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1 Inledning 

1.1 Länsmuseum, förändring och identitet 
 
Innan jag går in på någonting annat vill jag först förklara valet av titel på den 

här uppsatsen, ”warer swenske”. Det är en fras tagen ur en dikt av Daniel 

Fallström (1858-1937) som är inristad i sockeln på Gustav Vasa-statyn av Carl 

Milles (1875-1955) på Nordiska museet i Stockholm. Skulpturen färdigställdes 

1925 och att jag valt just denna fras som titel på min uppsats kanske tarvar en 

förklaring. Varför Carl Milles valde att rista in just den frasen på sockeln till 

sin skulptur av Gustav Vasa kan jag bara spekulera kring men för mig talar den 

om synen på nationell identitet i det tidiga 1900-talets Sverige. Just begreppet 

identitet kommer jag att tala mer om i den här uppsatsen eftersom det haft stor 

betydelse för länsmuseerna och format deras utveckling. Därför valde jag att 

sätta just den frasen som titel på den här uppsatsen, anledningen till valet att 

placera ett frågetecken efter den har sin botten i att begreppet identitet 

verkligen inte är helt oproblematiskt. 

 

Den här uppsatsen kommer att behandla länsmuseerna och i synnerhet deras 

roll, ansvar när det gäller identitet och insamling av föremål. Jag hade under 

hösten 2006 möjligheten att praktisera sju veckor på Länsmuseet i Varberg. 

Under dessa veckor funderade jag över vad länsmuseernas roll och uppgift är i 

dag jämfört med vad den var när länsmuseerna som sådana inrättades, samt 

vilka förändringar som kan komma att krävas av länsmuseerna i framtiden. 

Klart är att länsmuseernas roll och ansvar i det samhälle de är en del av har 

förändrats. Frågan är hur omfattande dessa förändringar har varit samt vad de 

inneburit rent konkret. Det finns exempel på förändringar som haft stor 

inverkan på länsmuseerna. Ett av dem är innebörden av det betänkande Eva 

Silvén nämner i boken Samhällsideal och framtidsbilder som 1965 års musei- 
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och utställningssakkunniga, MUS 65, skrev. Det resulterade i att de statliga 

uppdragen inom kulturminnesvården och senare även motsvarande del inom 

byggnadsvården, flyttades från länsmuseerna till länsstyrelserna.1 

Länsantikvarietjänster inrättades vid länsstyrelserna 1976.2 Att den 

myndighetsutövande delen flyttades från länsmuseerna ansågs kontroversiellt 

eftersom det splittrade upp museernas verksamhet. Den myndighetsutövande 

delen skildes från den konst- och kulturhistoriska.3  

 

Jag har fått intrycket av att länsmuseerna är och har varit museer i förändring, 

kanske i högre grad än andra museer. Det gör det intressant att titta närmare på 

hur mycket länsmuseernas verksamhet och roll anpassats till rådande 

samhällssyn. Eller till rådande politiska och sociala förändringar, för att hålla 

jämna steg med ett samhälle i ständig förändring. Vilka ytterligare förändringar 

och anpassningar kan komma att behövas eller rentav krävas i framtiden och 

vilka förändringar anser sig länsmuseerna själva behöva göra, om några? De 

områden jag specifikt kommer att gå in på för att undersöka närmare vilka 

förändringar länsmuseerna genomgått är dels länsmuseets förhållande 

tillbegreppet identitet och dels länsmuseets arbete med insamling och 

dokumentation, Båda dessa aspekter är ju nära kopplade till varandra.  

 

 

1.2 Tidigare forskning 
 
Mycket forskning har gjorts dels inom området för samlandets problematik 

som den här uppsatsen delvis behandlar, men också när det gäller 

identitetsskapande. Mycket forskning pågår också, inom båda områdena. Just 

när det gäller samlandet sker den forskningen kanske framför allt inom 

gränserna för Samdok. Samdok bildades 1977 av ett antal kulturhistoriska 

                                                 
1 Silvén, 2004, s. 143. 
2 SOU Minne och bildning, 1994, s. 10. 
3 Silvén, 2004, s. 143. 
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museer. Målet med Samdok var att studera och dokumentera samtiden.4 Anna 

Steen skriver i sitt bidrag till Museums and the future of collecting att museerna 

ses som samhällets minne med ansvar att välja ut vad som skall bli 

ihågkommet samt sätta dagens samhälle i perspektiv till förfluten tid genom att 

förmedla historia. För att kunna göra det måste museerna också skapa ny 

kunskap, inte bara återanvända redan befintlig kunskap. För det krävs att 

museerna samlar och dokumenterar sin egen samtid. Misslyckas de med att 

göra det misslyckas de också med sitt uppdrag och att fullfölja det som är deras 

ansvar. Att inte möta den utmaning som det är att dokumentera och samla 

samtiden vore att göra museerna till mausoleer över förfluten tid utan någon 

som helst länk till samtiden.5  

 

Jag vill lyfta fram en avhandling som har varit till stor nytta för den här 

uppsatsen. Den behandlar dels länsmuseernas framväxt från 1800-talet fram till 

andra världskriget och dels den svenska kulturhistorien under perioden. 

Avhandlingen är skriven av Kerstin Arcadius och har titeln Museer på svenska 

och gavs ut i tryck 1974. Det är som sagt en avhandling jag har haft stor nytta 

av under arbetet med den här uppsatsen. Jag har även tagit del av Jonas 

Grundbergs uppsats Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: En 

introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik utgiven vid 

institutionen för Arkeologi vid Göteborgs Universitet. Grundbergs uppsats 

berör som framgår av titeln den svenska kulturarvsförvaltningen och enligt 

honom bedrivs det en hel del forskning inom discipliner som exempelvis 

museologi som berör ämnesområden kopplade till historiebruk och 

kulturarvsförvaltningens verksamhetsområde som ju museerna och i synnerhet 

länsmuseerna, som den här uppsatsen berör, ingår i. Museologin är, menar 

Grundberg, ett tvärvetenskapligt forskningsområde som både problematiserar 

kring museernas kunskapsområde så väl som kring deras ideologi och 

samhällsroll.6

 

                                                 
4 Steen, 2004, s. 197. 
5 Steen, 2004, s. 196. 
6 Grundberg, 2000, s. 6f. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att studera länsmuseernas uppgift och roll ur 

ett tidsperspektiv. Ramen för tidsperspektivet sträcker sig från den tidpunkt då 

länsmuseerna som sådana inrättades i landet fram till i dag. Tanken är att 

jämföra länsmuseernas ursprungliga syfte med vad de är i dag, huvudsakligen 

när det gäller deras förhållande till begreppet identitet den del av 

länsmuseernas verksamhet som inbegriper insamling av föremål. Jag har två 

frågeställningar och den andra av de två är egentligen inte inom uppsatsens 

huvudfokus men den kommer ändå att beröras inom ramarna för uppsatsen 

eftersom den är viktig att ta upp. Mina frågeställningar är: 

 

○ Hur har länsmuseernas roll och syfte förändrats när det gäller 

identitetsskapande, dokumentation och insamling? 

 

○ Vilka förändringar och/eller anpassningar kommer att behövas eller krävas 

av länsmuseerna i framtiden när det gäller de ovan nämnda områdena?  

 

 

1.4 Material, metod och avgränsningar 
 
Materialet till uppsatsen utgörs huvudsakligen av litteratur samt artiklar, 

rapporter och offentliga handlingar så som regeringens kulturproposition från 

1996. En annan viktig komponent är intervjumaterial. En viktig del är den 

avhandling jag nämnde i avsnittet som berör tidigare forskning, Museer på 

svenska av Kerstin Arcadius. Anledningen till att jag valt den som en av mina 

primära källor är att den främst behandlar just det som är den här uppsatsens 

fokus, nämligen länsmuseerna. Arcadius gör i sin avhandling en djupgående 

och detaljerad redogörelse för länsmuseernas utveckling och historia. Det har 

gett mig en ovärderlig insyn i hur det kommer sig att vi har institutioner som 

länsmuseerna i det här landet, vilken roll de spelat och med vilka syften de 

grundades. Jag har också haft stor nytta av Staffan Bohmans bok Historia, 
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museer och nationalism när det gäller den teoretiska delen och begreppen 

nationell, regional och lokal identitet. Hans text ger en bra grund för mitt 

resonemang kring begreppen i sig men även den betydelse de har haft och har 

för länsmuseerna. Jonas Grundbergs uppsats med titeln 

Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en introduktion till 

kulturarvsförvaltningens teori och praktik har också varit användbar när det 

gäller min diskussion kring identitet. Annan viktig litteratur som tar upp hur 

länsmuseerna utvecklats, vad de är i dag, vilken roll de har och vilket ansvar de 

har är Sven Nilssons bok Kulturens nya vägar, Statens offentliga utredning 

Minne och bildning samt de inledande texterna i Museiboken: Sveriges 

länsmuseer. Med utgångspunkt i allt detta material har jag sedan gjort en 

jämförande kvalitativ studie.  

 

Under tiden jag har arbetat med uppsatsen har jag blivit tvungen att göra en del 

val och avgränsningar. Till en början var jag inte helt klar över om jag skulle 

välja att koncentrera mitt studieområde till antingen länsmuseernas arbete med 

insamling och dokumentation eller länsmuseernas roll i förhållande till frågor 

kring identitet. Slutligen kom jag till slutsatsen att det var möjligt att 

kombinera de två områdena eftersom de i allra högsta grad berör varandra. 

Redan under ett tidigt stadium i uppsatsarbetet beslutade jag att jag ville göra 

studien över en längre tidsperiod, det jag intresserade mig för var hur mycket 

länsmuseerna förändrats när det gäller de två ovan nämnda aspekterna av deras 

arbete och ansvar. Egentligen var mitt val av just det två nämnda 

intresseområden min första avgränsning. Det hade helt enkelt blivit för stort att 

försöka täcka in hur alla aspekter av länsmuseernas verksamhet förändrats 

sedan starten, eller så hade det blivit en alltför allmänt hållen studie. De valda 

avgränsningarna gav en större möjlighet att göra en djupare analys.  

 

Tidigt under uppsatsarbetets gång förstod jag att det skulle ge uppsatsen större 

djup och bredd om jag hade möjlighet att göra en intervju med någon som 

arbetar på att länsmuseum för att även få med länsmuseernas perspektiv. Jag 

hade en del tveksamheter kring huruvida jag skulle ha med en eller flera 

intervjuer. Jag hade nämligen tankar kring att även intervjua någon från 
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politiskt håll, som kommun eller landsting, men jag beslutade mig för att bara 

göra en intervju, och eftersom jag ansåg att länsmuseernas perspektiv var 

viktigast att lyfta fram för den här uppsatsen valde jag att intervjua någon 

representant för länsmuseerna. Jag valde att fråga museichefen på länsmuseet i 

Varberg, Agneta Boqvist, om hon kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Varför jag frågade just henne beror till stor del på att vi haft kontakt tidigare, 

jag gjorde praktik på just länsmuseet i Varberg som en del av min utbildning i 

museologi hösten 2006. Frågorna jag ställde under intervjun var fem till antalet 

och dessa fem frågor var följande: 

 

1. Hur mycket anser du att länsmuseerna har förändrats de senaste 

decennierna? 

2. Hur anser du att länsmuseerna förhåller sig till begreppet identitet, 

särskilt lokal och regional identitet, i dag? 

3. Hur förhåller sig länsmuseerna till insamling och dokumentation i dag 

till skillnad från tidigare anser du? 

4. Hur ser förväntningarna på länsmuseerna från politiskt håll ut i dag 

anser du, till skillnad från tidigare? 

5. Vilka förändringar tror du att länsmuseerna kommer att genomgå i 

framtiden när det gäller samlingar, insamling och identitet? Och varifrån 

kommer pådrivningarna att komma, från länsmuseerna själva, från politiskt 

håll eller från annat håll? 

 

Frågorna är formulerade för att fånga in hela det studieområde den uppsatsen 

behandlar. Mitt mål med att formulera frågorna på det sätt jag har gjort var ge 

möjlighet för informanten att ge djupa, mer uttömmande svar och ge utrymme 

för mer personliga kommentarer. Jag är medveten om att uppsatsen hade fått en 

ännu bredare grund att stå på om jag kunnat göra fler intervjuer med 

museianställda med samma frågor men det blev inte möjligt att genomföra, 

främst på grund av tidsbrist.  

 

 

 7



1.5 Disposition  
 

Jag har valt att inleda den här uppsatsen med ett teoretiskt avsnitt som 

behandlar teorier kring nationell, regional och lokal identitet ur ett historiskt 

perspektiv. Hur har museerna förhållit sig till begrepp som nationell, regional 

och loka identitet över tid? Jag tar också upp diskussioner kring vad dessa 

identitetsbegrepp innebär och vad de har betytt för museerna och deras 

utveckling samt hur museerna förhåller sig till dessa begrepp i dag. Härefter 

följer uppsatsens huvuddel som inleds med ett kapitel som redogör för den 

intervju jag gjort med museichef Agneta Boqvist, den är en representation för 

uppsatsens ämnesområde sett ur länsmuseernas synvinkel. Anledningen till att 

jag lägger den först i uppsatsens huvuddel är att den utgör en bra grund för 

efterföljande kapitel. Den användas som en fördjupande referens att återknyta 

till. Det efterföljande kapitlet tar upp de svenska länsmuseernas bakgrund och 

utveckling samt hur deras ansvar och arbete inom ramen för insamling och 

dokumentation samt deras förhållande till identitet har förändrats. Med detta 

hoppas jag kunna ge en bra bild av hur länsmuseerna vuxit fram och blivit en 

del av det svenska samhället samt även en liten inblick i hur länsmuseerna 

själva ser på sin roll och sitt ansvar och sin situation. Kapitlet är uppdelat i flera 

underrubriker som tar upp begreppen minne och identitet samt även vilken 

betydelse främst fornminnesföreningarna, museimannaföreningen och 

hembygdsrörelsen har haft för länsmuseerna. Jag tar också upp de politiska 

aspekterna, till exempel vilken förväntan och vilket ansvar som läggs på 

länsmuseerna från politiskt håll. Därefter följer ett avslutande 

diskussionskapitel där jag resonerar kring det jag tagit upp i uppsatsens 

huvuddel och vad det gett för svar på mina frågeställningar. Uppsatsen avslutas 

därefter med en sammanfattning.  

 

Min förhoppning är att den här uppsatsen skall ge en god referensram i till 

diskussion kring länsmuseernas utformning och roll i samhället, främst när det 

gäller identitet och insamling i dag så väl som i framtiden. Då menar jag inte 

att de inte redan kommit en bit på väg, men med en öppen diskussion kanske 

det är möjligt att komma ännu längre. 
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1.6 Bakgrund 
 
Med tanke på att mitt ämnesval för uppsatsen är länsmuseerna och hur de har 

förändrats kan det vara relevant att ta här kort ta upp en övergripande bild av 

samhällsutvecklingen under samma tid för att ge perspektiv på länsmuseernas 

förändring och utveckling. Uppsatsen har sin utgångspunkt i 

fornminnesföreningarnas bildande under andra hälften av 1800-talet. Under 

samma period, bodde 85 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. 

Samhället genomgick under den här tiden ett flertal genomgripande 

förändringar, exempelvis de olika skiftesreformerna, dessa tillsammans med 

andra faktorer bidrog till en kraftig befolkningsökning som utsatte det 

förindustriella samhället för en del stora påfrestningar. Det innebar bland annat 

att stora grupper av befolkningen på landsbygden proletariserades vilket i 

förlängningen ledde till en ökad inflyttning till städerna. Det utlöste också den 

stora utvandringen till Amerika som skildras i Vilhelm Mobergs Utvandrarna. 

De som valde att stanna kvar och bo kvar på landsbygden fick leva under 

sämre villkor. Ungefär samtidigt bröt industrialiseringen igenom på allvar.  

 

Sven Nilsson skriver i Kulturens nya vägar att 1900-talet och de dramatiska 

förändringarna som skedde då kan ses som en helhet. Han nämner ett antal 

allmänna tendenser i samhällsutvecklingen som påverkade vilken riktning 

utvecklingen tog. Den första av dessa är urbaniseringen, mot slutet av 1900-

talet var siffrorna från sent 1800-tal omvända. 85 procent bodde i städerna och 

endast 15 procent på landsbygden.7 Nummer två är den tidigare nämnda 

industrialiseringen, som har fortsatt och resulterat i alltmer avancerad 

produktion. Därefter kommer den offentliga sektorns utveckling, som har varit 

större än industrins. Dessutom har boendeförhållandena förändrats radikalt till 

det bättre under perioden. Välfärdsutvecklingen har enligt Nilsson inneburit en 

enorm utbyggnad av offentlig service och ett ökat utrymme för privat 

konsumtion, det i sig har också haft stor betydelse för hur vårt samhälle ser ut. 

Det är inte för inte vi stundom talar om dagens samhälle som ett 

konsumtionssamhälle. Slutligen nämner Nilsson media, mediebilden är en helt 

                                                 
7 Nilsson, 2003, s. 11. 
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annan i dag än den var bara på 1940-talet, utbudet är nästintill obegränsat vad 

det gäller tv- och radiokanaler för att inte tala om Internet. På 1940-talet sände 

Sveriges Radio inte ens 60 timmar programtid i veckan. På 1990-talet var 

Sveriges Radiokoncern uppe i 1 200 sända timmar per vecka, i både radio- och 

tv-kanaler. Sveriges ekonomi präglades under perioden huvudsakligen av 

jordbruk, industri, handel och transporter. Den offentliga verksamhetens 

huvudsakliga tyngdpunkt låg länge på försvar, polis, sjukvård, rättsväsende och 

utbildning. Mot slutet av århundradet kännetecknades Sverige dock i stället av 

offentlig service, industri och privata tjänster. Nilsson menar att offentlig 

verksamhet och industri har kulminerat när det gäller sysselsättning för att 

troligen minska framöver. Det är i stället de privata tjänsterna som kommer att 

öka i framtiden tror han.8   

 

                                                 
8 Nilsson, 2003, s. 12. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Museer och nationell identitet 
 
Museerna var tidigt viktiga redskap för att skapa nationalitetskänsla och en 

känsla av samhörighet mellan dem som ansågs sig ha en gemensam historisk 

bakgrund, gemensam kultur och ett gemensamts språk. De användes för att 

kategorisera in människor i grupper om vi och dem. Enligt Stefan Bohman i 

Historia, museer och nationalism finns det en hel rad viktiga delar som använts 

och kan användas av folk och museer för att bygga upp nationell identitet. Det 

kan röra sig om politisk historia, konst, litteratur, språk, natur med mera. 

Museerna är mer eller mindre medvetet med och tar ställning till vad den 

nationella identiteten består av eller avgör vad den bör bestå av. Det vill säga 

museerna är med och skapar och omskapar idéerna om nationell identitet de 

kanske i många fall bara trodde sig förmedla. Sverige och svenskarna har inte 

behövt hävda sin nationella eller statliga frihet på länge. Trots det blev frågan 

om nationell identitet allt viktigare från och med 1800-talet. Det blev under den 

här perioden viktigt att stärka medborgarnas känsla och stolthet över att vara 

svenska.9 Nationsbegreppet och nationalism blev viktigt i Europa under 1800-

talet, vilket förklarar varför nationell identitet blev viktigt även i Sverige under 

samma tid. Bohman lyfter i sin text fram forskare som betonar nationen som 

något konstruerat, men vill också påpeka att för dem som propagerade 

nationalism var nationen inte något skapat utan ett oberoende existerande 

fenomen. Det vill säga något som uppstått naturligt och som helt enkelt bara 

behövde förstås och accepteras.10 Bohman nämner flera anledningar till varför 

nationalismen uppstått. En är industrialismens behov av en homogen kultur, av 

läskunnighet och av ett statligt reglerat undervisningssystem för att ge alla 

                                                 
9 Bohman, 1997, s. 20f. 
10 Bohman, 1997, s. 23. 
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medborgare tillgång till en likartad utbildningsnivå. En annan anledning 

Bohman nämner som också är koppad till industrialismen var, och är troligtvis 

fortfarande, den ökade geografiska rörligheten samt att en större grupp 

människor blev medlemmar i samma ekonomiska system. Det skapade ett 

behov av en ny ideologi för att upprätthålla känslan av sammanhållning mellan 

människor med ekonomiska så väl som sociala skillnader.11  

 

Jonas Grundberg skriver i Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en 

introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik att ytterligare en 

viktig anledning till nationalismens uppkomst under 1800-talet var ett ändrat 

sätt att tänka kring livet och döden. När det inte längre gick att med säkerhet 

hävda Guds existens och där med inte heller existensen av människans 

odödliga själ var man tvungen att hitta odödlighet någon annanstans. Hoppet 

ställdes då till den sociala odödligheten. Det vill säga att bli en del av historien 

för att bli ihågkommen av kommande generationer. För de flesta människor 

handlade det om att bli en del av en kollektiv odödlighet, en socialt individuell 

odödlighet var och är förunnat ett privilegierat fåtal.12 Här kom museerna in i 

bilden. De spelade en viktig roll i att försöka förverkliga denna odödlighet i 

praktiken. Historia fick en ny roll, det i sin tur möjliggjorde att det materiella 

kulturarvet fick betydelse. Resultatet blev att delar av det äldre materiella 

kulturarvet valdes ut och med detta urval följde en moralisk skyldighet att 

bevara detsamma för framtida generationer. Det innebar också att ett urval av 

samtida materiell kultur kunde och borde väljas ut och bevaras för att bli 

samtidens kulturarv och symboliska minne för framtida generationer. På så sätt 

skulle den kollektiva odödligheten vara uppnådd med hjälp av museala 

samlingar. Hela tanken med ett materiellt kulturarv som kan förkroppsliga 

tidigare generationer grundar sig i första hand på en förutsättning menar 

Grundberg, och det är att det materiella kan laddas med en ursprunglig, stabil 

mening som dessutom kan föras vidare till kommande generationer. Det är en 

tanke som kanske inte längre har relevans i dag. Meningar och betydelser 

förändras med tiden, därför kan det vara betydelsefullt att fråga sig om 

                                                 
11 Bohman, 1997, s. 26f. 
12 Grundberg, 2000, s. 28f. 
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kulturarv skapade eller funna på 1800-talet har samma betydelse i dag som det 

hade då. I relation lockar det mig att funderar över vad det kulturarv som 

samlas av museerna i dag kommer att ha för betydelse i morgon, vilka 

meningar och betydelser laddar vi dem med egentligen? För jag tvivlar inte på 

att vi lägger någon mening till de föremål som samlas i vår egen samtid, frågan 

är bara vilken. Grundberg å sin sida frågar sig om bevarat kulturarv verkligen 

ser till att minnet av oss lever vidare eller om det bara bevarar minnet av sig 

självt samt blir till något av ett bevis för sin egen tids fåfänga.13 Är det vad vi 

gör när vi samlar alla dessa föremål som nu finns i museernas magasin? Samlar 

vi bevis av vår egen fåfänga? Bevis för att påvisa att vi har rätt att vara 

odödliga, att vi har förtjänat att bli ihågkomna av dem som kommer efter oss. 

Därmed påtvingar vi framtida generationer behovet, för att inte säga 

skyldigheten, att komma ihåg oss och våra gärningar för all framtid och bevara 

och värna de fysiska minnen vi lämnar efter oss. Det låter kanske lite drastiskt 

att kalla det för att tvinga, men det tål att tänkas på. Bevarar vi kulturarv för 

framtida generationers skull skull eller för vår egen? 

 

 

2.2 Regional och lokal identitet och museer 
 
Två viktiga begrepp Bohman tar upp i tidigare nämnda Historia, museer och 

nationalism är region och hembygd. Det finns en hel mängd liknande begrepp, 

exempelvis land, rike, nation, stat, län, landskap, kommun, provins, stad eller 

ort. Bohman sorterar in dessa i två kategorier, identitetsbegrepp och rent 

administrativa begrepp. Enligt honom talar vi sällan om kommun- eller 

länsidentitet eftersom de begreppen i första hand syftar på ett administrativt 

avgränsat område. Däremot talas det gärna om nationell eller regional identitet 

och landskapsidentitet. Identitet sammankopplat med begreppen hembygd eller 

region är också sammanlänkat med nationalitet hävdar Bohman. I sekelskiftets 

                                                 
13 Grundberg, 2000, s. 30. 
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svenska nationalistiska anda främjades stark landskaps- och hembygdskänsla.14 

För att skapa en stark regional identitet måste den förvandlas till något 

objektivt och naturligt som existerar oavsett människors yttre påverkan. Det 

betyder inte att regioner som sådana inte finns, däremot betyder det att de finns 

så länge tillräckligt många människor påstår att de finns. När regionens 

existens är tillräckligt etablerad leder det i sin tur till ökad vilja att bevara eller 

förstärka det som särskiljer just den regionen från andra regioner, som till 

exempel dialekt, mat- eller byggnadsstilar samt särskilda seder och så vidare. I 

den här processen spelar vanligtvis kulturhistoria och museer en viktig roll. Det 

som ställs ut på museerna uppfattas ofta som det som är mest typiskt för just 

den region museet representerar.15  

 

Bohman lyfter fram ett avsnitt ur den statliga kulturutredningen från 1995 som 

säger att museerna ska främja nationell, regional och lokal kulturell identitet. 

Mot den ställer han två tidigare kulturutredningar, från 1973 respektive 1986, 

som inte alls nämner begreppet identitet. Det begrepp som förefaller vara så 

centralt i utredningen från 1995, han påpekar vidare att det där omnämns som 

ett specifikt mål riktat till museerna och deras verksamhet. Huruvida 

formuleringen är tänkt som en allmän markering att museerna är en viktig 

resurs för samhället eller ett uttalat mål till museerna är oklart. Möjligtvis var 

syftet med formuleringen att påpeka att museerna är ett tänkbart och viktigt 

forum för diskussioner kring bidragande faktorer till ökad främlingsrädsla, och 

därmed också skulle kunna bidra till att motverka detsamma.16 En tanke som 

slår mig när jag läser den ovan nämnda formuleringen från 1995 års 

kulturutredning som Bohman tar upp är att det inte nämns vilken nationell, 

regional eller kulturell identitet det handlar om. Det behöver inte bara röra sig 

om svensk nationell, regional eller kulturell identitet, och bör rimligtvis inte 

heller göra det i dagens mångfasetterade svenska samhälle. I 

kulturpropositionen från 1996 sägs det att EU har fört med sig ett ökat och 

förändrat samarbete och kontakter över nationsgränser. Därför kan det vara 

viktigt med trygghet och förankring i en egen nationell och kulturell identitet, 
                                                 

14 Bohman, 1997, s. 24f. 
15 Bohman, 1997, s. 28. 
16 Bohman, 1997, s. 131f. 
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även på lokal och regional nivå. Bohman tar upp det och nämner att Marita 

Ulvskog, kulturminister 1996, i en offentlig debatt på Nordiska museet i maj 

1996 hävdade att svenskar i många fall är mindre kunniga i sitt nationella och 

regionala kulturarv än vad invandrare är. Om dessa kunskaper ökade skulle 

svenskarna bättre kunna möta och ta till sig människor från andra länder som 

flyttar hit och deras kulturer. Men då bör kanske den först frågan som ställs 

vara vilka som innefattas i dessa begrepp, vilka är svenska? Och kan vi 

verkligen tala om en nationell identitet i dag? Ulvskog menade enligt Bohman 

att svenskarna var historielösa.17 Det kan vara sant, men om vi är historielösa är 

nästa fråga att ställa varför vi i så fall är historielösa. Jag kan få en känsla av att 

många svenskar skäms för att vara svenska och att visa att man är svensk är 

nästintill fult, åtminstone inom Sveriges gränser. Kan det vara så att det 

förknippas med att vara nationalistisk, ett ord som i många öron uppfattas ha 

samma klang som rasistisk och främlingsfientlig. Dock kan jag inte förstå 

varför det skulle förknippas med det. Varifrån kommer denna skam- och 

tabukänsla över att vara stolt över sin svenska nationalitet? Jean-François 

Battail skriver i sina kommentarer till Stefan Bohmans text i Kulturarvet, 

museerna och forskningen: rapport från en konferens att i Sverige har 

diskussioner kring identitet inte alltid har ansets rumsrena. Som om det fanns 

en rädsla för att de skulle underblåsa, nationalism, självgodhet och intolerans 

gentemot andra. Han menar dock att trots det att det han kallar för 

”svenskheten” samtidigt har fungerat som en underförstådd och given enhet 

som inte har krävt någon vidare granskning. Med rätta frågar Battail sig om det 

finns någon bättre grogrund för vanföreställningar än oproblematiserade 

mönster som tas för givna.18 Är identitetsbegreppet så befläckat att vi inte 

längre kan ta i det utan att bli smutsiga? 

 

Något mer ur Bohmans bok jag vill ta upp är en enkätundersökning som DIK-

förbundet gjorde 1995. Enkäten skickads ut till akademiskt utbildade 

museianställda i Sverige. I enkäten ombads de tillfrågade bland annat att ge 

sina egna åsikter och erfarenheter angående museernas roll som skapare av 

                                                 
17 Bohman, 1997, s. 133f. 
18 Battail, 1999, s. 106f.  
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nationell och regional identitet. I de över hundra enkätsvar som kom in var det 

bara ett fåtal som ens kommenterade just den frågan. Nationellt och regionalt 

identitetsskapande var inget som prioriterades i diskussioner kring museernas 

samhällsroll. En liknande enkät skickad till akademiskt utbildade 

museianställda i de övriga nordiska länderna gav resultat som skilde sig från 

resultaten i Sverige. Bohman skriver att frågan om behovet av en nationell 

identitet är mer accepterad i Finland och till viss del även i Norge än den är i 

Danmark och Sverige. I de svenska enkätsvaren verkar regional eller lokal 

identitet vara viktigare och kanske lättare att tala om.19 Oavsett skälen till 

varför så förefaller frågan kring identitet ha varit känslig 1995 när den här 

undersökningen gjordes. Frågan är om den är lika känslig i dag som den var för 

drygt 10 år sedan? 

 

                                                 
19 Bohman, 1997, s. 146f 
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3 Länsmuseernas synvinkel 

3.1 Intervju med museichefen för länsmuseet i Varberg 
 
Jag hade tillfälle att intervjua Agneta Boqvist i januari 2007 på museet i 

Varberg där hon som framgått tidigare i uppsatsen är museichef. Nedan följer 

vad som framkom i intervjun. 

 
1. Hur mycket anser du att länsmuseerna har förändrats de senaste 

decennierna? 

 
Boqvist svarade på den här frågan att hon anser att länsmuseerna har förändrats 

oerhört mycket. De är mer publika och samhällstillvända nu än de var för cirka 

30 år sedan säger hon. Då var det samlingarna som var det centrala. Det räckte 

mer eller mindre att visa upp dem. Den publik de riktade sig till var mycket 

smalare än den är nu. Museipedagogik fanns inte heller som begrepp. För att 

illustrera detta tar Boqvist ett exempel från länsmuseet i Skara. Vid ett besök 

på museet under 1970-talet fick hon av en händelse syn på en hänvisningsskylt 

med en pil och texten Lapidarium. Det skulle det visa sig att skylten hänvisade 

till en utställning med större stenföremål, bland annat kyrkliga skulpturer. 

Ordet lapidarium kommer från latinets lapidus som betyder sten men hur stora 

krav på utbildning har man igentligen rätt att ställa på en museibesökare? I dag 

skulle en sådan skylt vara otänkbar på vilket museum som helst i Sverige. 

Exemplet visar ganska tydligt menar hon vilken ambitionsnivå 1970-talets 

länsmuseer hade. I dag finns en större medvetenhet om vikten av att nå ut och 

kraven på en ökad tillgänglighet tas på största allvar. Kraven är för övrigt större 

idag både utifrån och inifrån, likadant är det med pedagogiken.  
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2. Hur anser du att länsmuseerna förhåller sig till begreppet identitet, 

särskilt lokal och regional identitet, i dag? 

 

När det gäller identitet säger Boqvist att länsmuseernas resonemang ligger ett 

steg före politikernas. Museerna vill som regel inte verka för att ”skapa” 

identitet, som det kan heta från politiskt håll. Möjligtvis kan man tänka sig att 

verka för att stärka redan befintliga identiteter, men knappast skapa nya. 

Boqvist menar att det har gått politik i begreppet identitet, men det är mer på 

lokal och regional nivå som man talar i sådana termer, inte så mycket från 

statligt håll. För övrigt väljer man ofta att hellre tala om ”särart”, den ”skånska 

särarten” eller den ”halländska särarten”. Vanligen värjer sig museerna för 

nationalistiska tongångar som ofta förknippas med begrepp som identitet.   

 

3. Hur förhåller sig länsmuseerna till insamling och dokumentation i dag 

till skillnad från tidigare anser du? 

 

Boqvist tycker personligen att samling och dokumentation är mycket viktiga 

inslag i museernas verksamhet. Dock tillhör inte samlingarna ett prioriterat 

område för många museer idag och ganska få länsmuseer arbetar aktivt med 

insamling och samtidsdokumentation. Samlingarna utgör emellertid den 

egentliga grundbulten och är i själva verket det som konstituerar ett museum, 

menar hon. Vi måste fortsätt att samla föremål och att dokumnetera menar 

Boqvist. Ingen annan instans i samhället samlar och bevara tredimensionella 

ting. Detta är museerna ensamma om. Allt annat man sysslar med däremot, 

finns det andra som gör minst lika bra – bokförlag, gallerier och eventföretag 

med flera. Det måste finnas föremål bevarade på museerna för framtidens 

generationer, föremål som speglar vår samtid och millennieskiftet 2000 säger 

Boqvist. Utan föremålssamlingarna har museerna rent av inte något 

existensberättigande enligt Boqvist. Det fysiska föremålet är det som bär upp 

fakta, historier och information. Det förkroppsligar informationen och bekräftar 

att det som påstås ha hänt faktiskt också har inträffat. Föremålen illustrerar 

också samhällsutvecklingen och samhället i stort. Dock innebär en 

samtidsinsamling en annan typ av insamling än det som gjorts tidigare av 
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exempelvis bondesamhället. I dag krävs mer eftertanke. Då gällde det att rädda 

vad som räddas kunde av ett samhälle på väg att försvinna och museerna 

samlade ofta utan större urskiljning. Skulle de samla på samma sätt i dag skulle 

museerna behöva samla minst ett helt varuhus per säsong.  

 

Gallring är ett begrepp som ofta kommer på tal i samband med insamling. Det 

talas om att gallring skulle behövas för att ge plats åt nya föremål, något som 

Boqvist menar sällan är aktuellt. Varje tid har sitt sätt att samla och det bör 

respekteras. Hon säger att det talas mycket om gallring mestadels för att det 

låter bra. Utrymmesmässigt skulle det inte göra någon större skillnad och 

vinsterna med att gallra är i själva verket små.  

 

4. Hur ser förväntningarna på länsmuseerna från politiskt håll ut i dag 

anser du, till skillnad från tidigare? 

 

Förväntningarna på museerna är större i dag än de var tidigare från politiskt 

håll säger Boqvist. Politikerna vill att de pengar de ger museerna förvaltas på 

ett tydligare sätt. Sättet att se på kultur är också ett annat i dag än tidigare. I dag 

kan man betrakta kulturen och museerna som tillväxtmotorer i samhället, något 

som främjar entreprenörsandan, gynnar folkhälsan och utgör en viktig 

lokaliseringsfaktor. Orter med rikt kulturliv lockar fler människor att flytta dit. 

Museerna ses i många fall som politiska verktyg för att driva lokalpolitik, som 

exempelvis i Halland, för att främja turistnäringen. På det sättet har museerna 

blivit en resurs menar Boqvist, en tillgång som går att styra, både på statligt, 

regionalt och lokalt plan, hed hjälp av projektmedel. Exempelvis öronmärks 

numer ofta medel till att användas inom givna områden, som genus eller 

mångkultur. Andelen projektmedel har på senare tid ökat i förhållande till de 

fasta verksamhetsbidragen. Därmed har också den politiska styrningen ökat, 

vilket inte nödvändigtvis och i alla sammanhang behöver vara dåligt. Boqvist 

säger att det är förståeligt att politikerna vill ha mer styrning. Det kan vara 

motiverat ibland och hon hade troligtvis själv gjort samma sak säger hon, om 

rollerna hade varit ombytta.  
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5. Vilka förändringar tror du att länsmuseerna kommer att genomgå i 

framtiden när det gäller samlingar, insamling och identitet? Och varifrån 

kommer pådrivningarna att komma, från länsmuseerna själva, från politiskt 

håll eller från annat håll? 

 

När det gäller befintliga samlingar menar Boqvist att kraven på gallring 

troligtvis kommer att fortsätta från politiskt håll. Museerna kommer dock att 

fortsätta att bromsa förslagen på gallring eftersom det inte finns mycket att 

vinna på att gallra. Gallring är dåligt eftersom det är nästintill omöjligt att sätta 

på sig sina nutidsglasögon och döma historiska beslut i efterhand. Dessutom 

vore det oetiskt att gallra ut exempelvis gåvor, och det finns, som tidigar 

framförts, lite att vinna utrymmesmässigt. Dock kommer kraven med all 

säkerhet att fortsätta säger Boqvist. När det gäller insamling kommer kraven på 

att ta itu med dokumentation och insamling av samtiden alldeles säkert att bli 

mycket hårdare i framtiden menar Boqvist. Museerna har misslyckats på 

området enligt henne och hon tror att dessa krav i framtiden kommer att 

framföras både från politiskt håll så väl som från museerna själva. Det finns 

redan nu en klar insikt om att det brister på området.  

 

Vad det gäller identitet säger Boqvist att hon misstänker att det från politiskt 

håll kommer att uppmuntras eller rentav krävas av museerna att de stärker och 

stöttar politikerna i deras försök att skapa nya identiteter till följd av de nya 

regionindelningarna. Hon nämner att just i Halland har frågan om identitet 

blivit viktig i och med regionindelningen. Det har talats mycket om huruvida 

Halland ska delas upp när ny regionindelning blir aktuellt. Den halländska 

identiteten och särarten hävdas gärna som ett argument för att låta Halland få 

bestå som ett eget län.  
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4 Från fornminnesförening till länsmuseum 

4.1 Län, landskap, region eller provins 
 
I dag finns det närmare 800 anläggningar och samlingar av museityp i Sverige 

enligt Sven Nilssons bok Kulturens nya vägar.20 Närmare bestämt finns det 216 

museer i den offentliga statistiken men det finns ytterligare 500 verksamheter i 

landet som skulle kunna klassas som museer.21 24 av dessa är länsmuseer.22 I 

de här siffrorna ingår allt från stora vetenskapliga institutioner med 

fackutbildade specialister till hembygdsgårdar drivna av helt ideella krafter. 

Många av dessa har samlingar som har uppstått antingen genom engagemang 

från antingen enskilda personer eller grupper av medborgare. Det och bildandet 

av hembygds- och fornminnesföreningar har haft enorm betydelse för 

museernas framväxt och utveckling och för länsmuseerna i synnerhet menar 

Nilsson. Det är en utveckling som tagit lite drygt hundra år.23 I Kerstin 

Arcadius avhandling från 1974, Museum på svenska bekräftas det Sven Nilsson 

skriver. Arcadius tar upp just fornminnesföreningarna som ursprunget till 

Länsmuseerna av idag. Den förening som var först ut, Föreningen till 

samlande och ordnande af Nerikes folkspråk och fornminnen, bildades 1857.24 

Den utnämndes snabbt till ett föredöme i riksdagen.25 Med uppmaningen att 

liknande föreningar borde finnas i alla landets landskap. Vad de från staten sida 

ville uppnå var en regionalt förankrad delaktighet på nationell nivå. Landet 

uppfattades som summan av alla sina delar. I riksdagen talade många dock för 

att det var länen som skulle utgöra dessa delar, inte landskapen. Målsättningen 

                                                 
20 Nilsson, 2003, s. 177. 
21 SOU Minne och bildning, 1994, s. 11. 
22 SOU Minne och bildning, 1994, s. 9. 
23 Nilsson, 2003, s. 177f. 
24 Arcadius, 1997, s. 25. 
25 Arcadius, 1997, s. 32. 
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var att låta länet fungera som en länk mellan riksplanet och det regionala.26 

Länet var på så vis både ett landsomfattande nätverk och en hierarki, vilket 

skilde dem från landskapen. Landskapen namngav både sina invånare och det 

språk dessa talade. Något som lever kvar än i dag, vi talar fortfarande om 

exempelvis Skåningar och om skånska som dialekt eller rentav språk. Det här 

ledde till att varje landskap kunde identifieras som en separat del av landet med 

egen karaktär och en individuell historisk dimension. Utifrån det skapades 

också en identitets- och samhörighetskänsla hos invånarna i landskapen. Länen 

hade inget av denna identitets- eller samhörighetskänsla. De var en statlig, 

byråkratisk inrättning som inte i första hand förknippades med individen eller 

hade någon djupare historisk dimension. Dock fick länen en innebörd mer lik 

den som landskapen redan hade när landstingen fick länets omfattning och 

därmed gjorde länet till ett rum för folklig representation. Namnen på länen 

respektive landskapen var och är dessutom tämligen lika varandra i många fall, 

en bidragande orsak till att skillnaden mellan län och landskap blev lite otydlig. 

Det gjorde att växlingen mellan begreppen län och landskap blev relativt 

obekymrad. Den tidigare nämnda fornminnesföreningen i Närke ändrade 

exempelvis sin geografiska anknytning i stadgarna från att gälla landskapet 

Närke till att omfatta även Örebro län.27 Den första fornminnesföreningen som 

uttryckligen kallade sig länsförening startades i Kalmar 1870.28  

 

 

4.2 Identitet och minne 
 
Begreppen identitet och minne spelar en viktig roll genom hela länsmuseernas 

historia, därför kan det vara viktigt att ägna ett eget avsnitt åt dem och 

diskutera dem lite mer ingående. Arcadius skriver att regioners identitet ligger 

utanför människors regionala identitet och konstrueras med hjälp av olika 

materiella och symboliska drag. När Sveriges regioner institutionaliserades var 

                                                 
26 Arcadius, 1997, s. 34. 
27 Arcadius, 1997, s. 35f. 
28 Arcadius, 1997, s. 83. 
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sjukvård, bankväsende och utbildning några av de byggstenar som användes 

för att bygga och skapa identitetskänsla i länet. Många insåg snart att också 

kultur och historia borde vara en av dessa byggstenar.29 Till en början var 

Fornminnesföreningarna den symbol som varje län borde ha för att påvisa sin 

identitet i relation till andra län.30 En roll länsmuseerna sedan tog över vad jag 

förstår. 

 

I boken Kulturarvet, museerna och forskningen: Rapport från en konferens 

skriver Sten Rentzhog, chef för Jämtlands länsmuseum, vad han anser vara 

bland länsmuseernas uppgifter i dag. Han menar att en del av länsmuseets 

regionala uppgifter är att locka fram landskapets själ och göra den påtaglig 

samt göra länets eller landskapets egenart tydlig. Ett museum som inte inser det 

fullgör inte sina uppgifter.31 Jag uppfattar Rentzhogs resonemang som lite av 

ett bevis på att identitet fortfarande spelar en central roll för länsmuseerna, 

nästintill lika viktigt nu som tidigare, men av andra skäl. Kulturen har blivit en 

lokaliseringsfaktor, orter med ett rikt kulturellt utbud lockar turister och nya 

invånare. Det skriver också Agneta Boqvist i sina kommentarer till Rentzhogs 

text och hon säger det likaså i intervjun ovan.32 Retzhog menar att museerna 

kan verka för att stärka befintliga, ärvda regionala identiteter, han säger det 

visserligen med reservationen att museerna bör var medvetna om att de genom 

sin verksamhet är med och skapar eller omskapar identiteter. Att skapa nya hör 

dock inte till museernas uppgifter poängterar han, särskilt inte identiteter 

baserade på tillfälliga och föränderliga kommun-, läns- eller regiongränser.33 

Boqvist skriver i sina kommentarer att det här är ett aktuellt ämne för många 

museer i dag tack vare bildandet av nya regioner eller storlän, som exempelvis 

Västra Götalands län, vilket också framkommer i min intervju med henne. 

Boqvist skriver att det troligtvis kommer att satsas forskning på att hitta 

regionala identiteter som stämmer överens med och kan legitimera de nya 

storlänen eller regionerna. Dock tror hon att det i de flesta fall vore en slump 

                                                 
29 Arcadius, 1997, s. 35f. 
30 Arcadius, 1997, s. 38. 
31 Retzhog, 1999, s. 118f. 
32 Boqvist, 1999, s. 128f. 
33 Retzhog, 1999, s. 120ff. 
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om det visade sig att det fanns en gemensam identitet. Exempelvis när det 

gäller län som omfattar flera landskap som i fallet med Västra Götalands län. 

Där finns visserligen en identitet som skulle kunna kallas västsvensk, men den 

omfattar i så fall även Värmland samt delar av Halland säger Boqvist. Om 

museerna med forskningens hjälp skulle skapa identiteter för att legitimera 

politiska beslut vore det detsamma som att de prostituerade sig skriver hon.34  

 

Det här är en intressant diskussion. Jag har tagit upp argument för att museerna 

inte ska konstruera eller skapa nya identiteter, och jag har tagit upp argument 

som talar för att museerna däremot kan verka för att upprätthålla och lyfta fram 

befintliga identiteter. Det kan vara relevant att fråga sig om museerna bör göra 

ens det. Även befintliga identiteter som landskapsidentiteter är trots allt 

konstruerade även de. Länen är, som jag nämnt tidigare i uppsatsen, 

administrativa enheter utan den typ av basis för identitet som landskapen har, 

men även landskapen var administrativa enheter från början. Sedan bör man 

givetvis vara medveten om att verka för att stärka redan befintliga identiteter är 

i någon mening detsamma som att skapa dem. 

 

Minnet och dess betydelse är viktigt i sammanhanget, och förklarar varför 

museerna och intresset kring fornminnen växte sig så stort. Arcadius skriver att 

medvetenheten om minnets funktion som nyckel till den egna utvecklingen och 

identiteten uppkom på slutet av 1700-talet. Hon lyfter fram Lowenthals 

påstående att grupper mobiliserar minnen, det vill säga kollektivt skapar och 

delar historisk kunskap, för att upprätthålla gemensamma identiteter.35 I statens 

offentliga utredning Minne och bildning från 1994 hävdas att museernas 

organisation som den ser ut i dag är ett resultat av människors kollektiva 

strävan att minnas. Museerna är enligt utredningen en väsentlig del av det 

kollektiva minnet, till stor del för att museerna sammantaget förfogar över 

större resurser än andra ”minnesaktiviteter” på varken det individuella eller det 

institutionella planet.36 Jonas Grundberg delar in minnet och dess 

kulturarvsprocesser i tre nivåer. Det individuella, det kollektiva och slutligen 
                                                 

34 Boqvist, 1999, s. 132f. 
35 Arcadius, 1997, s. 53. 
36 SOU Minne och bildning, 1994, s. 21. 
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det kollektiva politiska minnet, det sistnämnda är uttryck för ett helt samhälle. 

Precis som individer kan grupper eller samhällen minnas tillsammans och 

hänga upp sina gemensamt skapade minnen på objekt och föremål. Alla 

nivåerna verkar samtidigt skriver Grundberg, det ger en ständigt pågående, 

komplex och dynamisk process. De olika kulturarven som skapas på de olika 

nivåerna i processen har olika motivering. Museets motiv för insamling av 

objekt är att materialisera ett påbjudet kollektivt minne för ett ”folk”, eller en 

nation.37 Det kollektiva minnets kulturarvsprocesser uttrycks och formas 

genom kulturarvsförvaltning och kulturarvsinstitutioner. Det är den kanal 

genom vilken staten avgör vad som skall vara samhällets minne. Museer och 

minnesvård samlar sedan in och avgränsar utpekade objekt, monument eller 

miljöer. Denna verksamhet har staten som huvudman, är sluten till sin karaktär, 

institutionaliserad och har dessutom tolkningsföreträde.  

 

Ett annat drag som Grundberg lyfter fram är att verksamheten också betonar 

minnet som ett materialiserat minne, det vill säga samlingar av föremål. 

Utvalda delar av materiell kultur plockas ut ur sitt tidigare sammanhang, 

samlas in och sätts in i ett nytt. Deras gamla innebörd byts mot en ny och 

föremålen ges nytt liv inom ramen för ett museum. På så vis kan jag hålla med 

Grundberg när han säger att kulturarvet blir objektifierat.38 Kulturarvet är 

naturligtvis mer än bara fysiska objekt och kanske har det materiella till och 

med fått överhanden över det immateriella kulturarvet. Agneta Boqvist säger 

visserligen i intervjun ovan att hon anser att föremålen är viktiga eftersom de 

används för att haka upp fakta och information på, det som skulle kunna kallas 

det immateriella kulturarvet. Som jag ser det skulle det innebära att det fysiska 

kulturarvet är en kanal för att bevara även det immateriella kulturarvet. Ett 

fenomen som i så fall borde verka i båda riktningarna. Utan det fysiska 

föremålet har vi inget sätt att bevara det immateriella kulturarvet men utan det 

immateriella kulturarvet blir föremålen blanka eller tomma, utan innehåll, 

mening eller betydelse. Det skulle göra de fysiska och ickefysiska minnena 

beroende av varandra.  

                                                 
37 Grundberg, 2000, s. 22. 
38 Grundberg, 2000, s. 23f. 
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Tanken om minnet som objekt hade troligtvis sin höjdpunkt under mitten av 

1800-talet enligt Grundberg. Genom att bygga museer för att visa upp 

tillrättalagda, insamlade föremål organiserades det kollektiva minnet till ett 

”museende”.39  Fornminnena, både föremål så väl som platser i landskapet, 

sågs som förfädernas verk och blev i och med det offentliga kollektiva minnen 

av ”de som kom före oss”. De bidrog till att skapa identitetskänsla.40 

Grundberg skriver dock att sättet att organisera minnet kring objekt kan ha 

passerat sin höjdpunkt för att ge plats åt andra sätt, Det skulle innebära att det 

konventionella ”museendet” som nämnts ovan blivit en föråldrad form att 

uppleva kulturarvet på.41 Statens offentliga utredning Minne och bildning från 

1994 hävdar att det är naturligt att de minnesdata museerna samlar in, bevarar 

och förmedlar huvudsakligen är föremål eftersom de materiella vittnesbörden 

om livet i äldre tider trots allt är påtagliga. Dock tror de att information i 

kombination med föremål kommer att få en allt större betydelse och att 

mängden information i förhållande till föremålen kommer att öka.42 Vilket 

stämmer överens med Agneta Boqvists åsikter från intervjun ovan om att 

föremål fortfarande är viktiga och att det i framtiden inte räcker att bara samla 

föremålen utan också all fakta och information som relaterar till dem, och att 

den sidan av insamlandet kommer att få allt större betydelse framför allt när det 

gäller att samla från vår egen samtid. Det är intressant att fråga sig varför de 

fysiska föremålen har en sådan betydelse fortfarande. Möjligtvis har det fysiska 

kulturarvet lyckats behålla sin status in i informationsåldern just för att vi i dag 

dränks i floder av vad som skulle kunna klassificeras som immateriell kultur. I 

förhållande till det kanske möjligheten att få se, röra och uppleva fysiska 

manifestationer av kulturarvet blir än mer uppskattat, eller rentav verkligt. 

 

Regeringens kulturproposition från 1996 lyfter fram bevarandet av föremål och 

förmedlandet av den kunskap eller information som kan relateras till dem som 

de centrala uppgifterna i arbetet med kulturarvet. De här aspekterna av 

                                                 
39 Grundberg, 2000, s. 23f. 
40 Arcadius, 1997, s. 53. 
41 Grundberg, 2000, s. 24. 
42 SOU Minne och bildning, 1994, s. 22. 
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museernas arbete menar de i propositionen är beroende av varandra. Det 

fysiska kulturarvet måste bevaras för att det skall finnas något att förmedla och 

kulturarvet måste också förmedlas för att det överhuvud taget skall finnas en 

bra motivering till att det bör bevaras.43 Talande är att merparten av museernas 

kostnader läggs på just bevarande och förmedling. Enligt propositionen lägger 

centralmuseerna cirka tre fjärdedelar av sina resurser på bevarande, och alla de 

underliggande uppgifter det innebär, länsmuseerna å sin sida lägger ungefär 

hälften på arbetet att bevara och värna kulturarvet. Återstående resurser läggs 

nästan uteslutande på den förmedlande verksamheten. Endast en liten del satsas 

på forskning.44  

 

 

4.3 Museum, mer än en byggnad 
 
För att återgå till fornminnesföreningarna och andra hälften av 1800-talet så 

tog staten då på sig att fungera som deras överhuvud, eftersom deras 

verksamhet låg inom ett område som var en statligt lagstiftad angelägenhet.45 

Ställföreträdare för statens intressen blev Vitterhetsakademin.46 Det kan vara av 

intresse att poängtera att förhållandet mellan Vitterhetsakademin och 

fornminnesföreningarna inte var helt friktionsfritt. Båda parter ville stärka den 

nationella fosterlandskänslan men var oense om hur. Vitterhetsakademin 

kritiserades för att i allt för stor utsträckning vilja lyfta fram staten och dess 

institutioners historia och hävda deras rätt till tolkningsföreträde, det vill säga 

att endast forskning som bedrevs inom ramarna för Vitterhetsakademin och 

Statens Historiska museum kunde kallas för auktoriserad vetenskaplig 

verksamhet. Dessutom innebar den så kallade hembudsplikten i 

fornminnesförordningen att Statens Historiska museum mer eller mindre hade 

ensamrätt till de mer anmärkningsvärda fynden. Allt detta ledde till att 

landskapsmuseerna fick ett ojämlikt förhållande till den statligt bedrivna 

                                                 
43 Regeringens kulturproposition, 1996, s. 127. 
44 Regeringens kulturproposition, 1996, s. 133. 
45 Arcadius, 1997, s. 39. 
46 Arcadius, 1997, s. 50. 
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verksamheten och att de aldrig blev de självständiga forskningsinstitut som 

varit ambitionen från början. Dessutom ledde konflikten till att den 

kulturarvsförvaltning som utvecklades på 1800-talet misslyckades med att 

skapa en organisation som kunde reglera samarbetet mellan de centrala och 

regionala delarna.47  

 

Läroverken blev den lokala motsvarigheten till Vitterhetsakademin. 1863 

talade riksdagen för att varje landskap borde ha ett museum för fornsaker. 

Läroverken lyftes fram som lämpliga att förlägga dessa museer till.48 De flesta 

läroverk hade redan ett museum, ofta med både naturaliesamlingar och 

historiska samlingar.49 Ett samarbete emellan läroverken och 

fornminnesföreningarna kan verka naturligt och uppstod också på flera håll. 

Dessvärre blev de oftast inte bestående. Den främsta orsaken till det var 

problem kring vem som skulle stå som ägare till samlingarna. Ett 

landskapsmuseum var främst landskapets museum, därför ansågs det olämpligt 

att ett läroverk stod som dess ägare. Problemet löstes i det flesta fall med att 

den historiska delen skildes från den naturvetenskapliga delen och därmed fick 

ett eget museum.50  

 

Att det blev museer av fornminnesföreningarna förändrade inte den 

geografiska anknytningen och det förändrade inte heller föreningsformen. Att 

grunda ett museum sågs helt enkelt som en naturlig förlängning av föreningens 

ursprungliga syfte, att bevara.51 Enligt Sven Nilsson var Historiska museet och 

Nordiska museet förebilder för de nya provinsmuseerna.52 Vilket kanske kan 

förklara varför de bytte målgrupp. Tidigare hade allmogen varit den grupp de 

valt att rikta sig till men med museets inträde i föreningarnas verksamhet blev 

allmänheten deras nya målgrupp.53 Museet blev till skillnad från landskapets 

utspridda historiska minnen något att samlas kring och i, rentav en mötesplats. 

                                                 
47 Grundberg, 2000, s. 62f. 
48 Arcadius, 1997, s. 50f. 
49 Arcadius, 1997, s. 57. 
50 Arcadius, 1997, s. 88. 
51 Arcadius, 1997, s. 93. 
52 Nilsson, 2003, s. 183. 
53 Arcadius, 1997, s. 93. 
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Den rikedom som tidigare legat i landskapets fornlämningar låg nu i museets 

samlingar och därmed var hela länets eller landskapets kulturhistoria samlad på 

en plats i stället för att vara utsprid över hela länet.54  

 

Sven Nilsson menar att när de gäller svenska museer måste man ta hänsyn till 

att de flesta är utvecklade av enskilda entusiaster och entreprenörer, med 

Nordiska museet som ett av undantagen. Det gäller också för exempelvis 

hembygdsgårdar, musealiserade butiker och privathem. Det finns nästan alltid 

en entusiast med brinnande intresse som ligger bakom.55 I statens offentliga 

utredning Minne och bildning som jag hänvisat till tidigare bekräftas detta. 

Enligt utredningen växte museisystemet i Sverige fram organiskt. Museer 

uppstod helt enkelt där det fanns initiativkraft, ekonomiska resurser, tid och 

intresse. Med den lilla bieffekten att det ingen har velat minnas ofta glömts 

bort. Slumpen har i många fall styrt vad som finns bevarat på våra museer men 

utredningen menar att det inte skulle ha kunnat gå till på något annat sätt. 

Dessutom kommer museer troligtvis att fortsätta att grundas på samma 

premisser även i framtiden.56  

 

Så småningom kom frågor om ekonomiska bidrag från kommuner å landsting 

samt professionalisering in i bilden när det gällde skapandet av landskaps- eller 

länsmuseerna men pluralismen i deras tillkomst finns fortfarande kvar. Det gör 

att inget museum är det andra likt samt att det fortfarande finns spår kvar av 

den ursprungliga glöden menar Sven Nilsson. Lusten eller drivkraften att starta 

museer har heller inte avtagit.57 Dessutom kan det vara intressant att notera att 

det fortfarande är vanligt att museer drivs och ägs av fornminnesföreningar 

eller hembyggsföreningar, även om kommuner och landsting i allt större 

omfattning engagerat sig både ekonomiskt och som huvudmän i många 

museer. Mot slutet av 1990-talet fanns det runt 1 600 föreningar som ansvarade 

för ungefär 1 000 föremålssamlingar eller äldre byggnader.58  

                                                 
54 Arcadius, 1997, s. 100. 
55 Nilsson, 2003, s. 185. 
56 SOU Minne och bildning, 1994, s. 46. 
57 Nilsson, 2003, s. 185. 
58 Nilsson, 2003, s. 180f. 
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4.4 Museimannaförening och länsmuseer 
 

En viktig händelse längs vägen från fornminnesförening till länsmuseum blev 

bildandet av Svenska museimannaförningen 1906. Syftet med bildandet av 

föreningen var att professionalisera, avgränsa och muta in den del 

yrkesområdet som museimännen såg som sin. Intressenterna på området kring 

minne och museer ökade nämligen under början av 1900-talet och det ideella 

engagemanget började sprida sig. Det tog sig uttryck i att 

fornminnesföreningarna fick sällskap av bland annat hembygdsrörelsen.59 Både 

fornminnesföreningarna och hembygdsrörelsen var folkrörelser som var nära 

involverade med länsmuseerna. Erik Hofrén går till och med så långt att han 

kallar länsmuseerna för folkrörelsernas så väl som folkbildningens särskilda 

redskap i det svenska kulturlandskapet.60 I spetsen för hembyggsrörelsen var en 

man vid namn Karl-Erik Forsslund.  Hans förmåga att sammankoppla dels teori 

och praktik och dels mål och medel skulle komma att bli ett signum också för 

länsmuseerna.61 Ytterligare en faktor som kan ha lett till att 

museimannaföreningen bildades var enligt Arcadius förlusten av Norge 1905 

när unionen med grannlandet i väster upplöstes. Efter unionsupplösningen 

talades det nämligen allmänt om ett behov av nationell samling i motvikt till 

eller som kompensation för förlusten av Norge. Den nybildade svenska 

museimannaföreningen lyftes fram som en manifestation av nationell enighet 

och en förebild, ett sätt att motverka splittring.62  

 

Genom museimannaföreningen blev de framtida länsmuseerna en 

utkristalliserad grupp. Det skedde genom att föreningen mellan 1909 och 1911 

med anledning av ansökan om statliga anslag till museerna sammanställde en 

lista över landets museer. Den bestod av 54 museer och av dem valde 

föreningen ut 30 som skulle komma i fråga för anslag. Här lades återigen idén 

fram om att varje provins borde ha ett representativt museum. Enligt 

Museimannaförbundets lista fanns det dock flera museer i vissa av landskapen, 

                                                 
59 Arcadius, 1997, s. 121f. 
60 Hofrén, 1984, s. 10. 
61 Hofrén, 1984, s. 10. 
62 Arcadius, 1997, s. 123f. 
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varför de i sitt urval till vilka museer som borde få del av anslaget minskat ner 

54 museer till 30.63  

 

Riksantikvarien ville i början av 1920-talet att dessa större läns- eller 

provinsmuseer skulle bli något av en fast punkt för hembygdsföreningarna, 

med förutsättningen att dessa slöt sig samman länsvis med de gamla 

fornminnesföreningarna. Arcadius menar att det var just i denna relation 

mellan lokalt och regionalt museiskapande som förutsättningarna för 

länsmuseerna formades. I jämförelse med andra lokala museer var läns- eller 

provinsmuseet det museum som inte var lokalt. Det skulle i stället fungera som 

ett slags centralmuseum för det egna länet. Därför blev det också viktigt för 

länsmuseet att markera sin ställning och särskilja sig som representant för hela 

länet. De mindre museerna uppmanades precis som hembygdsföreningarna att 

sluta sig samman i ett läns eller landskapsförbund med läns- eller regionmuseet 

som huvudmuseum och central mittpunkt.64 Dessa nya lokala centralmuseer 

behövde egna nya lokaler. Med början 1930 invigdes också ett flertal sådana. 

Först ut var Länsmuseet i Östersund som invigdes 1930, strax efter följde 

Hallands museum i Halmstad 1933 och Norrbottens museum i Luleå 1939, 

bara för att nämna några.65  

 

De nya lokalerna förefaller ha varit ett fundamentalt viktigt steg i 

Länsmuseernas utveckling. Arcadius menar att byggnaden blev en del i 

länsmuseernas konsolidering. Dåvarande riksantikvarien Sigurd Curman, som 

var arkitekt, lade fram ett byggnadsprogram för kulturhistoriska museer där 

han delade upp museernas samlingar i tre kategorier, skåde-, studie- och 

magasinssamlingar. Det påverkade givetvis samlingarna i sig men också själva 

lokalernas utformning.66 Erik Hofrén har kanske därmed rätt när han framhåller 

Curman som formgivaren eller ”arkitekten” av länsmuseerna så som de 

fortfarande ser ut idag. Curman verkade för att varje läns- eller regionmuseum 

skulle ha en ordentlig museibyggnad, en tjänsteman samt hembygdsförbundet 

                                                 
63 Arcadius, 1997, s. 128f. 
64 Arcadius, 1997, s. 183f. 
65 Arcadius, 1997, s. 236. 
66 Arcadius, 1997, s. 238f. 
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eller den regionala fornminnesföreningen som huvudman. Vilket i 

förlängningen stärkte de formella banden mellan länsmuseerna och staten, på 

viss bekostnad av de mer folkliga banden.67  Curmans kategorisering av 

museernas samlingar och påverkade inte bara lokalerna utan innebar också att 

tre skilda typer av arbetsområden skapades på museerna. Det gjorde museets 

byggnad till något mycket mer än bara en förvaringsplats för samlingarna. Den 

gav upphov till nya professioner och blev dessutom en förutsättning för det 

professionella museiarbetet.68 Det gick till och med så långt att museet fick en 

egen identitet. Formuleringar som ”museet ska” började användas och det 

innefattade då alla personer involverade med museet, museitjänstemän och 

anslagsgivare så väl som styrelse och publik. Museet blev sammantaget med 

alla dessa personer en aktiv individ med tilldelade arbetsuppgifter och ansvar.69  

 

 

4.5 Specialitet och individualitet 
 
Under det tidiga 1930-talet kom nästa steg till förändring för länsmuseerna, då 

uppmanades och uppmuntrades de från centralt håll att välja ut en specialitet att 

lyfta fram. Att välja ut något specifikt för respektive region ledde ofta till att 

det som valdes ut var något som var både individuellt men som också ansågs 

viktigt för den regionala identiteten.70 Tidigare hade det varit de så kallade 

friluftsmuseerna som skapades ungefär samtidigt med länsmuseerna som 

tydligast markerade den egna regionens lokala historia och identitet. Dock kom 

från och med nu även länsmuseernas profilering att präglas av regional historia 

och identitet.71 De specialiteter eller den profilering som valdes ut hämtades 

ofta ur länets äldre näringsliv, det kunde vara skogsbruk, fiske, stenhuggeri 

eller sjöfart.72 De resulterade i en form av modernisering av det museet 

                                                 
67 Hofrén, 1984, s. 11. 
68 Arcadius, 1997, s. 238f. 
69 Arcadius, 1997, s. 251. 
70 Arcadius, 1997, s. 248f. 
71 Nilsson, 2003, s. 183. 
72 Arcadius, 1997, s. 248f. 
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representerade i länet men också en modernisering av hur länet representerades 

i museet.73  

 

Arcadius skriver att den nationella utvecklingen tog sig andra uttryck i Sverige 

än i exempelvis grannländerna Norge och Danmark. Där uppstod också 

regionala museer precis som i Sverige men med skillnaden att de i större 

utsträckning skapades med centrala förebilder. I Sverige fanns inget direkt 

centralt museum utifrån vilket ett gemensamt museibegrepp kunde hämtas.74 

Inspiration hämtades visserligen från Historiska och Nordiska museet som jag 

nämnt ovan men de fungerade inte som centralmuseer för länsmuseerna då, 

inte på samma sätt som de gör i dag.75 I stället för att betona nationen som 

helhet och skapa en känsla av nationell samhörighet genom nationsbegreppet 

lades fokus på regionen. Den regionala eller provinsiella identiteten och 

gemenskapen betonades före den nationella. Det var en regionalitet som bar 

inslag från både landskap och län. Länen som administrativt redskap hade en 

kortare historia, landskapen å andra sidan var historiskt sett äldre och hade en 

uppsättning redan etablerade kulturella kännetecken. Båda dessa definitioner 

stämde då fortfarande väl överens geografiskt sett. Att länsmuseerna kallades 

länsmuseer när de först lanserades under tidigt 1930-tal hindrade alltså inte att 

en del av dem hämtade sin identitet från landskapet lika gärna som från länet.76  

 

I referens till det här resonemanget kan det vara intressant att nämna vad Bengt 

Göransson, dåvarande kulturminister, 1984 skriver i förordet till Museiboken: 

Sveriges länsmuseer. Han påpekar där att länsmuseerna förstått och förmått 

förankra sig i respektive län och att de har tagit vara på den egna regionens 

särart och lyckats levandegöra dess plats i det svenska samhällslivet. Vidare 

skriver han att länsmuseerna medverkar till att befästa den kulturella 

identiteten.77 Det är intressant att de punkter Göransson tar upp i sin 

inledningstext som något att berömma och prisa länsmuseerna för motsvarar 

                                                 
73 Arcadius, 1997, s. 250. 
74 Arcadius, 1997, s. 261. 
75 Nilsson, 2003, s. 183. 
76 Arcadius, 1997, s. 261. 
77 Göransson,  1984, s. 7. 
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just det som de under 1930-talet uppmuntrades till att ta sig an som uppgift, det 

vill säga att lyfta fram något specifikt för varje region samt stärka den 

kulturella identiteten. Därför kan det sägas att åtminstone 1984 motsvarade 

länsmuseerna fortfarande det som man från politiskt håll ville forma dem till på 

1930-talet. Det kan dock vara intressant att fråga sig vilka specialiteter eller 

regionspecifika företeelser länsmuseerna hade valt att lyfta fram om de hade 

fått samma uppmaning 1984 eller i dag 2007 som de fick i början av 1930-

talet. Hur mycket har länsmuseerna präglats av de val som gjordes då och hur 

förhåller de sig till sitt inte helt oproblematiska förflutna? Jag hoppas att den 

här uppsatsen åtminstone fungerar som en tankeväckare kring de här frågorna 

även om den inte kan besvara dem till fullo.  

 

 

4.6 Länsmuseerna och politiken 
 
Det politiska sättet att se på kulturarvet är att det nästintill alltid är något som 

är bra och värt att bevara och värna skriver Svante Beckman. Den politiska 

definition av kulturarv innefattar ofta att det är något som riskerar att försvinna 

om staten inte griper in. Staten pekar i allmänhet ut vad den anser vara 

kulturarv och därmed ges det också lagligt skydd.78 I kulturproppositionen från 

1996 möts vi av en ganska vid definition av vad staten anser vara kulturarv. 

Där sägs det vara en ofrånkomlig del av vår kulturella identitet och att det är 

det immateriella så väl som det materiella.79 Kulturarvet benämns också som 

något som är ett arv från tidigare generationer men hävdas också vara utan 

tidsbegränsningar, det vill säga att vi i dag är med och skapar det som kommer 

att bli kulturarv imorgon. Kulturarvet benämns som något ofärdigt och 

oavslutat i ständig förändring samtidigt som det står för kontinuitet, förankring 

och tradition.  Dock poängteras att bara vissa delar av kulturarvet bevaras och 

hålls levande, andra delar försvinner efter hand. Var tid har sin uppfattning om 

vad som är kulturarv, vad det har för betydelse och vad som är värt att bevara. 

                                                 
78 Beckman, 1998, s. 15. 
79 Regeringens kulturproposition, 1996, s. 126. 
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Propositionen fortsätter med att säga att kulturarvet måste definieras både 

inifrån och utifrån. Ett inifrånperspektiv skulle visa att det finns mer än ett enda 

enhetligt svenskt kulturarv och att det inte är begränsat till det som skapats av 

de människor som levt och verkat inom Sveriges gränser. Utifrånperspektivet 

sätter det vi kallar svenskt kulturarv i förhållande till det globala, vårt svenska 

kulturarv är trots allt en del av hela mänsklighetens kulturarv menar 

propositionen. Därför ansvarar vi inte bara för att vårt inhemska kulturarv 

bevaras för framtida svenskar utan också för framtida generationer över hela 

världen. Enligt propositionen hör kulturarvets betydelse ihop med den 

kulturella identiteten, den är både sammansatt och mångbottnad, mycket tack 

vare dagens möjligheter att komma i kontakt med och lära känna andra kulturer 

och kulturarv. Därför skapas den av det förvärvade lika mycket som av det 

ärvda. De menar i propositionen att det är viktigt att betona just mångfalden i 

kulturarvet eftersom det kan bidra till att öka toleransen och förståelsen för 

andra människor och andra kulturer. Dessutom tror de i propositionen att 

trygghet i den egna kulturella identiteten har större möjlighet att resultera i 

givande möten mellan människor från olika länder och olika kulturell 

bakgrund.80

 

Beckman menar i sin skrift Vad vill staten med kulturarvet att traditionellt sett 

har det statliga intresset i kulturarvet främst legat i möjligheten att bruka det för 

att bygga upp staten, hävda nationen och slutligen fostra folket. Under 1600-

talet hade kulturarvet en storhetstid som ett viktigt verktyg för att skänka glans 

åt kungariket Sverige. Nästa storhetsperiod inföll under 1800-talet bland annat 

med romantiken och nationalismens intåg. Då blev kulturarvet via museerna 

och tillsammans med skolorna kulturarvspolitikens verktyg för att fostra och 

bilda folket.81 Beckman skriver vidare att under 1900-talet och 

hembygdsrörelsens influenser skedde en förskjutning av kulturarvet från att ha 

varit något att visa upp och hävda utåt till att bli något som måste värnas och 

räddas. Därför blev kulturarvsförvaltningen och museerna mer vetenskapligt 

betonade. Den nya välfärdsstaten hade inte längre något behov av att hävda sig 

                                                 
80 Regeringens kulturproposition, 1996, s. 127f. 
81 Beckman, 1998, s. 16f. 
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gentemot andra stater, däremot hade den behov av att bevara sitt kulturarv för 

framtida generationer.82  

 

Staten har numera svårigheter att motivera kulturarvet som politiskt område. 

Det beror enligt Beckman till stor del på att det är ett politiskt område som 

domineras just av starka traditioner att hävda nationen och att bygga upp en 

nationell identitet. Det kan tyckas vara ett mer eller mindre förlegat synsätt 

idag men det stämmer inte helt och hållet enligt Beckman. För att ta sig runt 

problemet att uttrycka dessa kulturpolitiska mål utan att återknyta till gamla 

värderingar och motiveringar används ofta ordet identitet. Beckman hänvisar 

till en statlig kulturutredning från 1995 där han menar att ordet identitet tas upp 

åtskilliga gånger.83 Där anges stärkandet av kulturell identitet som ett av 

huvudmålen för kulturpolitiken. Det talas däremot inte om nationell identitet 

utan om identitet i allmänhet eller lokal identitet.84 Beckman skriver att det 

oftast talas om lokal identitet inom kulturmiljövården och att det inte är någon 

slump. Eftersom alla människor bor någonstans oavsett kulturell identitet eller 

bakgrund är lokal identitet lättare att förespråka än nationell. Lokal identitet 

framstår i stället som en mer modern, pluralistisk och individuell egenskap i 

förändring till skillnad från nationell identitet som är mer konstant eller rigid 

till sin karaktär. Att förespråka lokal identitet krockar dock med den statliga 

och politiska ambitionen att värna det så kallade kollektiva minnet menar 

Beckman. Ett annat problem han tar upp är att det bara är en begränsad del av 

kulturarvsansvaret som låter sig motiveras i termer av lokal identitetsfrämjande 

funktion. Dessutom hävdar Beckman att människors kulturella identiteter i 

samhället som det ser ut i dag ofta inte är knuten till någon plats eller region. 

Det skulle innebära att hela konceptet med lokal identitet skulle falla om intet.85 

Beckman frågar sig om identitetsskapande över huvud taget är något en 

modern stat bör lägga sig i, på lokal, regional eller nationell nivå, med eller 

utan kulturarvet som redskap. Dock menar Beckman att kopplingen mellan 

kulturarv och identitetsskapande är en brygga mellan vårt samtida sätt att 

                                                 
82 Beckman,  1998, s. 18. 
83 Beckman, 1998, s. 20f. 
84 Beckman, 1998, s. 22. 
85 Beckman, 1998, s. 23f. 
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motivera kulturarvspolitiken och det traditionella sättet att motivera den.86 

Beckman talar visserligen främst om kulturmiljövården men hans resonemang 

kan även med fördel appliceras på länsmuseerna eftersom de trots allt till viss 

del är delaktiga i kulturmiljövården fortfarande.  

                                                 
86 Beckman, 1998, s. 25. 
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5 Slutdiskussion  

Begreppet identitet går som en röd tråd genom länsmuseernas bakgrund, 

måhända tunn stundtals men den är där lika fullt. Precis som det gör genom 

den här uppsatsen. Det är och har varit ett viktigt begrepp för museerna. Det 

förfaller dock som att länsmuseerna av i dag har ett mer komplicerat 

förhållande till identitet än vad exempelvis 1930-talets länsmuseer verkar ha 

haft. Då ifrågasattes det inte i lika stor utsträckning varför de skulle förespråka 

lokal och regional identitet, det förefaller snarare ha setts som något av en 

själklarhet. Länsmuseerna själva, och fornminnesföreningarna före dem, 

användes som verktyg för att lyfta fram och peka på respektive läns eller 

landskaps identitet eller särart. I dag är bilden en annan. Identitet är fortfarande 

viktigt men av andra orsaker. Politisikt sett är det positiva med att lyfta fram en 

regions särart och stärka dess lokala identitet att det lockar till turism så väl 

som till inflyttning. En region med ett stort kulturellt utbud lockar mer än en 

som har ett mindre utbud. Kulturen har i allt större utsträckning blivit en 

lokaliseringsfaktor och ett marknadsföringsverktyg, med länsmuseerna som en 

viktig del eftersom de representerar regionens kulturarv. Vilket motsäger 

Beckmans argument att människors kulturella identitet i dag inte är knuten till 

någon specifik plats.  

 

Dock har jag fått uppfattningen att länsmuseerna i dag gärna talar med 

försiktighet om identitet, i vilken form det än må vara. En punkt har dock inte 

förändrats nämnvärt när det gäller länsmuseernas förhållande till identitet. När 

de väl tar upp begreppet handlar det oftast om lokal eller regional identitet, inte 

nationell. Lokal och regional samhörighetskänsla har alltid fått gå före 

nationell, då som nu. Är det så enkelt att det beror på att det anses lättare eller 

mer rumsrent att tala om? Att den förklaringen passar in på dagens situation 

kan jag föreställa mig beror på att lokal identitet klingar bättre med begrepp 
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som mångkultur. De lokala identiteterna kan vara lika många till antalet som 

det finns platser i Sverige, vilket visar att inte ens det svenska kulturarvet är 

enhetligt utan i allra högsta grad mångfasetterat och dessutom mångkulturellt 

tack vare influenser utifrån.  

 

Då liksom nu förekommer påtryckningar från politiskt håll att museerna skall 

lyfta fram lokal och regional identitet. De är dock troligtvis mer omfattande i 

dag eftersom det politiskt sett finns större förväntningar på att museerna ska 

leva upp till politiska intressen, de har också större möjlighet att styra 

museerna genom öronmärkta ekonomiska anslag.  

 

Museerna menar att de mycket väl kan eller bör främja och stärka kulturella 

identiteter, både lokalt förankrade så väl som andra. Men däremot vill de inte 

skapa identiteter. Går det verkligen att lyfta fram eller stärka befintliga 

identiteter utan att också i någon mån bidra till att skapa dem? Att svara ja på 

den frågan vore, för att använda en måhända aningen drastisk liknelse, 

nästintill detsamma som om museerna skulle säga nej till att dokumentera och 

samla vår samtid med motivationen att det vore moraliskt orätt för att sedan 

ändå göra det. Med den insikten infinner sig också insikten om tvetydigheten i 

resonemanget. Ska museerna både stärka, skapa och lyfta fram identiteter? 

Eller ska de helt hålla sig borta från allt som har med formande av identitet att 

göra? Agneta Boqvist menar ju i intervjun tidigare i uppsatsen att länsmuseerna 

har kommit ett steg längre än politikerna när det gäller diskussionerna kring 

identitet. Det kanske är så att denna tvetydighet är resultatet av en konflikt 

mellan hur länsmuseerna själva anser att de bör förhålla sig och vad politiska 

intressen driver dem till? Det kan verka som att museerna försöker fullgöra 

båda alternativen samtidigt, alternativt att de försöker undvika att alls ta 

ställning för att de helt enkelt inte vet hur de ska förhålla sig. Tvetydigheten 

kan dock lika gärna vara resultatet av att de försöker finna ett sätt att både 

tillmötesgå kraven från politiskt håll och samtidigt hålla på sina egna principer.  

 

Med lite vilja kan man kanske se samband mellan museernas ovilja att ta i 

begreppet identitet och den rädsla eller ovilja att visa stolthet över att vara 
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svensk man ibland möter. Har svenska medborgare och deras museer drabbats 

av samma dåliga samvete, eller falska blygsamhet? Var det kanske denna 

skamkänsla, alternativt falska blygsamhet, Marita Ulvskog syftade på när hon 

sade att svenskarna var historielösa? Eller är det snarare så att historielösheten 

är resultatet av den, inte den utlösande faktorn i sig? Jag frågar mig varför det 

skulle vara fult att visa stolthet över att vara svensk? Kan det ha att göra med 

det faktum att svenska medborgare inte har behövt försvara sin rätt till frihet 

och ett fritt, demokratiskt land på mycket länge. Skäms vi för att vi så länge 

förskonats från krig och allt vad det innebär? Men det kan givetvis också vara 

så att vi inte hyser någon stolthet över att vara svenska för att det inte 

egentligen finns någon svensk nationell identitet att tala om. Det lokala verkar 

ju oftast ha kommit före det nationella genom hela länsmuseernas historia, som 

vi har sett i den här uppsatsen. Men om Svante Beckman har rätt och det heller 

inte finns någon lokalt eller regionalt förankrad identitet var hamnar vi då? Är 

vi då tillbaka i den historielöshet Marita Ulfskog talade om? Eller förknippas 

nationell identitet i alltför hög grad med att vara nationalistisk. Ett ord som av 

många kanske associeras med främlingsfientliga åsikter. Människor som har 

sådana åsikter utgör visserligen en relativt liten grupp i vårt samhälle, men 

liksom resten av oss vänder de sig till historien för att legitimera sina åsikter 

och identifiera sig som grupp gentemot andra. Det gör det ännu viktigare att 

lyfta fram begreppet identitet, må det vara nationell, regional eller lokal 

identitet, och diskutera det mer öppet.  

 

Resonemanget knyter an till det jag nämner tidigare i uppsatsen, nämligen att 

vad museet visar ofta av besökaren uppfattas vara representativt eller typiskt 

för museets geografiska ansvarsområde. Det skulle betyda att även föremål, det 

vill säga det fysiska kulturarvet, är en viktig del i formandet av identitet. 

Föremålen museerna samlar bildar vårt kollaktiva minne, utifrån vilket vi 

delvis definierar oss som svenskar, hallänningar eller skåningar. Eller 

åtminstone definierar Sverige, Halland eller Skåne som särskilda delar i 

relation till en större helhet. Samla och bevara kulturarvet är två av museernas 

uppgifter och de tas på stort allvar, med rätta, det är ett viktigt ansvar. Frågan 

är dock i vilken utsträckning museerna eller länsmuseerna sätter samlandet i 
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samband med att stärka, lyfta fram och forma identitet?  Det talas mycket om 

behovet av att samla och dokumentera vår egen tid, det omnämns som ett 

problem som måste lösas, och det snart. Det ifrågasätter jag inte, inte så länge 

medvetenheten om varför museerna samlar finns med, samt frågor kring 

motiven till att samla. Det står klart att länsmuseerna inte kan samla som de 

gjorde tidigare. Det handlade tidigare under en period om en i stort sett 

urskillningslös insamling under motiveringen räddas vad som räddas kan innan 

det försvinner. I dag är utbudet av föremål enormt, det skulle vara omöjligt för 

museerna att samla allt utan urskiljning.  

 

Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att länsmuseerna verkligen är och 

har varit museer i förändring och kommer att behöva genomgå fler 

förändringar i framtiden. Påtryckningar från politiskt håll kommer troligtvis att 

fortsätta och synen på kulturarvet och museerna som en användbar resurs 

kommer kanske att bli ännu tydligare än den redan är. Vilken roll länsmuseerna 

spelar och kommer att spela framöver för den lokala eller regionala identiteten 

är inte klart, därför bör diskussionen kring länsmuseerna och identitet fortsätta. 

Varför identitet har spelat och fortfarande spelar en så viktig roll för museer i 

allmänhet och länsmuseerna i synnerhet är viktigt att ta upp och jag hoppas att 

jag har lyckats påbörja den diskussionen i den här uppsatsen på ett bra sätt. 
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6 Sammanfattning 

Den här uppsatsen tar upp länsmuseerna och deras utveckling i relation till 

identitetsbegrepp, minne och insamlandet av föremål och den huvudsakliga 

frågeställning berörde hur länsmuseernas roll och syfte förändrats när det gäller 

just aspekterna identitet och samling. Det var viljan att minnas, att skapa ett 

kollektivt minne som var en av huvudorsakerna till att länsmuseerna skapades. 

Därför har samlandet alltid varit viktigt för länsmuseerna, även om motiven 

och metoderna har skiftat. Det har periodvis handlat om att stolt lyfta fram och 

visa upp ett kulturarv som talar om ett stort och anrikt förflutet. Andra perioder 

har det snarare handlat om att värna och skydda kulturarvet från att försvinna 

för att kommande generationer ska kunna ta del av det. Metoden för att samla 

har gått från ett stundom urskiljningslöst samlande under mottot räddas vad 

som räddas kan, till det motsatta. I dag står museerna inför problematiken det 

innebär att samla sin egen samtid, vilket kräver nya metoder och dessutom 

kommer att forma deras framtid. 

 

Länsmuseernas tidigare förhållande till identitet förefaller ha varit mer 

okomplicerat än dagens. Deras uppgift, då som nu, gick till stor utsträckning ut 

på att lyfta fram den regionala särarten och identiteten, även om orsakerna inte 

längre är desamma. Länsmuseerna talar gärna försiktigt om identitet. Då var 

målet att skapa samhörighetskänsla, nu är kulturarvet och länsmuseerna till stor 

del en resurs som kan används för marknadsföring av den egna regionen för att 

locka turism och inflyttning. Vilket i förlängningen innebär att det politiska 

intresset i att kunna styra museernas verksamhet i önskvärd riktning med hjälp 

av öronmärkta pengar har ökat. Slutligen kan jag konstatera att länsmuseerna 

till stor del verkligen är museer i förändring, på grund av omständigheter i så 

väl som utanför deras inflytande. 
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