydliggöras. Att återskapa och bygga upp en miljö enkom 
för att göra det mera tidsenligt räcker inte i längden. Ett tydligt och genomtänkt 
mål måste formuleras innan en rekonstruktion ens kan ta form.  

Jag anser att det är ett övergripande syfte som bör styra rekonstruktionen. 
Det jag vill förmedla med återskapningen avgör hur den sedan ska ta form. 
Redan inledningsvis hävdade jag att det finns en svårighet i att försöka 
återställa en historisk miljö till ett ursprungligt skick. Eftersom vi gör 
tolkningar av historien och gissar oss fram till hur det kan ha varit, går det inte 
att exakt återge det förgångna. Trots detta tar vi ofta det utställda för en 
sanning. Utan ett problematiserat syfte kan budskapet därför gå förlorat.  

Jag menar inte att en historisk miljö alltid bör rekonstrueras så till vida att 
möbler och föremål väljs ut för att sedan representera en viss tid. Ibland 
uppkommer situationer där speciella förutsättningar gör att det krävs andra 
lösningar. Ett tomt rum kan också förmedla ett budskap. Även här krävs dock 
en problematisering och ett övergripande syfte.  

I min undersökning har jag granskat synen på rekonstruktioner ur både en 
hembygdsförenings och ett museums perspektiv. Detta för att museer ofta ställs 
inför svårigheterna med rekonstruktion i sitt dagliga och professionella arbete, 
medan hembygdsföreningars återskapningar av gamla miljöer vanligen sker 
genom frivilliga insatser, lite i det tysta. Jag anser att detta arbete som sker 
utanför museerna är mycket värdefullt eftersom det på flera sätt håller 
historieintresset och vårt kulturarv vid liv, men vi får heller inte vara rädda för 
att kräva ansvar och professionalitet i de fall där det finns sådana brister.  
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