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Förord

En av den svenska högskolans uppgifter är att samverka med det omgivande 
samhället. Samverkan kan ske på många sätt. Ett är att förmedla kunskaper och 
forskningsresultat till det omgivande samhället. Denna skrift har ambitionen att på 
ett enkelt sätt förmedla vad vi egentligen håller på med.

En god forskningsmiljö är onekligen en förutsättning för möjligheten att bedriva 
kvalificerad forskning. Vi är övertygade om att den verksamhet som bedrivs vid 
Högskolan på Gotland vilar på en solid grund. Vi verkar i en historisk miljö, har 
i princip omedelbar tillgång till Östersjön samt en välutvecklad IT-miljö som gör 
att vi kan medverka på den internationella arenan ”on line”. Husen som vi verkar 
i har byggts med omsorg, sten för sten. De andas också historia och kunskaper. 
Vi som verkar i denna miljö har också ett ansvar att bygga vidare på vad tidigare 
forskare åstadkommit. Vi brukar säga att en forskares huvuduppgift är att flytta 
fram forskningsfronten – att bidra med nya kunskaper.

Föreliggande skrift ger en bild av den forskning som bedrivs vid Högskolan på 
Gotland. Vår inriktning är bred och spänner från arkeologi till finansiell ekonomi. 
Detta speglas också av innehållet i bidragen i denna skrift. Det är också summan 
av allas bidrag som formar dagens verksamhet vid Högskolan.

Konkurrensen mellan forskare från olika läroanstalter om forskningsmedel är hög 
samtidigt som dagens situation understryker att högklassig, oberoende, relevant 
och konstruktivt kritisk forskning har en viktig roll när det gäller att flytta fram 
forskningsfronten. Det är vår förhoppning att årets Gotlandsakademiker tycker 
om … bidrar till ökad kunskap i det omgivande samhället om vad vi håller på med 
men också som ett avstamp för fortsatt forskning vid högskolan.

Visby i november, 2010

  Adri De Ridder Åke Sandström 
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Årsfester och livshögtider
Owe Ronström

Årets fester i svensk etnologi 

Etnologi är ett sätt att se på saker, brukar etnologer framhålla. Det finns numera 
inget egentligt studieområde, allt kan studeras och allt studeras, med särskild 
förkärlek för det vardagliga och vanliga. Att utvinna stora kunskaper ur små 
vanliga ting är något etnologer omhuldar. Numer är det samtiden och frågor 
kring mening och betydelse som står i fokus, ibland på bekostnad av form och 
historia. 

Så har det inte alltid varit. Ämnet uppstod under 1800-talet, men blev 
universitets  disciplin i Sverige först efter första världskriget. Då hette det 
folklivsforskning och sysslade med seder och bruk, det gamla bondesamhällets 
traditioner och annat som hörde forna tider till. Kulturhistoria skulle vi nog 
idag kalla en hel del av den forskning som bedrevs. Dåtid, form och historisk 
utveckling är nyckelord. Stora teorier som sökte sina åskådningsexempel är 
Graebners kulturkretslära, Mannhardts idéer om relikter och survivalområden 
och Frazers om fruktbarhet. Tidigt kom julen att hamna i centrum. Jul var något 
gammalt, kanske till och med hedniskt, ännu centralt, kanske med rester av 
fruktbarhetskult, en av det sena 1800-talets favoritidéer. Julen angick många 
och många i samtiden intresserade sig för julens bakgrund. Den första frågelista 
Nordiska museet skickade ut till sina ortsmeddelare i början av 1900-talet 
handlade om jul.

Ännu är intresset för jul stort. Regelmässigt frågar journalister etnologer inför 
de stora helgerna var alla traditioner kommer från – det är som om de inte 
minns svaren från ett år till ett annat! Då är efterfrågan på folklivsforskare stor, i 
synnerhet om de har jul-kunskaper, som annars kan ses som lite gammeldags 
idag. På liknande sätt är det med andra stora helger: i intresset för helgernas 
historia, utformning, mening och betydelse möts etnologer, vanligt folk och 
media. 

Genom ett ökande intresset för berättelser, diskursanalys, globalisering och 
vad som kallas ”den kulturhistoriska vändningen”, har frågor om ursprung och 
spridning återkommit i svensk etnologi. I den här artikeln ska jag först ge en 
översikt över årets fester, med betoning just på ursprung och spridning och 
dessutom på hur förändringar i festmönster speglar djupgående mönster i 
samhällsutvecklingen, en favoritgenre bland etnologer. Därefter ska jag ta 
upp en årstidsfest, Lucia, i akt och mening att visa såväl festsedernas som 
etnologiämnets komplexitet.
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Årets festseder genom tiderna

Med kristendomens införande övertog nordbor festmönster från kontinenten. 
Ofta var de väl anpassade till de natur och arbetsförhållanden som gällde i 
våra trakter: Kristi födelses fest inföll när det fanns mycket mat och lite arbete 
och fick också behålla sitt gamla namn, jul; påskfastan inföll när vinterförråden 
ändå höll på att ta slut. Med kristendomen fick vi också den julianska kalendern, 
påbjuden av Julius Ceasar 49 f Kr. Den gick emellertid fel, vilket ledde till att 
vintersolståndet, som hade bestämts till 25 dec, undan för undan gled in på det 
nya året. Vid kyrkomötet i Nicea 325 e Kr. rättades kalenderns förskjutning till 
genom att vintersolståndet flyttades till 22 dec. Den urkristna traditionen att fira 
Kristi födelse den 25 december spreds på 400-talet och sammanföll hos oss 
alltså med det nordiska julfirandet. Därigenom fick kristenheten också ett datum 
för att fira bebådelsen nio månader tidigare. 

En ny kalender signerad Gregorius XIII infördes 1582. Eftersom Sverige var 
reformert kom det att dröja till 1753 innan de skottdagar som den gregorianska 
kalendern stadgade togs bort. Därför skiljer det 11 dagar mellan de julianska och 
gregorianska kalendrarna: en händelse som inträffade 10 juni 1550 ägde alltså 
rum den 21 juni enligt vår nuvarande kalender. Senare ska vi komma in på vilken 
betydelse det kunde få. 

Under medeltiden uppstod en rik Maria-kult, som avsatte spår i kalendern i en 
rad Mariadagar: Marie kyrkogång, Marie bebådelsedag, Marie besök, Marie 
himmelsfärd, Marie födelse osv. Också apostlarna fick sina helgondagar. Vid 
slutet av medeltiden var omkring en tredjedel av alla dagar helt eller delvis 
arbetsfria. 1529 bestämde de svenska reformatörerna att alla dessa dagar inte 
var nödvändiga. Vår Herres, Marias, apostlarnas och skyddspatronernas dagar 
behölls, medan de övriga avskaffades. Det medeltida kyrkliga festbruket levde 
trots det kvar långt fram i tiden, folket firade fortsatt sina helgondagar och besökte 
heliga källor vid midsommar och på trefaldighetssöndagen. Under ortodoxin på 
1600-talet inskärptes helgtukten av kyrka och stat, vilket fick betydelse särskilt 
i trakter där det var långt till kyrkan. Eftersom man då måste stanna över natten 
fick man möjlighet att träffa släkt och vänner, umgås och skapa nya förbindelser. 

På 1700-talet uppstod ett motstånd bland rikets högre ständer mot de många 
helgdagarna. Det arbetades alldeles för lite, menade man. Bakgrunden är 
naturligtvis upplysningstiden, det rationella tänkandets och industrialismens 
genombrott. 1772 bestämde ständerna att en reformation av kalendern skulle 
genomföras. ”Den stora helgdöden” innebar att fjärdedagarna och en del 
andra helgdagar togs bort och att ytterligare andra flyttades till söndagar. 
Under 1800-talet gjordes försök att ännu mer öka arbetstiden genom att 
reducera antalet helgdagar. Under 1900-talet har utvecklingen gått åt andra 
hållet, samtidigt som fler helgdagar flyttats till söndagar, som en anpassning till 
näringslivets krav. Här återspeglas en viktig förändring: medan det förr var kyrkan 
och de andliga värdena som styrde festkalendern, är det nu oftare näringslivet 
och marknaden. 1938 blev Första maj helgdag. 1953 flyttades midsommardagen 
till en lördag. Från 1970-talet har vi fått Nationaldagen, FN dagen, Internationella 
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kvinnodagen och Internationella barndagen och till dessa och ännu fler liknande 
dagar som firas utan att vara helgdagar i officiell mening: Förskolans dag i maj, 
skolavslutningen i juni, Valentin/Alla hjärtans dag, Halloween, Mors dag, Fars 
dag, Barnens dag, som förr var en viktig festhelg, inte minst på Gotland. Lägg 
sedan till alla mer lokala festhelger och marknadsdagar, och inte minst senare 
tids mediehändelser – Schlagerfestivalen firas numer allmänt i Sverige, i Tv-
soffan med familj och vänner, mat och dryck. 

Årets festdagar är trots alla lokala regionala, nationella och sociala variationer 
”kristenhetens gemensamma skatt” skriver Nils-Arvid Bringéus. Genom att 
överta katolska seder och bruk infogades vi nordbor i en allmän västeuropeisk 
kultur. Här finns paralleller till hur man idag försöker skapa en ny gemensam 
EU-kultur genom att koordinera symbolbruk och festbruk. Festbrukens spridning 
är också en del av den pågående globaliseringen, inte sällan styrd av marknader 
och köpmän som försöker få oss att köpa samma slags saker inför jul, påsk, 
Halloween och Alla hjärtans dag. 

Sociala och kulturella aspekter på årsfester

Alla fester har sina arenor, sina medier, sina uttryck, beroende på högtidlighet, 
formalitet och officialitet. En del firas i officiella högtidliga lokaler, t. ex. kyrkor, 
särskilda ängar, festplatser etc. Andra är mer informella och firas hemma eller 
på jobbet. De flesta livshögtider hålls inomhus, liksom höstens och vinterns 
kalenderfester. Vår och sommarfester hålls gärna utomhus, vilket ger dem en 
särskilt sinnlig kvalité genom att fyllas med starka lukt- och känselminnen. Viktigt 
för alla fester är att de tar alla sinnen i anspråk, det gäller såväl de världsliga 
utomhusfesterna och de familjära inomhusfesterna som kyrkans fester och 
högtider. Till grundrekvisitan i de flesta firanden hör speciell mat och dryck, 
speciella och finare kläder, högstämt tal, blommor, presenter, ljus, musik och 
dans. Allt detta skiljer fest från vardag, höjer känslouttrycket och förstärker livets 
intensitet. 

En viktig aspekt på fester är förstås genus. Det har länge varit män som står 
för inbjudan och mottagande medan kvinnor styr i bakgrunden, ett mönster 
som återfinns på många andra håll i samhället. Det är främst kvinnor som 
uppmärksammar namnsdagar, ofta andra kvinnors. Män firar gärna jämna 
år offentligt, medan kvinnor oftare reser bort eller firar i tysthet. Familjen står 
i centrum på många årsfester och livshögtider. Ser man det ur en individs 
perspektiv flyttas firandet på ett tydligt sätt: som barn i föräldrahemmet, som gift 
i det egna hemmet och som åldring i barnens hem. Det betyder att man själv kan 
regissera festerna bara under en begränsad del av sitt liv, vilket faktiskt kan vara 
en förklaring till den stora kontinuitet som finns i festfirande på många plan. 

En jämn fördelning över året är viktig. Ett exempel är Svenska Flaggans dag, 
officiellt införd 1916, utnämnd till nationaldag 1983, helgdag sedan 2005. Den 
kom till genom att Skansens grundare Artur Hazelius 1893 ville skapa ett antal 
fester under juni månad för att locka folk till sitt nya museum och för att fylla ut 
ett tomrum i Skansens egen festkalender. Ymnigt regnande satte dock käppar 
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i hjulen, utom den 6 juni då solen lyste. Åren därefter upprepades en fest, ”de 
fosterländska minnenas högtidsdag”, just på detta datum. Dagens högtidlighet 
bekräftades och förstärktes genom att det råkade vara årsdagen för Gustav 
Vasas val till Sveriges konung och för antagandet av 1809 års författning. 

Kalenderritualer

Årets högtider, alla dessa kalenderritualer, varför högtidlighåller vi dem? Ett 
första svar är för att det är nödvändigt för människor att markera årets och livets 
gång. Fester för också folk samman såväl fysiskt som mentalt, inte minst sker det 
genom gemensamt ätande och drickande, ett välkänt faktum världen över. Under 
fester och högtider socialiseras människor, de skapar gemensamma normer, 
minnen och historia. Social gemenskap är festernas centrum, därför kan fester 
också användas som mått på social integration. När människor upplever att 
integrationen minskar, brukar de regelmässigt besvärja fram gemensamt festande 
och gemensamma högtider som medicin, under rubriker som lokal, regional eller 
nationell gemenskap. Men fester separerar också, drar gränser mellan åldrar, kön, 
trosuppfattningar, nationaliteter, klasstillhörighet. Det som är gemensamt för några 
är alltid utestängande för andra: de ensammas, marginaliserades och uteslutnas 
roll och ställning i samhället markeras särskilt under årsfester och livshögtider. 

En kort sammanfattning av några allmänna trender i kalenderritualers utveckling 
kan säga en hel del om samhällets utveckling i stort:

– Det finns en tydlig spänning mellan stark kontinuitet, ”sega 
strukturer”, på vissa plan och snabb förändring på andra plan, 
som gör ”gamla traditioner” sällsynt livskraftiga. Särskilt tydlig är 
spänningen mellan ökad variation och tilltagande standardisering. 
Det finns inte och har aldrig funnits ett enhetligt festbruk, 
variationerna i tid, rum, socialt och kulturellt är stora och tycks öka. 
Samtidigt finns det dock starka föreställningar om en normerande 
enhetlighet, ofta förlagd till förfluten tid och som regel byggd på 
de egna vanorna och normerna. Vi gör rätt, de andra gör fel och 
måste ändra sig, är resultatet. En särskilt viktig del av dessa 
föreställningar handlar om den föreställda gemenskapen som 
svenskar. Högtider och traditioner har på senare tid mycket snabbt 
blivit allt svenskare när kraven på homogenisering har ökat. 
Samtidigt fortsätter variationen i sätten att leva och tänka i Sverige 
att öka. Det sätter allt tal om gemensam värdegrund i ett mycket 
bekymmersamt ljus, för att sånt tal rent faktiskt vilar på mycket 
osäker grund och för att detta tal så sällan berör den viktiga frågan 
om vems värdegrund. När en viss tradition, en vis kalenderritual 
utnämns till svensk så är det alltid någons version, eller ett hopkok 
av någras versioner. Vilkas seder och bruk får vara med i det 
koket, vilka utesluts?

– Karnevalisering. Parodiering och karnevalisering är medeltida 
teman som fått förnyad kraft i vår tid. Ett exempel är den årliga 
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Påskmarschen i Visby, ett annat när man bland de olika figurerna 
i Luciatåget på Högskolan på Gotland kunnat få se studenter 
utklädda till både pepparkaksdeg och risgrynsgröt. 

– Sekularisering. Kyrkans roll som festfixare är inte vad den varit. 
Om prästerskapet och kyrkan förr var sedernas väktare, så är 
kyrkan idag mer av en festlig inramning som tillhandahåller en 
viss högtidlighet, viktig även för icketroende. För gemene man är 
kyrkan numer ett slags självklart ”kulturarv”, som precis som Visby 
ringmur alltid har funnits där som symbolisk inramning, utan att 
man behöver fundera närmare på varför. 

– Kommersialisering. Om alltså kyrkan förr var den viktigaste 
festarrangören och kontrollören så är festfixarna idag istället 
kommun, skolor, föreningar och så förstås medier och 
näringsliv. Det är en del av en omfattande sekularisering 
och kommersialisering av Sverige som pågått länge. Ett litet 
men talande exempel är almanackor, som getts ut i Sverige 
sedan 1600-talet. 1747 fick Vetenskapsakademien statligt 
almanacksprivilegium. Med monopolet på utgivning och försäljning 
följde beslut om vilka namn som hörde dagarna till, vilket gav oss 
en kalender med ålderdomliga kyrkliga namn och helgonnamn. 
Sedan monopolet upphörde 1972 har almanacksförlagen 
försett oss med minst tre nyare namn att fira varje dag, till 
blomsterförsäljares och konditoriers glädje.

– Medialisering. Medierna har numer en särskilt viktig roll som 
sedernas väktare: den som inte vet ”hur man gör” kan läsa i 
veckotidningen eller på nätet. Medierna påminner oss inte bara 
om att vi ska fira, utan visar också i detalj hur det ska gå till. De 
blir en slags instruktionsböcker till firande, ofta med material från 
folklivsforskare. Under 2000-talet har Internet blivit allt viktigare i 
den rollen. En sökning på ordet ’jul’ på sökmotorn Evreka 2001 gav 
8 725 320 träffar, medan ’Halloween’ gav 927 156 träffar, många 
av dem till länksamlingar och portaler med tusentals sidor. En 
sökning på samma ord i AltaVista 2002 gav ungefär dubbelt så 
många träffar, 15 462 184, resp 1 862 901. Många hundra gånger 
fler träffar blev resultatet av en sökning på Google 2010,  
552 000 000 på ’jul’ och 108 000 000 på ’Halloween’. 

– Färgkodning. En effekt av mediernas inflytande är färgkodning, en 
pågående standardisering av färger kopplade till specifika helger. 
Påsk blir aldrig så gul som när skyltfönster och tidningar fylls av 
påskris och extrapris på gula påskdukar; oktober blir aldrig så 
orange/svart som inför allt Halloweenande. 

– Informalisering. En speciell aspekt på firandet är att forna 
dagars festfirande präglades av en formalitet som idag kan te 
sig osannolik. Sedan 1960-talet påbörjades en informalisering 
och individualisering av festfirandet, fri klädsel, fri placering, 



Gotland University Press 8

14

färre tal, färre ritualer. På 1960-talets slut uppstod något ganska 
nytt i årsfesternas historia, en ”alternativ jul” rörelse som 
motsatte sig ”julterrorn”. Men på 1990-talet har ritualiseringen 
och formaliseringen återigen ökat. Samtidigt har osäkerheten 
om ”hur man gör” ökat, vilket gett experterna nytt utrymme, från 
folklivsforskare till ”vett och etikett”- besserwissrar. Resultatet 
är en ny slags standardisering av många festers utförande, på 
gott och ont. En ökad formalisering och ritualisering finns också i 
kyrkans firande, ibland med inspiration från ortodoxt och katolsk 
firande. Men, påpekar Nils Arvid Bringéus, trots regleringen genom 
kyrkohandböckerna, så ökar numer ändå variationen i kyrkligt 
firande. 

– Motstånd: Allt fler tycks uppleva ökande krav, stress, hysteri, 
ett tvång att fira och en plikt att göra det på vissa bestämda 
sätt. En inte ovanlig nödutgång numer är att resa bort på jämna 
årsdagar, över påsk, jul och nyår. Fester har med livets goda att 
göra, men ställer också krav. Påtvingade kan de komma att stå 
oss upp i halsen. Samtidigt kan de användas just för att köra ner 
i halsen på avvikare, t. ex. inflyttade från andra länder. På vissa 
dagis lärs barn med ”utländsk bakgrund” att bli svenska genom 
standardiserade versioner av högtider hämtade från Internet, 
veckotidningar eller olika handböcker, men som personalen själva 
inte alltid är bekanta med. 

– Mångfald, variation och kontinuitet. Vilka är de viktigaste och 
mest spridda kalenderfesterna idag? Frågan har under ett antal 
år ställts till studenter på Högskolan på Gotland. De fick själva 
komma på vilka ”dagar” folk firar, och sen lägga till dem de själva 
uppmärksammar. Resultatet visar å ena sidan hur den kulturella 
mångfalden i Sverige har ökat. Det finns allt fler ”dagar”, varav de 
flesta firas bara av några. Samtidigt framgår homogeniteten och 
kontinuiteten i firandet, genom några få, gamla, väletablerade och 
över året någorlunda jämt utspridda festdagar som i stort sett alla 
deltar i. 
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Lucia

Jul får kanske många att tänka särskilt på julafton och juldagen, men egentligen 
rör det sig som en hel månad av ålderdomliga ritualer och ceremonier som är 
sammankopplade på olika sätt. Denna ”rituella tid” inleds sedan mycket länge 
den 13 december, med luciafirandet. 

Luciagestalten är modellerad på ett katolskt helgon. Sankta Lucia var en 
ung kvinna i Syrkakusa på Sicilien som dog som martyr år 304, under kejsar 
Diokletianus tid, då kristna förföljdes svårt över hela romarriket. Enligt senare 
legender var Lucia en ädel jungfru som var förlovad och just skulle gifta sig. 
När hennes mamma som genom ett under botats från en sjukdom gav hon 
bort sin brudskatt till fattiga kristna. Fästmannen angav då henne som kristen 
för stadens prefekt vid namn Paschasius. Han bestämde att hon skulle gripas 
och föras till ett horhus. Men ingen kunde röra henne ur fläcken. Inte ens när 
man tände eld runt henne blev hon skadad. Först när någon drog ett svärd och 
genomborrade henne dog hon. En annan legend berättar att Lucia stack ut sina 
vackra ögon och bar dem på ett fat till en yngling som förälskat sig i henne, 
vilket förmådde ynglingen att liksom Lucia bli kristen. Av Gud fick Lucia därpå 
nya och ännu vackrare ögon. I katolska länder åkallas därför Lucia ofta vid 
ögonsjukdomar. 

Namnet Lucia kommer av latinets lux, ljus, och det är en anledning till varför 
Lucia ofta kopplats till ljus. I Dantes gudomliga komedi från 1200-talets slut 
står Lucia som representant för den himmelska nådens ljus. Som bekant har 
kopplingen till ljus stor betydelse också i nordiskt Luciafirande. Hur kom denna 
märkliga jungfru, död 304 på Sicilien och katolskt helgon till Sverige och hur 
kommer det sig att vi ännu i denna dag firar Lucia? 

De första folklivsforskarna som funderade på Lucias ursprung såg den nordiska 
lucian inte som siciliansk, utan som en rest av ursvenska eller urnordiska riter 
knutna till fruktbarhetsritualer i heden tid. Tanken speglar den tidens fascination 
för förkristen tid och viljan att gå så långt tillbaks i historien som möjligt. Nils 
Edvard Hammarstedt som arbetade på Nordiska museet vid sekelskiftet tänkte 
sig att Lucia ursprungligen var en hednisk gudinna och att lussekatten var 
en rest av Frejas heliga katt. Det kan kanske ligga något i detta när det gäller 
luciaseder i sydöstra Europa, åtminstone har en tysk forskare tolkat Lucia som 
en katolsk omvandling av ett hedniskt mytväsen med ursprung i den urgamla 
Diana-Artemiskulten, spridd under antiken över stora delar av Sydeuropa. Men 
när det gäller Sverige så är det nog mest fria fantasier. 

Mer pålitliga kunskaper om hur Lucia kom till vårt land fick vi genom nästa 
generation folklivsforskares mödor. De var också historiskt intresserade, men 
frågade sig andra slags frågor, om utbredning, formvariationer och samband. 
Resultaten blev kulturhistoriska essäer, inte sällan omfattande och svårlästa 
materialredovisningar, ofta med kartor över utbredning som hjälpmedel. Mindre 
spekulation, mer konkreta fakta var metoden. Vad sådan forskning visade 
var att de katolska Lucialegenderna genom översättningar var kända redan 
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i medeltidens Sverige, men att det är en rad inhemska omständighet som 
bidragit till sedens uppkomst. 

En sådan omständighet är att fram till 1753 gällde den julianska kalendern, som 
ju är förskjuten i förhållande till vår nuvarande. Det gamla katolska lucifirandet 
inträffade 13 december, vilket på medeltiden sammanföll med årets längsta natt, 
midvintersolståndet. Till midvintern liksom till midsommar har sedan urminnes 
tider överallt knutits en lång rad högst livskraftiga ritualer. I Sverige inleddes av 
hävd julmånaden just denna natt. Allt arbete med skörd, trösk, bak och brygd 
skulle då vara klart. Det enda som återstod var slakt av julgrisen, vilket skedde 
denna årets längsta natt. Därmed gick man in i julmånaden, som inleddes med 
den speciella julfastan. Som alla fastor inleddes den i sin tur med ett omåttligt 
frossande i mat och dryck som skulle ske före gryningen. Råvarorna fick man 
förstås från den nyslaktade grisen. 

Långt fram i tiden levde sedan den medeltida sedvänjan kvar att man på 
lucianatten skulle äta sju frukostar före soluppgången. Lussebullarna, ett 
obligatoriskt inslag på lussemenyn, infördes från Tyskland och kallades först 
för dövelskatt eller dyvelskatt, lågtyska för djävulskatt, efter de smådjävlar som 
brukade följa med och skrämma små barn. Särskilt stark levde seden med 
extra stora och tidiga frukostar kvar i Vänerlandskapen, och det är också där 
vi hittar nästa ingrediens, uppvaktning med mat och dryck, sång och musik. 
Denna uppvaktning har satts i samband med en utbredd tradition av sång bland 
de gamla latinskolornas skolgossar. Skolorna slutade just vid Lucia och innan 
avfärden till hemsocknarna gick skolgossarna gick runt och sjöng för att få sig en 
bit mat och en sup. 

Det var på 1600- och 1700-talen som det egentliga luciafirandet uppstod, i 
Vänerlandskapen, främst Västergötland. Luciagestalten möter vi som tidigast i 
högreståndsmiljö 1764, i en beskrivning av en skånsk präst på besök vid släkten 
Horns gård norr om Skövde. Där väcktes han i ottan av en vitklädd flicka med 
ljus i håret och vingar som en ängel. Den kände svenska folklivsforskaren Carl 
Wilhelm von Sydow hävdade att en bakgrund står att finna i en tysk sed som 
gick ut på att ungdomar satte upp små skådespel utklädda till olika gestalter. 
Seden, som kallades Christkindlein eller ”Kindchen-Jesus”, skulle ha införts till 
Stockholm på 1600-talet av tyska hantverkare och köpmän och därifrån spridits 
till Västergötland i början av 1700-talet, överförts till Luciadagen under namnet 
”lussebrud” och växt ihop med äldre seder. Också själva Luciagestalten var enligt 
von Sydow hämtad från tyska förebilder, från början en julängel, symboliserande 
Jesusbarnet. Andra folklivsforskare har tvärtemot menat att förebilden till Lucian 
snarare är svensk och står att finna i de gamla stjärngossespelens ängel. Ebbe 
Schön har hållit fram den västsvenska seden med att utse en ”lussebrud” som 
kläddes i halm och som alla sedan skulle dansa med. Jan Öyvind Swahn menar 
att till orsakerna till att det blev just luciadagen hör att den dagen redan hade 
en framträdande ställning i gammal bondetradition och att man i den slotts- och 
herrgårdsmiljö där seden med lussebrud uppkom kunde associerade mellan 
namnet Lucia och lussebrudens ljuskrans i håret. 
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Klart verkar i alla fall att Lussebrudstraditionen uppstod i Vänerlandskapen och 
att den därifrån under slutet av 1800-talet spreds med studenter till folkhögskolor 
och universitetsstäderna Uppsala och Lund. En skildring finns av Värmlands och 
Göteborgs nations luciafirande i Uppsala 1861 och i Lund togs seden upp någon 
gång efter 1817, när Västgöta nation blev egen nation. 1850 var man i alla fall 
i full gång med lussefirande på nationen och 1869 hade man sin första ”Stora 
lusse”, gemensam för de västsvenska nationerna. Med facklor och manlig lucia 
gick man för att uppvakta nationernas honoratiores, en sed som anknöt till äldre 
tiders studentseder och som faktiskt ännu på sina håll lever kvar i skolungdomars 
uppvaktning av sina lärare med mat och dryck just på luciamorgonen. 

I nästa steg togs seden upp av föreningar för västgötar i förskingringen. Västgöta 
gille i Malmö hade luciafest 1890. På Skansen infördes Lucia på 1890-talet. En 
av de första bilderna på en Lucia kommer därifrån. I stort sort sett ser hon ut 
som idag: en ung kvinna med långt utslaget hår, band runt midjan, förmodligen 
rött, lång fotsid vit klädnad, krans med sex ljus i håret och i händerna en skål. 
Under 1800-talets slut blir Lucia något av en hembygdssymbol för västgötar 
i förskingringen. Från Lindsborg, ”Little Sweden”, Kansas, USA, berättas att 
seden där först utövades i en familj där pappan kom just från Västergötland. 
Långt senare, 1937, togs seden upp i sonens familj och därifrån spred den sig 
till hela samhället som ”Sankta Lucia – svensk ljusfest”. Utöver kopplingen till 
Västergötland ser vi här hur traditioner återupptas och får nya innebörder bland 
migranter, som markörer av gruppidentitet och etnicitet. 

Ett viktigt och inslag i gamla tiders firande av julen och av senare tiders lussenatt 
har varit rikligt intagande av mat och dryck, gärna alkoholhaltig. Paradoxalt är då 
att nästa del av Lucia-följetongen är nykterhetsrörelsen och Frälsningsarmén, 
som tillsammans med bl.a husmoders- och lottaföreningar tog upp och utformade 
den till en mer solenn högtid med ljuståg och sång under 1900-talets första 
decennier. Just som ljushögtid spred den sig också till svenska kyrkan, som en 
del i vad Mats Rehnberg beskrivit som 1900-talets stora ljusrenässans. Från den 
här tiden kommer också journalisten Sigrid Elmblads text till den kända visan 
Barcarola Napolitana, utgiven i Italien 1849 av Teodoro Cottraus. ”Sankta Lucia, 
ljusklara hägring” diktade Sigrid Elmblad 1924, men i svenska skolor sjöng man 
senare ”Sankta Lucia, hit med en tia, tian var trasig, lucian var knasig”. 

Kraftfull spridning fick Luciaseden genom Stockholms Dagblad, som 1927 
anordnade ett lussetåg längs Stockholms gator. Nu blev Lucia också skönhets-
tävling, med omröstning bland tidningens läsare om vem som skulle bli hela 
Sveriges Lucia. Denna nyhet hakade en rad landsortstidningarna omedelbart 
på. Kanske bidrog det att många kunde engagera sig direkt i valet av lokal Lucia 
till hennes ökade popularitet. Vid samma tid skrev också Arvid Rosén en ny text 
till Lucia-sången, ”Natten går tunga fjät”, publicerad 1928. Från att ha varit en 
familjesed och därefter en sed bland studenter, i föreningar och kyrkor, tog nu 
Lucia, som i tidens anda helst skulle vara nordiskt blond och blåögd, klivet ut i 
offentligheten. Därigenom blev Luciafirandet inte bara allmänt känd, det blev också 
alltmer likartat och förflyttades från tidiga morgnar till eftermiddagar och kvällar. 
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Frikyrkorna och kyrkan hade under 1900-talets första decennier fört in ett 
inslag av välgörenhet, genom att gå runt bland fattiga och sjuka och bjuda 
på lussekaffe, säkert inte oviktigt i ett Sverige som led av fattigdom, under 
krigsåren dessutom varubrist och ransonering. Det skapade en öppning för de 
stora varuhusen att skaffa sig reklam genom att skänka olika saker till Lucian. 
Sammantaget blev Lucia nu något som inte bara hade med gamla traditioner, 
andlighet och levande ljus, utan också med show, skönhetstävling, välgörenhet, 
vilket sammantaget har en del med det moderna Sverige att göra. 

I Sveriges Radio har Lucia förekommit årligen sedan 1935 I TV dök hon upp 
första gången 1960 och sedan 1964 morgonsänder TV från något större 
Luciafirande. 1962 fanns Lucia i mer än 20% av landets kyrkor, vanligast 
i Vänerlandskapen. Under 1970-och 80-talen ökade populariteten och vid 
millennieskiftet antar Nils Arvid Bringéus att seden förekommer i mer än hälften 
av landets kyrkor. Men inte bara där, Lucia firas över hela världen. I Köpenhamn 
arrangerades Luciafirande första gången 1944, av tidningen Week-end, och 
numer firas hon över hela Danmark. I Finland är hon känd sedan 1930-talet och 
vanlig är hon också i Norge. Hon högtidlighålls numer också i USA och Kongo, på 
Kanarieöarna och i Ryssland, och inte minst är hon väl företrädd i cyberrymden. 
Ofta nog framställs hon som blond, vitklädd ung, skön och oskyldig, en blandning 
av ängel och sagoprinsessa med följe, men i ett avsnitt av Bamse var hon en svart 
flicka och på ett gymnasium i Karlstad valde man enligt en skoltidning en bäver till 
Lucia 2008. 

Allt tyder på att Lucia först togs upp av de högre samhällsskikten, för att senare 
sprida sig också bland arbetarklassen, tillsammans med ett ökat julfirande 
överhuvud taget. Undersökningar visar att seden numer är mycket utbredd, 
inte minst genom att lussandet förts vidare från offentligheten till arbetsplatser, 
skolor och daghem. Till den spridningen har antagligen förskolläraren Halldis 
Ljungqvists barnanpassade text från 1958 bidragit: ”Ute är mörkt och kallt”. 
Särskilt starkt idag tycks lussefirandet vara bland skolbarn, vilket på sitt sätt sluter 
cirkeln, eftersom det var just som skolsed luciadagen hade sina äldsta traditioner, 
påpekar Nils Arvid Bringéus. Gamla inslag här är nattligt vakande, med mat och 
alkoholhaltiga drycker och på vissa ställen också ett morgontidigt uppvaktande av 
lärare med kaffe och lussebullar. 

Föreställningar kring Lusse 

Det finns en lång rad föreställningar, sägner och myter som knutits till Lucia. 
Länge fanns ett allmänt arbetsförbud på lucia, bl. a. mot vedhuggning, vilket 
nog var klokt med tanke på den ofta rikhaltiga konsumtionen av mat och dryck. 
I Norrland fanns en legend om att Lusse var Adams första fru och dessutom 
mor till alla vättar och underjordiska väsen. Här är det naturligtvis de urgamla 
historierna om Lilit som ligger bakom. En annan föreställning bygger på det enkla 
faktum att både Lucia och Lusse lätt kan associeras till Lucifer och vidare till 
”Lussepär”, som man tänkte sig drog fram genom natten på lussefärd. En annan 
vanlig association var till lus. Så tänkte man sig att Lussegubben eller Lusse-
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käringen kunde komma och sprida löss under Lucianatten, eller att man just 
denna natt kunde säga upp kontraktet med loppor och löss så att de måste flytta, 
något som avspeglar såväl de hygieniska som de arbetslivsmässiga villkoren i 
bondesamhället. 

En legend av modernare slag återges i filmen Baltutlämningen, med premiär 
1970. Ett antal krigsflyktingar från Lettland hungerstrejkar i protest mot beslutet 
om utlämning till Sovjetunionen och har därför förts till sjukhus. De har svurit 
en ed att inte bryta hungerstrejken, men när en av dem på Luciamorgonen 
vaknar av ljus, vacker sång och unga flickor med ljus i hår och händer, och som 
dessutom serverar kaffe och lussebulle, tror han att han är död och att det är 
änglar som kommit för att hämta honom. När han efter att ha druckit kaffet och 
ätit lussebullen inser att han ännu är högst levande straffar han sig själv genom 
att sticka ut ett öga med en penna. En liknande historia finns från Lindsborg 
USA, där det berättas om en man som ser Lucia och ropar ”Jag har dött och 
kommit till himlen!” 

En komplex sed

Lucia är verkligen en komplex och ganska märklig sed, sammansatt som 
den är av ingredienser från många håll och tider. Ändå har jag inte alls berört 
stjärngossarna och Staffansvisorna (som förr hörde hemma på annandagen) 
och utbredningen av ljusseder under 1900-talet har jag bara nämnt: Tendensen 
att det som man förr gjorde i sena ungdomsår nu kryper allt längre ner i åldrarna 
har jag knappt ens antytt och mer kunde ha skrivits om medias inflytande på 
våra traditioner, för att inte tala om glöggen, pepparkakorna och alla de andra 
mystiska riterna vi har för oss från Lucia till fram på nyåret. Det är kanske inte 
så konstigt att dagstidningarna regelmässigt brukar innehålla nobelpristagares 
förvånade nunor när de på luciamorgonen vaknar i sina sängar på Grand Hotell 
i Stockholm. De exotiska svenskarna, så ytterst rationella och moderna, ändå 
så irrationella och ålderdomligt traditionstyngda! I Luciatraditionerna avspeglas 
tydligt en hel rad förhållanden, alla älsklingsämnen för en etnolog:

Hur ”våra gamla traditioner” är hopkok från alla möjliga håll. Två folklivs forskar-
termer som kunde dammas av här är ”motivattraktion” och ”traditionsdominant”: 
hur Lucia fungerar som en dominant magnet som drar till sig andra motiv och 
in korporerar dem till ett komplext konglomerat. Med senare tids symboltänkare 
kunde man säga att det är just att så mycket ryms under ett tak som skapar 
Lucia firandets ”multivalens”, alla de många små laddningar som sammantagna 
Luciafirandet så starkt laddat, livskraftigt och angeläget.

Hur traditioner kan förflyttas, från familjära till institutionella och vidare till offent-
liga mediaburna kommersiella jippon och tillbaks, så som skett med jul och lucia. 

Hur ursprungligen rikt varierade individuella seder under 1900-talet kommit att 
institutionaliseras och samtidigt standardiseras.

Hur en tradition kan användas av olika grupper av befolkningen för helt olika 
ända mål, ha olika mening och innebörd, men att man ändå kan se den som en 
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och samma. Föräldrar och barn, kunder och köpmän, lussefirare och brand-
myndigheter, skolungdomar och nykterhetsivrare, sörlänningar och norr länningar, 
svenskar och utlänningar, alla har sin version av vad Lucia är och står för. 

Hur gamla traditioner hela tiden nyskapas och förändras, får nya utformningar och 
betydelser, och hur vi ändå ihärdigt kan insistera på att de är just gamla och äkta. 

Var det möjligen någon som trodde att vi håller på att glömma gamla traditioner? 
Nej, det kan vi nog glömma! Vad vi håller på med är nog istället att skapa många 
helt nya gamla traditioner. 
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Räddad, reformerad och 
registrerad – en ”grävande” reviderande 
rapport rörande en fornlämning i Tofta

Paul Wallin och Joakim Wehlin

Introduktion

1 april 2009 besökte de båda författarna till föreliggande artikel en plats med ett 
forntida monument som kom att bli något av en följetong det kommande året  
(Fig. 1). Platsen som enligt den gotländske stenåldersforskaren Nils Lithberg 
hyste en möjlig dös, är belägen vid gården Licksarve och är enligt ett foto 
från tidigt 1900-tal belägen på en gårdsplan vid en lada. Idag finns varken 
gårdsplanen eller ladan kvar, men de gamla stenarna står trots allt kvar där de till 
synes alltid stått. Vid ett ingående grävande i platsens historia som efterlämnat 
ett och annat dokument har platsen1, monumentet och dess öde nu i vår 
pågående forskning börjat ta form…

Artikelns syfte är dock inte bara att återuppliva ett ”cold case” utan också att 
visa på vikten av arkivstudier och nyinventeringar i fält för att nå ny kunskap om 
förhistorien. När det gäller arkivstudier kan vi dra två slutsatser. För det första kan 
man finna många intressanta och ibland oväntade uppgifter i form av texter och 
bilder och för det andra har vi sett att så kallade officiella arkiv kan vara tröga i 
sin uppdatering. Med detta menar vi att arkivens ”objektiva data” egentligen är 
baserade på tolkningar och kategoriseringar som när de väl kommit in i systemet 
inte gärna låter sig förändras av olika orsaker. När det gäller nyinventeringar är 
detta ett ypperligt sätt att skaffa sig en sorts förstahandsinformation, dvs. hur ser 
platsen ut i dag, har den förändrat sig, vad är sig likt från hur andra beskrivit den? 
Kan något nytt upptäckas, något som man tidigare inte tänkt på? Det förhåller sig 
givetvis så att platsen och dess monument alltid kan beskrivas och dokumenteras 
på nytt och ses i relation till nya idéer och sammanhang. Platsen existerar i 
betraktarens ögon och är därmed föränderlig utifrån betraktarens erfarenheter.

Räddad  

1 Läs genomgående ordet ”plats” som engelskans ”place”. Detta då den svenska 
betydelsen mer hänvisar till vilken plats (naturlokal) som helst. I den anglosaxiska 
definitionen erhålls att lokalen på något sätt rörts och/eller omformats av människan 
och att då en ”plats” uppstått (ex. Brink 2008). 

Figur 1. De resta stenarna vid Licksarve gård (RAÄ Tofta 27:1). Foto: Joakim Wehlin 2009.
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Artikelns syfte är dock inte bara att återuppliva ett ”cold case” utan också att 
visa på vikten av arkivstudier och nyinventeringar i fält för att nå ny kunskap om 
förhistorien. När det gäller arkivstudier kan vi dra två slutsatser. För det första kan 
man finna många intressanta och ibland oväntade uppgifter i form av texter och 
bilder och för det andra har vi sett att så kallade officiella arkiv kan vara tröga i 
sin uppdatering. Med detta menar vi att arkivens ”objektiva data” egentligen är 
baserade på tolkningar och kategoriseringar som när de väl kommit in i systemet 
inte gärna låter sig förändras av olika orsaker. När det gäller nyinventeringar är 
detta ett ypperligt sätt att skaffa sig en sorts förstahandsinformation, dvs. hur ser 
platsen ut i dag, har den förändrat sig, vad är sig likt från hur andra beskrivit den? 
Kan något nytt upptäckas, något som man tidigare inte tänkt på? Det förhåller sig 
givetvis så att platsen och dess monument alltid kan beskrivas och dokumenteras 
på nytt och ses i relation till nya idéer och sammanhang. Platsen existerar i 
betraktarens ögon och är därmed föränderlig utifrån betraktarens erfarenheter.

Räddad  
– En dös tar sin form 1876–1927 och en lada eller två blir byggda…

Lokalen med dess uppresta stenar är belägen ca. 15 km söder om Visby i Tofta 
socken och precis intill den gång- och cykelväg som löper längs väg 140 från 
Visby till Tofta strand. Egendomen benämns idag Licksarve 2:1, men tidigare 
och för tiden då de uppresta stenarna för första gången nämns i skriven text 
användes en mer ålderdomlig stavning, nämligen Lixarfve.

Det är arbetskarlen Anders Westmark som i ett brev till ”Kongl. Majts Höga 
Befallningshafvande öfver Gotlands Län” den 12 februari 1876 nämner dessa 
uppresta stenar för första gången. Dess värre, från vårt perspektiv, ansöker 
Westmark om tillstånd att borttaga stenarna, vilka han antar skulle kunna vara 
ett fornminne. Han skriver sin ansökan med anledning av uppförandet av en 
ladugård. I mars månad samma år besiktar skollärare C. P. Norrby platsen och 
beskriver den enligt följande:

…att denna utgöres af en sand- eller gruskulle med deri uppresta 4 st. 
större granitstenar, en till 6 fots höjd ofvan jord 3 fot genomskärning tvenne 
4 fots höjd och 2 fot 
genomskärning. Denna 
kulle som är belägen 
tätt vid allmän landsväg 
innehåller i omkrets 
omkring 40 fot, hvars 
stensättning visar oval 
form, bredast åt norr, 
de största stenar resta 
åt samma väderstreck, 
hvilket befogade 
afteckning närmare 
utvisar (Fig. 2).

Figur 2. Teckning över de resta stenarna från 1876. ATA, 
Stockholm. 
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Här kunde historien ha tagit slut, men Westmark fick, som det förefaller inte 
sin ansökan beviljad: stenarna står kvar! Dock hindrade det inte honom från 
att upprätta sin ladugård eller snarare kanske ladugårdar. På kartan från ”Laga 
skiftet” 1898 ses nämligen två byggnader och ytterligare en bit norr om dessa 
även en tredje (Fig. 3). 

Figur 3. Ovan: Utdrag ur ekonomiska kartan 1939.
Nedan: Utdrag från karta ”Laga skiftet” 1898 med fornlämningar  
Tofta 27:1 (de resta stenarna) och Tofta 27:2 (röset) markerade.
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Den ena av dessa byggnader syns på det foto som Oscar Wennersten tog runt 
sekelskiftet 1900 (Fig. 4). 

Stenarna har då till synes 
samma lutning som från 
skissen 1876, vilken inte 
skiljer sig från hur de står 
idag. Således kan man 
räkna ut ladugårdens/
ladugårdarnas placering. 
Den senares placering 
med hjälp av 1898 års 
karta, samt den skugga 
som faller över stenarna 
på Wennerstens foto 
som är taget från väster. 
Ladugårdarna lokaliseras på 
så vis sydöst och söder om 
de monumentala stenarna. 

På Wennerstens foto går 
också att läsa ”Stendös 
i Tofta. Lixare”. Stenarna 
tolkas nu som resterna efter 
en dös. En tolkning som 
återkommer i Nils Lithbergs 
avhandling Gotlands 
stenålder där de nämns 
som möjliga rester efter en 
megalitgrav (läs dös) i jämförelse med den som var utsatt för utgrävning av Karl 
Bolin och Hans Hansson i Ansarve hage 1912, belägen längs vägen ner till 
Gnisvärds fiskeläge fyra kilometer söderut (1914:93f). 

Med anledning av den artikel som Ture J. Arne skriver i Fornvännen rörande 
stendösar från järnåldern (1919) uppstår en kortare korrespondens mellan 
författaren och distriktsveterinär Henrik Hasselgren, Lenhovda. Den senare 
påstår sig vara upptäckare av nämnda dös och undrar varför den inte omnämns 
i artikeln. Inte mycket information framkommer av dessa korta meddelanden i 
vykortsform mer än att ”stendösen stod inne på gårdsplanen”. 

Några år senare utkommer Harald Hanssons (dvs. Hans Hanssons son) 
avhandling Gotlands bronsålder i tryck och här figurerar återigen stenarna. 
Nu omnämns de dock som en möjlig, om än högst osäker, rest efter en 
skeppssättning från den yngre bronsåldern. Anmärkningsvärt är också att nu 
endast tre uppresta stenar omnämns (1927:109). 

Från dessa tidiga dokument finns en rad viktig information att dryfta. Först 
och främst den respekt och intresse till dessa monument som tycks ligga hos 
allmänheten, i detta fall Westmark och Hasselgren. En respekt som ännu idag 

Figur 4. Foto av de uppresta stenarna i Licksarve från tidigt 
1900-tal. Foto: Oscar Wennersten. Gotlands museum. 
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märks hos många gotländska bönder och markägare. Fortsatt är den av Norrby 
nämnda ca. tolv meter i omkrets ovala högen som omger stenarna intressant, 
detta speciellt då den tycks mer utdragen mot dess norra sida. Även placeringen 
av ladugårdarna är av intresse vid en tolkning och förståelse av platsen, men till 
alla dessa uppgifter återkommer vi senare. 

Glömskan och Reformationen 1928–1997

Med Hanssons avhandling tycks stenarna falla något i glömska och det är först 
med fornminnesinventeringen 1939 som de dyker upp igen. Nu har de också 
till delats ett fornminnesnummer: Tofta 27:1. De har dessutom, högst troligt med 
Hanssons avhandling som underlag, reformerats från en möjlig stenåldersdös till 
rester efter en skeppssättning från yngre bronsåldern. Den nordligaste och största 
stenen benämns nu stävsten och mäter 1,65x1,0x0,7 m. I övrigt nämns nu också ett 
odlingsröse ca. 10 m sydväst om stenarna. Detta är omkring 5x10 m och 1,5 m högt. 

Den ekonomiska kartan 1939 visar också att de ladugårdar som upprättades 
under sent 1800-tal nu är rivna (Fig.3). Detta skedde högst troligen i 
samband med breddandet av väg 140 som idag löper i princip alldeles intill 
det som skulle ha varit byggnadernas östra delar. Enligt Robert Herlitz skall 
denna ombyggnad av vägen ha skett mellan 1937–38 (Herlitz, 1944:25). 
Det var också med anledning av upprättandet av den ekonomiska kartan 
som fornminnesinventeringen på Gotland påbörjades 1938. Detta kom att 
leda till en enorm ökning av kända fornminnen. Antalet skeppssättningar 
ökar exempelvis från de av Hansson katalogiserade 162 (1927) till runt 325 
(Stenberger, 1945:63). Att ett mindre antal stenar stående intill varandra eller 
att en längre något bågformad rad av uppresta stenar benämns som rester 
efter en skeppssättning är inte ovanligt i fornminnesinventeringen. Något som 
kan bli missvisande vid ett okritiskt användande av registret. Då Gotland idag 
hyser nära 400 skeppssättningar (Wehlin, 2010:92) men endast en säker dös 
så motiveras säkerligen en inventeringstolkning av ett fåtal samlade stenar som 
just resterna efter en skeppssättning. Här finns således också möjligheten att 
flera potentiella stenåldersdösar kan finnas gömda i det tematiskt uppbyggda 
fornminnessystemet. 

Det var väl också här någonstans våra (läs författarnas) forskningsvägar möttes. 
Paul Wallins intresse ligger i de mellan- och yngre neolitiska gravmonumenten 
(Wallin, 2010), till vilka en möjlig ny megalitgrav i form av en dös hör. Joakim 
Wehlins doktorandprojekt berör den yngre bronsåldern i Östersjöregionen och har 
skepps sättningarna som huvudsakligt empiriskt material. Stenarna vid Licksarve 
gård har under historien tolkats som att vara antingen/eller ett av dessa båda för-
historiska monument. Detta lilla gemensamma ”sidoprojekt” har som huvudsakligt 
syfte varit att utröna till vilken förhistorisk epok dessa uppresta stenar hör. 

Utgrävningar och digital registrering 1998–2009

När ladugården/ladugårdarna byggdes i närheten av dösen finns det muntliga 
uppgifter om att man påträffade mänskliga skelett och att dessa placerades eller 
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återbegravdes på stenröset söder om dösen (muntliga uppgifter från Jan-Erik 
Wiman som är född på Licksarve gård som omskrivits i Sigvallius rapport från 
2001). Wiman som är född under 1900-talets första hälft måste i sin tur ha fått 
höra detta från någon tidigare släkting, men detta förtäljer inte historien. Det är 
dock helt klart att ben påträffats i närheten av dösen runt 1876 och eftersom man 
inte fått lov att ta bort dösen kanske man inte gjorde något större väsen över 
fyndet utan placerade helt enkelt benen på det närliggande röset.

Platsen beskrivs i fornminnesregistret (FMIS) på följande sätt:

Skeppssättning, rest av, bestående av fyra intill varandra stående 
granitstenar. Stävstenen är 1,5 m h och 1x0,8 m samt lutar ca 30cg 
mot SV. SV-SSV om stävstenen står de tre andra stenarna, vilka är 
0,5–1,3 m h och 0,7–1 m diam. Samtliga lutar. Mellan stenarna har 
slängts upp plocksten.  

Den forna dösen står här entydigt fram som del av en förstörd skeppssättning. 
Platsen har under senare tid också grävts ut vetenskapligt vid två separata 
tillfällen. Första tillfället var 1998 då en exploateringsgrävning gjordes av 
röjnings röset som är beläget söder om de resta stenarna, och 2008 gjordes ett 
smalare kabelschakt precis väster om stenarna. Undersökningarna utfördes 
båda gångerna av arkeologen Gunilla Wickman-Nydolf vid Gotlands Museum. 
Utifrån utgrävningsrapporterna kan man konstatera att 2008 års grävning var 
resultatlös, men att den första utgrävningen uppvisade intressanta resultat 
(Wickman-Nydolf, 2002, 2009).

Det s.k. röjningsröset visade sig vara en grav som således inte varit känd 
tidigare. En del av denna anläggning kunde därför undersökas. Förutom denna 
grav återfanns ytligt i anläggningen obrända människoben som var blandade 
med recenta fynd. Det är således troligt att detta är de återbegravda benen som 
omnämnts ovan och som framkom då ladugården byggdes. På botten av sten-
sättningen, utanför kantkedjan av en inre stencirkelkonstruktion påträffades 
kremerade ben tillsammans med stämpelornerad keramik som kan dateras till 
yngre järnåldern. Den inre gravkonstruktionen bestod av en delvis kallmurad 
kantkedja, stenpackning och kantställda stenar. Beskrivningen blir något oklar 
eftersom inte hela stensättningen undersöks samt att den deformerats av påförda 
odlingsstenar m.m. (Wickman-Nydolf, 2002).

De återlokaliserade obrända människobenen blev år 2001 osteologiskt analys-
er ade av Berit Sigvallius. Kort sagt kunde man identifiera ben från ca. 15 
individer, av dessa var 14 individer adulta (adultus-maturus 18–64 år), tre kunde 
identifieras till män och tre till sannolika kvinnor. En individ var ett nyfött barn 
(Sigvallius, 2001). Dessa ben är av intresse eftersom de påträffats i närheten av 
den möjliga dösen. Eftersom de är obrända kan de rent arkeologiskt generellt 
dateras till tre tidsperioder; stenålder, äldre bronsålder eller äldre järnålder dvs. 
de perioder då man begravt sina döda obrända. Individantalet skulle kunna tyda 
på att de skulle ha hittats i en avgränsad kollektiv gravläggning (som en dös) 
eller också har man röjt undan ett mindre gravfält i samband med uppförandet 
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av ladugården! Att ett gravfält möjligen funnits på platsen förtäljer också nyss 
nämnde Wimans berättelse. En hästhage, som ännu är i bruk, skulle enligt 
Wiman ha iordningsställts söder om röset och i samband med detta behövde 
man täcka marken med jord för att skydda hästarna mot all sten som skulle ha 
funnits där (Sigvallius, 2001). När det gäller benfynd från skeppssättningar utgörs 
dessa vanligtvis av kremerade ben. 

Rörande fornlämningsmiljön i övrigt bör ett gravfält, bestående av 25 runda, eller 
närmast runda stensättningar 3–7 m diameter och 0,1–0,3 m höga, beläget 350 
m nordost om platsen nämnas. En holkyxa hörande till bronsålderns yngre del 
har också hittats på Licksarve ägor (SHM Inv.nr: 12020). 

En 14C-analys av två käkben 2010. Låt de dödas käkar tala

För att få klarhet i tidsplaceringen av de sekundärt påträffade obrända människo-
benen valdes två underkäkar ut, ur dessa avlägsnades två molarer av samma 
typ som således representerar två individer. Tänderna sändes för 14C-analys 
till tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet. Tillsammans med dessa tänder 
sändes också en bit av ett lårben från en i förhistorisk tid sekundärt begravd 
individ som påträffats utanför kammaren till den närbelägna dösen i Ansarve 
i Tofta socken (Bägerfeldt 1992, Wallin & Martinsson-Wallin 1997). Resultatet 
av dateringen av benen visade på ett entydigt resultat. De båda tänderna från 
Licksarve och lårbensbiten från Ansarve daterades till tidsperioden ca. 90 f.Kr. 
– 400 e.Kr. eller sk. Romersk järnålder! Dateringen från Ansarve täcker den 
äldre delen av intervallet och kan därför dateras till den äldre delen av romersk 
järnålder. Intressant i detta sammanhang är dateringarna från Licksarve som 
hör till den yngre delen av romersk järnålder. En period då antalet kända grav-
läggningar på Gotland reduceras avsevärt. Om detta beror på att gravarna inte 
lika tydligt markeras ovan mark och/eller helt enkelt inte är funna ännu är svårt att 
säga. Under denna period förekommer både skelettgravar och brandgravar även 
om skelettgravar tycks minska något under den yngre delen av romersk järnålder 
(Cassel, 1998:36ff). 

Våra käkar har talat, uppenbarligen har benen inget med de resta stenarna att 
göra om dessa ursprungligen utgjort en dös eller en skeppssättning. Vi ser dock 
att monument med resta stenar tycks ha attraherat somliga av äldre järnålderns 
population varvid de äldre monumenten på något vis åter tagits i bruk.

Återupplivandet till vad? 2010 Dös?

De nya data som framkommit om denna anläggning, som skulle stödja teorin om 
att det rör sig om en dös är möjligen den tidiga beskrivningen och teckningen 
som framkom i Historiska Museets arkiv. Här beskrivs anläggningen som om-
gärdad av en oval grushög som för tanken till Ansarvedösen och dess omgivande 
konstruktion (Bägerfeldt, 1992). Vid en närmare jämförelse mellan den tidigaste 
beskrivningen och den som återfinns i FMIS kan man se att 1876 beskrevs den 
största stenen som 6 fot hög över markytan dvs. ca. 1,8 m och i FMIS beskrivs 
samma sten som 1,5 m hög. Eftersom den ovala kullen i dag inte är synlig 
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skulle man kunna tänka sig att marken runt stenarna fyllts ut och jämnats till 
med ett lager påförd jord, varvid anläggningen i dag har lägre mått. Förutom 
dessa iakttagelser har inga nya fynd som stöder teorin om att detta är en dös 
framkommit. Endast viss likhet och närhet till Ansarvedösen och en avvikande 
lokalisering i förhållandet till andra skeppssättningar skulle stärka tanken om att vi 
i dag skulle återuppliva anläggningens ”dösstatus”.

Stenskepp?

Vad indikerar för respektive emot att stenarna på Licksarve gård skulle kunna 
utgöra resterna efter en skeppssättning? En intressant aspekt är att stenarnas 
lokalisering är atypisk om det skulle röra sig om en skeppssättning, inte minst 
då stenarna i så fall skulle ha varit placerade långt ifrån den dåtida strandlinjen. 
Många av de gotländska skeppssättningarna ligger idag på strandvallar som 
skapats av Östersjöns och landhöjningens förändringar, vanligen litorinavallen. 
Riktningen på dessa forna strandvallar följer mer eller mindre dagens 
kuststräckning. Då Gotland utgörs av en avlång landmassa orienterad i närmast 
nord-sydlig riktning är det heller inte konstigt att de flesta skeppssättningar har just 
denna orientering. 

Om man antar att stenarna i Licksarve skulle vara resterna efter ena änden av en 
skeppssättning, så skulle den kvarvarande delen ha utgjort den norra stäven. Antar 
man fortsatt att stenarna fallit omkull och att man reser dem till upprättstående 
position så kan man med viss möda få det till en del av en skeppssättning. Dock 
kan då endast de tre största stenarna tas i anspråk då den något mindre fjärde och 
mest västerut belägna stenen faller ur mönstret. Detta är kanske också anledningen 
till att Harald Hansson endast nämner tre stenar i sin avhandling (1927:109). Rör det 
sig om resterna efter ett stenskepp skulle detta ha löpt söderut, en orientering som 
i och för sig är typisk för skepps sättningarna på Gotland. Det är också den riktning 
som samtliga fyra stenskepp i Ansarve hage har, fyra kilometer söderut. Dessa 
skeppssättningar är belägna på en naturlig ås ca 18 m ö.h. och stenskeppen tycks 
följa åsens (i detta fall den forna strandbankens) naturliga längdriktning (endast 
100 m från Litorinavallen). Vid platsbesök på skeppssättningslokaler på Gotland 
tycks denna lokaliserande faktor vara karakteristisk. Detta är av vikt i förståelsen 
av stenarna och landskapet vid Licksarve gård belägen ca. 36 m ö.h. Idag löper 
där nämligen en markerad ås (ancylusvallen) i västsydväst-ostnordostlig riktning 
och detta är den riktning en skeppssättning på en sådan lokal skulle ha. Det finns 
dock skeppssättningar belägna långt från bronsålderns kustlinje, vilka ibland också 
avviker i orientering. Dessa tycks dock vara belägna invid träsk, forna insjöar 
eller vattenleder. Möjligen har en vattenspegel funnits strax öster om Licksarve 
gård, ett område som idag benämns Vall myr och Tomt myr. De närmast belägna 
lämningarna av bronsålderskaraktär ligger två kilometer västsydväst om Licksarve, 
intill Nasume myr. Dessa utgörs av ett gravfält med bland annat sju rösen och en 
skeppsformig stensättning (RAÄ Tofta 38:1).

Återgår vi till själva sammansättningen av de uppresta stenarna i en jämförelse 
med övriga stenskepp på Gotland finns fortsatt en del att dryfta. Den större ”stäv” 
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-stenen mäter en höjd på minst 1,5 m, vilken i så fall hör till den tiondelen av 
stenskeppen med den största stenstorleken. Om en eventuell längd är svårt att 
säga då det finns skeppssättningar med den stävstensstorleken som mäter allt 
från 7 till 46 meter. Räknar vi dock med stenröset beläget söder om stenarna kan 
en längsta längd på en förmodad skeppssättning i nord-sydlig riktning bli ca. 10 
m lång. Skepp i direkt anslutning till ett stenröse eller större stensättning återfinns 
på ett par andra lokaler på ön och vid inget av dessa fall är stenarna av den 
storlek som vid Licksarve. 

Järnåldersdös?

Kanske ska vi också låta tanken falla på möjligheten att detta skulle röra sig 
om en sk. järnåldersdös? Detta är en ovanlig gravtyp som främst förekommer 
i västra Sverige men också med koncentrationer i Småland och södra Halland 
(Arne, 1919, Hyenstrand, 1979:111, Burström, 1991:76). Ett fåtalet av dessa 
har blivit undersökta och Arne (1919) beskriver dessa som konstruktioner med 
på tre sidor kantställda avlånga stenblock täckta av ett takblock (ofta omkring 
1–1,5 m i diameter). Konstruktionen är således öppen vid ena (södra) kortsidan. 
Fynd som påträffats i dessa konstruktioner består av smärre mängder brända 
människoben och diverse järn och bronsföremål samt kamfragment. Föremålen 
från en av de småländska gravarna indikerar en datering till ca. 250–400-talet 
e. Kr. Utformningen av den här typen av dösar förefaller förhållandevis speciell 
med tanke på dess strikta utformning med rektangulära/fyrkantiga kammare 
som också är vidöppen åt söder. Denna utformning reflekteras inte i stenarna 
från Licksarve. De brända benen och den stämpelornerade keramiken kan 
möjligen dateras till romersk järnålder. Dessa har i detta fall påträffats under mer 
eller mindre flat mark eller i en flack stensättning och tycks inte ha någon direkt 
anknytning till de resta stenarna. En överensstämmelse finns också i dateringen 
av den ena tanden från Licksarve, som i det här fallet härstammar från en obränd 
individ. Vår slutsats blir att det inte direkt föreligger någon större likhet med 
fastlandets järnåldersdösar. 

Framtiden

Vår personliga slutsats i det här fallet blir att vi måste återuppliva tanken 
om att detta kan vara resterna av en stenåldersdös. Ett slutgiltigt svar kan 
endast framkomma genom utförandet av en ny forskningsinriktad arkeologisk 
fältundersökning i och runt själva anläggningen. Möjligen kan man genom en 
sådan utgrävning återfinna dateringsbara fynd som kan leda oss till ett slutligt 
avgörande i denna fråga. Nästa år är det 135 år sedan fornlämningen först 
beskrevs, kanske är det dags att göra ett försök då…
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Kyrklig och politisk retorik hos 
den heliga Birgitta 
Hedda Gunneng och Börje Westlund

Uppsatsen är en omarbetad och förkortad version av en artikel tryckt 
2005 under titeln Birgittas språk. En undersökning av två egenhändiga 
texter i Birgitta – feminist, politiker och helgon. En antologi från 
Birgittajubileumsåret 2003 vid Linköpings universitet. Redaktör: Karin 
Schuback. (Linköping, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet 
2005.) En bearbetad och korrigerad version av denna uppsats (i 
Linköpingstrycket finns många felaktigheter) är planerad att år 2011 
tryckas i serien Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet.

När Birgitta Birgersdotter började nedteckna sina gudomliga uppenbarelser för att 
de skulle bevaras och nå många läsare, tog hon sig an en litterär genre som hade 
vuxit i betydelse de senaste två hundra åren. Uppenbarelsetexter lästes flitigt i 
Europa för sitt religiösa, pedagogiska, pastoralteologiska, terapeutiska och, inte 
minst, sitt underhållande värde. Genren, som går tillbaka till antiken, hade under 
1100-talet ändrat innehåll och inriktning. Visionsforskaren Peter Dinzelbacher 
konstaterar att den tidigare utgjordes av visioner om livet efter detta men nu kom 
att mera innehålla skildringar av mötet med den kärleksfulle och lidande Kristus. 
Vändpunkten kom, enligt Dinzelbacher, med Hildegard av Bingen (1098–1179).1 
Hela hennes produktion vilar på uppenbarelser, ofta av storslagna mått. Detta 
gäller även de hundratals brev vilka hon på begäran skrev till människor som bett 
om råd och tröst. 

Det var vanligt att uppenbarelser nedtecknades eller dikterades för en skrivare, 
på folkspråket, vidare att de snabbt översattes till latin. Så arbetade också Birgitta 
tillsammans med sina latinkunniga biktfäder. Något mindre vanligt var det att 
visionerna skrevs ned på latin omedelbart och därefter översattes till ett eller flera 
folkspråk. De kopierades och spreds snabbt, särskilt i folkspråkliga versioner, 
för att läsas som uppbyggelselitteratur av lärda och lekmän. De excerperades 
och utnyttjades i sammandragen form som stoff i predikningar. Åtskilliga 
högmedeltida uppenbarelser återfinns, förkortade, som exempla i exempel-
samlingar.2 Även historiska framställningar kunde innehålla visionärt stoff. 

En intressant omständighet är att de allra flesta mottagare av uppenbarelser 
från och med 1200-talet var kvinnor. De mest betydelsefulla under 1300-talet var 

1 Dinzelbacher, Peter, Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart 1981. 
Ds, ”Revelationes” i: Typologie des sources du moyen âge occidental. Fasc. 57, 
Turnhout 1991.

2 Exempel (latin exemplum) innebär i detta sammanhang en berättelse som återges i 
undervisande syfte.
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enligt Dinzelbacher den heliga Birgitta och Catarina av Siena.3 Visionslitteraturen 
under hög- och senmedeltiden kan utan tvekan kallas en kvinnlig genre. 

Intresset för visionslitteratur har ökat påtagligt under de senaste tre-fyra 
decennierna. Dock har teologernas intresse främst rört det religions fenomeno-
logiska och religions psykologiska. Därtill har man intresserat sig för de dogm-
atiska och de rent kyrkohistoriska frågorna. De litteraturvetenskapliga studierna 
har varit påfallande få. Från kvinnohistoriskt håll har gjorts några litterära 
studier, men utan att uppenbarelsetexterna undersökts språkligt. Att motta 
en uppenbarelse innebar att motta kunskap som inte överfördes via språket. 
Det innebar direkt kontakt med det gudomliga, att få insikter som i ingivelsens 
ögonblick inte var språkligt strukturerade. Mystikerna, de människor som hade 
uppenbarelser, försöke ofta beskriva upplevelsen, men utan att finna adekvata 
uttryck för den. Det är tydligt att både syn- och hörselupplevelser kunde vara 
inblandade, men också att uppenbarelsen kunde sakna alla sinnliga dimensioner. 
Man får intrycket att det var ännu besvärligare att beskriva en uppenbarelse 
än det är att återge en dröm. Men när uppenbarelsen väl var ett faktum var det 
mystikerns uppgift att så att säga omkoda budskapet så, att det blev begripligt 
för andra. Att skriva ned uppenbarelser innebar att med språket uttrycka det som 
egentligen inte kunde uttryckas språkligt. Det är bland annat mot denna bakgrund 
man skall se Birgittas litterära prestationer.

Det blir nu ännu mer intressant att fråga sig: Hur bar hon sig åt i sitt skrivande 
för att nå ut till så många människor? Och vidare: Hur bar hon sig åt för att nå 
fram till alla makthavande, som hon häftigt kritiserade för maktmissbruk och 
sedeslöshet? I många av sina uppenbarelser säger hon sig se och höra Kristus 
uttala sitt klander av specifika individer. 

Uppenbarelserna har ofta en utpräglat övertalande funktion. Birgitta skickade 
nämligen dessa texter till dem det gällde i hopp om att reformera dem, och 
inte sällan fungerade det. Vilken effekt hade då hennes språk på läsaren? 
Vilka språkliga och litterära medel använde Birgitta för att beröra, övertyga 
och inspirera tusentals människor i det medeltida Europa? För att besvara den 
frågan kan man analysera hennes stil och hennes retoriska teknik. Med stil 
menar vi här valet av språkliga uttrycksmedel för att uppnå en viss effekt. Bland 
dessa uttrycksmedel finns ord och satskonstruktioner, bilder och utsmyckande 
detaljer, osv. Med retorisk teknik menas de medel man använder för att övertyga 
mottagaren för att få denne att acceptera och ta emot ens budskap, vare sig 
det är öppet eller dolt. Många retoriska medel ligger på övergripande nivå och 
inbegriper hela texten, t. ex. dispositionen, det valda berättarperspektivet, osv.

Birgittas uppenbarelser föreligger i två versioner: en på fornsvenska och en på 
latin. Båda versionerna är resultatet av omfattande bearbetningar av den första, 
spontana nedskriften av varje uppenbarelse. Dessa bearbetningar har gjorts 
dels av hennes biktfäder i samband med den primära översättningen till latin, 
dels senare av munkar i Vadstena kloster i samband med framställandet av en 
svensk version. Regeln är att Birgittas originalkoncept, vare sig egenhändiga 

3 Dinzelbacher 1991.
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eller dikterade, har gått förlorade. Men två undantag finns: två originalkoncept har 
bevarats till eftervärlden. De går under beteckningarna autograf A och autograf 
B och fyller tillsammans tre papperssidor, som förvaras i Kungl. Biblioteket i 
Stockholm.4 Det är uppenbart att dessa autografer är av den största betydelse för 
uppfattningen om Birgittas spontana sätt att skriva. Om man undrar hur Birgitta 
uttryckte sig när hon försökte nedteckna det hon alldeles nyss upplevt i en 
uppenbarelse, bör man således undersöka autograftexterna.

Autograferna kan dateras till början av 1360-talet, då Birgitta sedan över ett 
decennium var bosatt i Rom. De två texterna är innehållsmässigt fristående från 
varandra. Autograf A är en uppmaning till påven att reformera sig själv och hela 
kyrkan, medan Autograf B är en uppmaning till fyra svenska riddare5 att göra 
uppror mot kung Magnus Eriksson.6

Det följande är ett försök att språkligt-stilistiskt och retoriskt beskriva de två 
uppenbarelserna, de enda som har bevarats i Birgittas egenhändiga nedteckning. 
Här nedan följer först texterna i nusvensk översättning.

 Autograf A
En människa syntes, vakande och ej sovande, som om hon vore i ett palats, och 
på väggen rätt fram syntes en sol, mycket stor. Framför solen var satta liksom två 
predikstolar, den ena vid högra väggen i palatset och den andra vid vänstra väggen, 
och det var liksom ett rum mellan solen och stolarna, och från solen utgick liksom två 
solstrålar, den ena till högra stolen och den andra till vänstra stolen.
En röst började tala från den vänstra stolen, trots att ingen syntes på stolen, utan 
rösten hördes anföra klagomål och sade så till solen: ”Hell dig, evige konung! Du är 
skapare och förlossare och rättvis domare. För dig är ingenting dolt, utan för dig är 
allting veterligt som finns utanför den människa som nu hör att det talas och svaras 
inför dig, efter din tillåtelse.”
Rösten sade: ”O, herre, din ställföreträdare, som sitter i ditt ställe, har fört sätet till 
sin gamla plats Rom, där de första påvarnas Petrus’ och Paulus’ kroppar ligger med 
många utvalda gudstrogna.”
En röst svarade från den högra stolen, så sägande: ”Att sätet har kommit till Rom 
behagar Gud. Hans heliga kyrkas nedgång och fördärv misshagar honom mycket, 
därför att hennes dörrar hänger ned mot marken något mer än de borde. Gångjärnen 
är uträtade så mycket som är möjligt, och de är inte krokiga. I golvet har grävts 
djupa brunnar, som ingen botten har. Från taket dryper brinnande och stinkande 
svaveldroppar. Väggarna är så vidriga att se som vore de bemängda med ruttet blod.
När detta var sagt ropade en röst från vänster och sade till den som hade talat: 
”Uttyd de ord du nu sade och säg den andliga betydelsen av det som du uttryckte 
kroppsligt!”
Då svarade rösten från höger och talade: ”Den heliga kyrkan är de kristnas förening. 
Påven liknas vid dörrarna, kardinalerna vid gångjärnen, golvet vid alla andra prästmän 

4 Cod. A 65. En utförlig beskrivning med transkription av handskriften finns i 
Bertil Högman, Heliga Birgittas originaltexter (Samlingar utgivna av Svenska 
fornskriftssällskapet, häfte 205), Uppsala 1951. De båda dokumenten har, enligt en 
tradition som går tillbaka till medeltiden, ansetts vara koncept av Birgittas egen hand. 
Högmans undersökning bekräftar riktigheten av denna uppfattning.

5 Riddarna har av Birgitta uppräknats ”efter sin världsliga makt”, men namnen har 
senare utplånats. 

6 I den latinska versionen motsvaras aut. A av bok IV, kap. 49 och aut. B av Bok IV, 
slutet av kap. 56 (revelationens inledning) samt av Reuelationes extravagantes, kap. 80 
(revelationens huvuddel).
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i världen, vid taket klosterfolket, som skall hålla regeln, vid väggarna allt lekfolk som 
tillhör kristendomen.
Denna kyrka kan påven, om han vill, förnya och göra fagrare. Påven skall börja med sig 
själv. Han skall noggrant utleta och undersöka om det finns något i fråga om avgifter 
eller pålagor, skatter eller tjänster som oskäligen har indragits till påvedömet. Sådant 
skall givas åter till den rätte ägaren.
Därnäst skall påven betrakta sitt eget hem och dess bohag, nämligen sådant som räknas 
i guld och silver, i djur och kläder. Av detta skall han taga det som han behöver, och allt 
som är överflöd, det som han inte bevarar för något annat än för högfärds skull, det skall 
givas åt dem som skäligen behöver det.
Därnäst skall han med måttlighet ordna sitt eget på lämpligt sätt. Soldater må han ha, 
då han finner det behövligt, inte för att de förmår att värja hans liv, ty det ligger i Guds 
hand, när denne vill kalla honom inför sin dom, utan han må ha dem till att styra dem 
som handlar mot rättfärdigheten.
Påven skall flytta sin åstundan från allt som är förgängligt och skall ha sin lust till den 
plats där alla behov tillfredsställs och där evig glädje råder.
När Gud har ställt i himmelriket för alla sina ställföreträdare, som sitter i hans ställe här 
i jorderiket, nämligen för dem av ställföreträdarna som följer hans vilja, då lyfts den 
heliga kyrkans dörrar från marken, då förgås hastigt alla förgängliga ting, och då är 
han själv skäligen avhållen och älskar alla sina undersåtar med gudlig kärlek.
Med gångjärnen menas kardinalerna, som dörrarna skall ha hjälp av. De har rätats ut 
så mycket som går, till högfärd och girighet och till sin egen köttsliga lust.
Därför skall påven taga hammare och tång och böja gångjärnen efter sin vilja. Han 
skall först böja dem med tången, det vill säga med milda ord och gudliga råd och med 
faderlig kärlek, på det att de lägger bort simonien,7 alla syndiga seder och allt överflöd.
Den som ej vill lyda skall påven slå med hammaren. Det är att visa dem sin vrede och 
förminska deras intäkter. Så skall han böja dem efter sin vilja, att de kan kallas och 
vara den heliga kyrkans gångjärn.
Med den heliga kyrkans golv menas biskopar och de präster som finns i världen. Deras 
girighet är så djup att ingenting kan bottna däri, och från deras högfärd och skörlevnad 
utgår en fradga. Det är den stank som är ond att känna för Guds trogna.
Detta kan påven göra, om han vill förbättra mycket: han skall råda alla biskopar att i 
Guds saker och alla andra göra så, som du hörde att han blev rådd att göra mot sig 
själv. 
Därnäst skall han befalla varje biskop att syna sina prästers leverne. Den som inte vill 
bättra sig och förbli i renhet, från honom skall biskopen ta den avlöning som han får av 
kyrkan. Det är behagligare för Gud att det på den platsen inte hålls någon mässa än att 
skökohänder berör hans signade kropp.
Därnäst skall han förbjuda simonien och göra allt han förmår för att bekämpa den. Så 
kan påven på så sätt som nu är sagt göra den heliga kyrkans golv nytt.
Vid taket liknas de som har lämnat världen och underkastat sig regel och lydnad. 
Såsom taket skyler mot väta och vind, så skall klosterfolket skyla mot Guds vrede, med 
sin ödmjukhet och sin kärlek, med böner och gudliga sånger.
Klosterfolket retar nu Gud till vrede med sitt förbannade föredöme. De har själva 
lämnat ödmjukheten och begivit sig till högfärden. De har försmått den början och det 
liv de fick av sina goda föräldrar. 
Så har Djävulen satt deras hjärtan i brand, likt brinnande svavel, som dryper inte bara 
av högfärd utan av många andra synder och ogudliga seder, vilka liknar tjära och beck, 
och deras föredöme har lett många till fördömelse. Påven, han kan förnya detta tak 
och göra det bättre.

7 Med simoni menas köp och försäljning av kyrkliga ämbeten. Företeelsen, som Birgitta 
här beskyller kardinalerna för (se nedan s. 41), var tidvis vanlig under medeltiden och 
innebar t. ex. att man kunde för pengar köpa sig vigning till ett kyrkligt ämbete. 
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 Autograf B
Först vill jag säga dig, hur dig har givits förmåga att andligen se och höra. Vissa 
människor hade den Helige Ande, så att de visste när saker skulle ske, som när profeten 
sade till konungen: ”Den dagen kommer sändebuden.” Och många visste vad de skulle 
få till svar, innan de svarande talade. Somliga visste även, utan underrättelse, vilka som 
levde eller var döda, och de visste, innan striden började, hur den skulle sluta. 
Du har inte fått lov att veta mer än det du ser och hör andligen och berätta i enlighet 
med det; inte heller får du veta om de som är fjärran från dig är levande eller döda, 
även om du får befallning att skriva till dem; inte heller om de vill lyda eller göra det de 
får höra. Hade du vetat att konungen inte ville lyda, då hade du allt inte varit så välvillig 
mot honom, efter det du hörde sägas. Det må vara att konungen försmådde och 
avvisade det, en annan konung skall taga det till heders och använda det väl.
Det skall synas dig som om fyra av mina vänner, som ännu lever, stod inför mig. En 
av dem är den som hade konungens öra, när han (mannen) var världslig, men som 
konungen hatade, så snart han (mannen) började bli gudlig. Dessa fyra nämns efter 
sin världsliga makt: – – –8

Sedan tycktes mig, att Jungfrun talade till dem och tog till orda: 
”Jag är den, till vilken ängeln sade: ’Ave, gratia plena!’ Förden skull bjuds min nåd åt 
alla de behövande, som vill ha den. Jag bjuder er min hjälp till ert rikes försvar mot 
Guds ovänner, andliga och lekam liga. Jag ber er, att ni må arbeta på att riket får den 
konung, som kan hjälpa det till gudliga gärningar och höviska seder. 
Jag kungör för er, att Guds rättvisas dom skall skilja konungen och hans avkomma från 
detta rike. En annan man, infödd i riket, denna gång onämnd, av Gud vald till konung, 
han skall styra riket efter Guds vänners råd och rikets behov. 
Gör som jag råder er, på det att färre må taga skada och ni må få fler på er sida. 
Håll den plan, som jag nu talar om, hemlig, ni fyra, både för Guds vänner och hans 
ovänner! Ni bör dölja det, om ni inte finner någon som vill som ni, så att riket må 
stärkas i Guds ära och god sedvänja må börjas och förnyas och det som kronan 
har mist må läggas under henne. 
Börja sålunda: en av er, eller flera, må gå till konung Magnus och säga så: ’Vi har 
något att säga er, som rör er själ, och som ett skriftermål ber vi er hålla det hemligt’, 
jämte flera lämpliga ord, om ni vill.” Och detta är innebörden
’Ni har det sämsta rykte, i riket och utanför, som en kristen man kan ha, nämligen att ni 
har haft köttslig beblandelse med män. Och det verkar sannolikt, ty ni älskar män mera 
än Gud eller er egen själ eller er egen hustru.
För det andra vet vi inte om ni har den rätta tron eller inte. Ty ni var av kyrkan förbjuden 
att delta i mässan, men det brydde ni er inte om utan gick i kyrkan som förr och deltog 
i mässan. 
För det tredje är ni en rövare av kronans land och gods.
För det fjärde har ni varit en förrädare mot era tjänare och undersåtar. Skåningarna 
tjänade er och er son, eftersom de ville tjäna er och er son och med rätta bevara 
landet i kronans ägo och göra kronans ovänner skada. Ni lämnade dem i händerna på 
deras värsta ovän, så att de, så länge han lever, aldrig går säkra till liv eller egendom.
Vill ni bättra er synd och ta landet tillbaka, då vill vi gärna tjäna er. Vill ni det inte själv, 
ge oss då er son, medan ni själv far bort eller överlämnar kronan åt honom, i det 
han går ed på att han skall ta tillbaka vårt land och lyda sitt råd och sina tjänare och 
uppmuntra allmogen att hålla lag och rätt.
Även om det är någon annan som skall vara Guds konung, så skall denne likväl 
framträda utan ringaste svårighet i detta, ty Gud har makt över den unge som den 
gamle att förkorta hans liv eller driva honom ur landet, såväl nu som senare; han skall 
foga allt efter sin avkunnade dom: förlänga det eller förkorta det.
Kan så vara, att de inte vill lyda; sök er då vänner i hemlighet. Då ni har några av 

8 Se ovan s. 37 med not 5.
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ridderskapet, som håller med er, så säg dem öppet det ni sade konungen i hemlighet, 
och säg, att ni inte vill tjäna någon kättare eller förrädare och inte hans son, om denne 
vill ta efter sin faders gärningar. Och tag er sedan en förman, som på kronans vägnar 
för krig! Är det den min son har valt, så blir han stadfäst. Är han det ej, så blir han med 
rätta avlägsnad. Ge ni råd och penningar, jag ger mod och manligt hjärta, så att den 
som ej vill, han skall. Vill konungen fara ur landet, skall ingen av er följa honom.” 

Till skillnad från texten i autograf B har autograf A:s text ett innehåll av starkt 
visuell karaktär. Till läsaren förmedlas en påträngande, nästan överväldigande 
synupplevelse. Birgitta har dock valt att inte tilltala läsaren direkt, utan hon har 
infört en berättare. Texten är formulerad så, att den berättar om Birgitta och vad 
hon ser och hör. Det opersonligt berättande intrycket förstärks ytterligare av att 
berättaren inte namnger Birgitta utan talar om ”en person”. I stället för att skriva 
”jag såg och hörde följande” har författaren således valt att skriva ”en person 
såg och hörde följande”. Detta ger texten en karaktär av objektiv skildring och är 
något som ofta har använts i medeltida mystisk litteratur9.

Därefter skildras mycket åskådligt det visuella innehållet i uppenbarelsen. 
Den okända personen befinner sig i ett palatsliknande rum. På väggen mitt 
emot henne lyser en stor sol. Mellan henne själv och solen på väggen står två 
predikstolar, en mot den vänstra och en mot den högra väggen. Solen kastar två 
strålar, en på den vänstra och en på den högra stolen. Härigenom skapas en 
estrad med tydlig djupeffekt, en scen från vilken det hörda budskapet framförs. 
Läsaren har därigenom också blivit en åskådare. 

Aktörerna är två röster, en från vardera stolen, och de för en dialog med 
varandra. Att rösterna befinner sig utanför Birgitta och således inte är projektioner 
av hennes egna tankar understryks när den ena rösten säger till solen (d. v. s. 
Gud): ”För dig är ingenting dolt, utan för dig är allting veterligt som finns utanför 
den människa som nu hör att det talas och svaras inför dig ...” Människan är 
Birgitta, som här av den vänstra rösten omtalas i tredje person, liksom senare 
även av den högra rösten.

Den vänstra rösten meddelar, att påven återvänt till Rom. Det sker i ordalag som 
antyder tillfredsställelse med den nya situationen:

Rösten sade: ”O, herre, din ställföreträdare, som sitter i ditt ställe, har fört sätet till 
sin gamla plats Rom, där de första påvarnas Petrus’ och Paulus’ kroppar ligger med 
många utvalda gudstrogna.”

Den högra rösten svarar att påvens ankomst til Rom visserligen behagar Gud 
mycket, men att det råder ett stort förfall inom kyrkan, ett förfall som nu måste 
åtgärdas. För att åskådliggöra detta använder den högra rösten en metafor, d. 
v. s. en språklig bild, som gör starkt intryck på läsaren. Kyrkan är en byggnad, 
vars ytterdörrar hänger ned mot marken i stället för att tillsluta dörröppningen. 
Gångjärnen (”dörrkrokarna”) är nämligen inte längre krökta som de skall vara 
utan de har blivit uträtade. Inne i huset är fullt av djupa hål: bottenlösa brunnar 
har grävts i golvet. Det är med andra ord livsfarligt att vistas där inne. Från 
taket droppar brinnande, stinkande svaveldroppar. Väggarna, slutligen, är så 

9 Talrika exempel på detta grepp möter t. ex. hos Hildegard av Bingen i hennes brev.
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vämjeliga att se som om de vore täckta av ruttet blod. Man kan konstatera att 
metaforen är ägnad att framkalla både avsky och skräck. 

Så uttyds bilden av den högra rösten (det sker på den vänstra röstens upp maning). 
Dörrarna som hänger ned mot marken betyder påven. Denne bör, säger rösten, 
förnya den heliga kyrkan och skall därvid börja med sig själv genom att avskaffa 
orättvisa skatter, avlägsna överflöd i sitt eget hushåll och ”flytta sin åstundan från 
allt som är förgängligt”. De uträtade gångjärnen betyder kardinalerna10. Deras 
egentliga uppgift är att stödja påven, liksom gångjärn håller en dörr på plats. Men 
dessa gångjärn har deformerats, vilket betyder att kardinalerna har blivit moraliskt 
vanställda genom sin högfärd, girighet och köttsliga lust. Påven bör därför tukta 
dem, liksom en smed böjer järnstänger med hammare och tång. I påvens händer 
betyder tången gudliga råd och faderlig kärlek. Men om den metoden inte förslår, 
skall påven använda hammare, dvs. han skall straffa och tvinga de motspänstiga 
kardinalerna, så att de kan fungera som gångjärn till den heliga kyrkans dörrar.

Den heliga kyrkans golv betyder alla biskopar och världsliga klerker, vilka genom 
sin girighet och sitt omoraliska leverne har grävt de bottenlösa brunnarna och 
därmed gjort golvet farligt att beträda. Detta golv skall påven göra helt igen, 
genom att förbjuda simonien11 och prästernas skörlevnad.12

Taket, som egentligen är till för att skydda mot regn och vind, betecknar allt 
klosterfolk, som i stället för att underkasta sig klosterlivets ödmjukhetskrav har 
hemfallit åt högfärd. Djävulen har upptänt deras hjärtan som är fulla av beck, 
dvs. synder, vilket förorsakar ett regn av brinnande svaveldroppar från taket, 
också detta livsfarligt för den som vistas därinne. Allt detta klosterfolk skall 
påven tukta och förmana, så att kyrkans tak lagas.

Texten slutar mitt i denna utläggning. De vidriga väggarna, som dryper av ruttet 
blod, får ingen uttydning i den bevarade texten. Det finns heller ingen av rundande 
avslutning, som återför läsaren till utgångspunkten, nämligen den där berättaren 
förmedlar bilden av en mediterande människa. Läsaren-åskådaren lämnas 
ensam på scenen. Det troliga är att texten är ofullständig i sin bevarade form.

I sin helhet förefaller texten återge en mycket stark syn- och hörselupplevelse 
med inslag av doft- och känselintryck. 

Också texten i autograf B verkar vid första anblicken vara ofullständig. Den 
börjar direkt med en lång replik till en icke namngiven person. Av dess innehåll 
förstår läsaren att den talande är jungfru Maria och att den tilltalade är Birgitta. 
Maria börjar med att påpeka för Birgitta att hon är utvald att motta uppenbarelser 
och att se och höra sådant som är dolt för andra. Därefter instruerar hon Birgitta 
att i sitt inre se fyra gudsvänner, fyra namngivna svenska män från kretsen 
närmast konungen13. 

10 Se nedan not 14.
11 Se ovan not 7.
12 Observera bruket av den dubbelbottnade metaforen. Den djupa brunnen – grävd av 

prästmännen själva – betecknar på ett plan girigheten, som så ofta, men på ett djupare 
plan skörlevnaden, som undergräver själens frälsning. 

13 Se ovan not 5.
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Vid denna punkt i Marias tal introduceras plötsligt berättarjaget, Birgitta själv; det 
står: ”Sedan tycktes mig, att Jungfrun talade till dem och tog till orda sålunda.” 
Därefter refererar Birgitta återstoden av Marias tal, som är en lång rad av 
anklagelser mot kung Magnus Eriksson. Maria avslutar sitt tal med att uppmana 
sina fyra åhörare, de fyra männen, att anstifta uppror mot kungen.14

Avsaknaden av inledning och den oförmodade introduktionen av berättarjaget 
skapar intrycket att texten är en mycket spontan nedteckning av det som varit det 
dominerande i Birgittas tankar. För att kunna jämföra de intryck som respektive 
text gör på läsaren har vi undersökt förekomsten av vissa viktiga stildrag i 
texterna. Här följer resultaten av denna undersökning i sammanfattning.15

Ovan har visats att de båda texterna skiljer sig tydligt till innehåll och struktur. 
Sådana skillnader innebär inte sällan språkligt stilistiska skillnader, t. ex. i fråga 
om meningarnas längd och komplexitet och i fråga om användningen av långa 
ord (som långt har vi här betraktat ett ord som i den fornsvenska texten har fler än 
sex bokstäver).

I dessa avseenden har vi funnit att texterna är varandra mycket lika. De inne-
hållsliga och strukturella skillnaderna är således inte förknippade med några 
påtagliga skillnader på denna språkliga nivå.

På en annan nivå finner man de s. k. stilfigurerna. Bland dessa är troperna d. v. s. 
de bildliga uttrycken särskilt viktiga. 

De vanligaste troperna är metaforer och liknelser. Dessa hör till språkets mest 
verkningsfulla stilmedel. 

Metaforen kan med en förenklad definition sägas innebär att någonting kallas 
för något som det inte är men som det påminner om. Om en snuskig person 
sägs: han är ett svin. Kamelen kallas öknens skepp. Fotgängare kallas ett lovligt 
villebråd i trafiken. 

Autograf A är påfallande rik på metaforer; vi finner nio stycken. De återfinns 
framför allt i beskrivningen av den heliga kyrkans tillstånd, genomgången ovan 
s. 40–41. Här tilldrar sig användningen av begreppet dörrkrokar som metafor för 
kardinalerna ett särskilt intresse. Det latinska ordet cardinalis, som ligger bakom 
kardinal, är nämligen en avledning av ordet cardo som betyder ’gångjärn’, eg. 
’huvudpunkt, det något är upphängt på’. Vi har alltså att göra med en ordlek. Om 
denna bild är Birgittas eget påfund eller om hon hämtat den från någon annan, är 
osäkert. I alla händelser är den mycket fyndig.

I autograf B saknas metaforer helt. Även liknelser förekommer i autograf A. Liknelsen 
är det bildliga uttryck som säger, inte att något är något annat, men att det liknar eller 
liknas vid något annat eller att det är som något annat. Här är två exempel:

Såsom taket skyler mot väta och vind, så skall renlevnadsfolket skyla mot Guds vrede
Så har Djävulen satt deras hjärtan i brand, likt brinnande svavel, som dryper inte bara 
av högfärd utan av många andra synder och ogudliga seder, vilka liknar tjära och beck

14 Kungen, Magnus Eriksson, hade många fiender inom den svenska aristokratin; Birgitta 
kan betraktas som det främsta språkröret för denna.

15 En utförlig presentation av analysen kommer att finnas i den planerade artikel som 
nämns i inledningen ovan.
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Inte heller liknelser finns i autograf B.

Andra stilfigurer som finns endast autograf A är:

variation, d. v . s. samma tanke uttrycks på flera (i regel två) olika sätt (två 
gånger)

vakande och ej sovande
Gångjärnen är uträtade så mycket som det går, och de är inte krokiga. 

upprepning, d. v. s. ett ord eller uttryck upprepas strax efter första förekomsten 
(två gånger)

den ena vid högra väggen i palatset och den andra vid vänstra väggen
den ena till högra stolen och den andra till vänstra stolen

anafor, en stilfigur, som kan sägas vara ett specialfall av upprepningen, innebär 
att flera på varandra följande satser inleds med samma ord. Anaforen är i nutiden 
typisk för reklamen (Skön att sitta i, skön att se på, skön att köra) och för det 
politiska talet (Hur tänker sig talaren att vi skall göra när världsekonomin skakar, 
när inflationen ökar okontrollerat, när vårt budgetunderskott når nya höjder, kort 
sagt, när vi går under utan kraftfulla åtgärder?). 

Anaforer saknas i autograf A men uppträder två gånger i autograf B:
inte heller får du veta om de som är fjärran från dig är levande eller döda, även om du 
får befallning att skriva till dem; inte heller om de vill lyda eller göra det de får höra
Jag bjuder er min hjälp till ert rikes försvar mot Guds ovänner, andliga och lekamliga. 
Jag ber er, att ni må arbeta på att riket får den konung, som kan hjälpa det till gudliga 
gärningar och höviska seder. 
Jag kungör för er, att Guds rättvisas dom skall skilja konungen och hans avkomma 
från detta rike. 

parallellism, d. v. s. sammanställning av likartat konstruerade uttryck, saknas i 
autograf A men uppträder fem gånger i autograf B:

många visste vad de skulle få till svar, innan de svarande talade. Somliga visste 
även, utan underrättelse, vilka som levde eller var döda, och de visste, innan striden 
började, hur den skulle sluta.

parställda uttryck, är en påfallande uttryckstyp, där två begrepp samordnas med 
konjunktionen och; här följer tre ex. ur autograf B.

se och höra
andliga och lekamliga
lyda sitt råd och sina tjänare och uppmuntra allmogen att hålla lag och rätt

Parställda uttryck finns i båda texterna men med stark övervikt för autograf B, 
som uppvisar 17 fall, mot 5 i autograf A. En sammanställning av våra iakttagelser 
i fråga om de speciella stilfigurerna visar, att troper (liknelse och metafor), 
variation, upprepning och antites finns autograf A, medan autograf B i stället 
uppvisar anaforer, parallellismer och parställda uttryck. 

Variation, upprepning och antites hör till den klassiska retorikens stilfigurer. De har 
till uppgift att gripa mottagaren genom att förmedla en känsla eller en stämning. 

Anaforen tillhör också den klassiska talekonsten men används mest i över tyg-
ande syfte; den är typisk för den politiska retoriken. Även parallellismen återfinns 
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bland den politiska retorikens stilmedel, och hit hör i detta sammanhang de par-
ställda uttrycken. Med denna till omfånget begränsade undersökning har vi velat 
demonstrera hur Birgitta själv gick stilistiskt till väga, då hon gav språklig dräkt 
åt sina uppen barelser. Vi har försökt göra troligt att de tydliga stilskillnader som 
de båda auto graf texterna sinsemellan uppvisar beror på skillnaden i innehåll och 
syfte. Det kan knappast vara en tillfällighet att stilfigurerna fördelar sig så som 
skett mellan de båda texterna. Autograf A bär prägeln av intensivt upplevd, direkt 
förmedlad vision. Till detta bidrar de uttryck som, i likhet med troperna, skapar en 
djup känsloupplevelse hos läsaren. Autograf B, däremot, gör intryck av närmast 
känslobefriad reflexion, kanske meditation. Texten vill framför allt övertyga och 
övertala, inte förmedla mystikerns eget visionära intryck. Alltså finner vi här den 
politiska retorikens stilfigurer. 

Det kan framhållas att texten i autograf B ofta leder tanken till fornsvenskt lagspråk. 
Detta sker framför allt genom de ofta förekommande villkorsuttrycken, s. k. 
konditionala satsfogningar, av typen 

Hade du vetat att konungen inte ville lyda, då hade du inte varit så välvillig mot honom
Vill ni bättra er synd och ta landet tillbaka, då vill vi gärna tjäna er. 

I lagspråket uttrycker sådana satsfogningar i allmänhet någonting påbjudet: Om 
det är så, skall man göra så. Även på sådant finns exempel i autograf B:

Vill ni det inte själv, ge oss då er son
Kan så vara, att de inte vill lyda; sök er då vänner i hemlighet. 
Vill konungen fara ur landet, skall ingen av er följa honom.

Vilken var Birgittas egen bevekelsegrund, då hon ville förmedla dessa uppen-
barelser till andra? Var det i första hand gudsupplevelsen? Det kan man inte säkert 
veta, men påfallande är att hennes uppenbarelser, som vi framhållit ovan s. 36, 
har en övertalande funktion. De två uppenbarelser som vi här har behandlat är 
tydliga exempel på detta. De har båda ett tydligt praktiskt budskap, det ena, i A, 
riktat till den romerska kyrkans ledning, det andra, i B, riktat till inflytelserika män 
inom den svenska aristokratin. I båda fallen är budskapet att omvälvande åtgärder 
måste vidtas: kyrkan måste i viktiga avseenden reformeras, det svenska frälset 
måste göra uppror mot kungen. Båda uppenbarelserna använder en retorik, väl 
anpassad till syftet och mottagaren: i A kan den kallas kyrklig och är förknippad 
med den djupt gripande religiösa visionen, i B är denna vision inte alls lika tydlig; 
det är fråga om politisk agitation, och retoriken rättar sig därefter.
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För människans väl, eller 
föremålens?  
Komfort, bevarande och innemiljö i 1920- 
och 30-talens museer

Mattias Legnér 

Museimiljön som problem1

Vid en första anblick kan det tyckas som om inneklimat i museer inte borde vara 
en komplicerad fråga, eller en fråga värd en historisk undersökning. De allra 
flesta museibesökare har aldrig funderat över värmen, luftfuktigheten och ljuset i 
lokalerna de vandrar genom under ett besök. Klimatet ska vara något som i bästa 
fall inte ens märks! Många museer är idag därför mycket bekväma att vistas i. 
Men hur länge har det varit så?

Om museerna ses ur ett historiskt perspektiv där besökare och anställda är 
tillfälliga gäster medan museernas samlingar ska förvaras där för överskådlig 
framtid, så framträder en mer problematisk och sammansatt bild av museimiljön. 
Museer kan påstås ha haft stora problem med sitt inneklimat under hela 
1900-talet, trots att kunskaperna om hur byggnader fungerar, hur klimatet 
påverkar olika material i samlingarna, och möjligheterna att styra inneklimatet har 
växt betydligt under samma period. 

Gael de Guichen, en internationellt mycket framstående konservator, lär vid en 
konferens för knappt 20 år sedan ha förklarat att 

… the best way mankind had yet devised to destroy the objects 
they valued was to put hem in museums. Here they would be 
bombarded with light, surrounded by unsuitable and often poorly 
controlled air, subjected to vibration, and put collectively at risk 
from vandalism, theft, fire, flood, and system failure.2

1 Artikeln är ett första resultat av Vetenskapsrådets forskningsprojekt ”Kulturarvet och 
komforten: Frågan om lämpligt inomhusklimat i kulturbyggnader under 1900-talet”, 
finansierat under perioden 2010–2013. I projektet ingår fil dr Mattias Legnér och fil dr 
Mia Geijer.

2 G. de Guichen refererad i W.T. Bordass, ”Museum Environments and Energy 
Efficiency. Are Our Current Priorities Right?”, i M. Cassar (ed.), Museums Environment 
Energy, London 1994, s. 5.
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Enligt de Guichen var museer under 1900-talet inblandade i ett stort risktagande 
med värdefulla samlingar. Perspektivet är nutida och bakåtblickande: 
konservatorer vet idag vad som inte var känt för 30, 50 eller 70 år sedan, och 
anser sig utifrån dessa kunskaper uttala sig om vad som tidigare har gjorts fel. 
Uttalandet speglar den snabba kunskapstillväxten inom kulturvården från och 
med 1970-talet, och de krav som de nya kunskaperna om klimatets effekter på 
föremål ställde på museer att anpassa vården av deras samlingar.

 Problematiken med att fastställa vad som är ett bra klimat på ett museum 
och sedan försöka skapa det står att finna i komplexiteten. Det har inte bara 
handlat om, eller ens till övervägande delen, om att se till samlingarnas behov. 
Museernas fysiska utformning, deras funktioner och samlingarnas karaktär har 
förändrats mycket under det gångna seklet. Idag handlar problemet till stor del om 
att finna en acceptabel balans mellan å ena sidan besökarnas och personalens 
behov, och å andra sidan samlingarnas: 

Are museums oriented towards the well-being of humans or 
exhibits? Is the main aim of museums to show objects for cultural 
and educational purposes, or to preserve artefacts in the most 
appropriate conditions for conservation, to which visitors should 
adapt? Of course it is necessary to combine the two needs paying 
attention that the effects on works of art are cumulative and often 
irreversible.3

Frågorna skulle kunna besvaras enkelt, kan det kanske tyckas. Om 
samlingarnas behov är de viktigaste, så kommer människorna att få anpassa 
sig till en lägre temperatur samt mindre belysning och tillgänglighet än tidigare. 
Det tydligaste motargumentet lyder att samlingarna endast får mening och värde 
genom att användas av människorna. Att endast förvara samlingarna i ett mörkt 
kylrum är att ta ifrån dem de värden som vi tillskriver dem. Den som försvarar 
samlingarnas långsiktiga överlevnad invänder då att mycket av klimatpåverkan 
har en permanent påverkan på föremålen, vilket innebär att de gradvis bryts 
ner och att värdet för framtida generationer av människor förminskas. Om 
samlingarna används på ett oförsiktigt sätt kommer deras livslängd att förkortas 
dramatiskt. Den som förordar ökat bruk av samlingarna menar att museerna 
blir överflödiga och irrelevanta om de inte gör sig intressanta för det omgivande 
samhället – det räcker inte att bara forska om och bevara föremålen. En 
medelväg mellan dessa argumentationslinjer måste sökas om diskussionen inte 
ska urarta i polemik. 

 Resonemanget ovan rymmer dock inte bara argument utan bygger också på en 
kunskapsmassa som har byggts under lång tid. Vad händer med argumenten om 
vi rycker bort betydande delar av den kunskapen? Ponera att vi inte vet vad som 
händer med föremål när klimatet förändras. Mycket av grunden till den försiktigare 
argumentationslinjen försvinner om det inte går att hävda att samlingarna tar 
skada av allt för hög värme, kraftigt skiftande luftfuktighet eller starkt solljus. 

3 D. Camuffo, Microclimate for Cultural Heritage, Amsterdam m.fl. 1998, s. 6.
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 Vem ska ha företräde när det gäller att bestämma klimatet i ett museum? 
Föremålen (objekten) i en samling har ingen egen röst. Vi vet idag att de tar 
skada av att hanteras ovarsamt,4 men skadornas måste uppmärksammas, 
värderas och åtgärdas av ett subjekt (en människa). Deras behov bestäms och 
formuleras av museimän och konservatorer i en professionell kontext.5 

 Den här artikeln handlar om en brytningstid vad gäller synen på museernas sätt 
att fungera och deras inneklimat. Under perioden 1920–40 började klimatet i 
museibyggnader uppmärksammas och behandlas som ett problem, samtidigt 
som museerna förändrades i riktning mot att bli utbildnings- och forsknings-
institutioner som skulle tjäna det samtida, moderna samhället. 1930-talet var den 
mest intensiva perioden av museibyggande i Sveriges historia, men vi börjar med 
den närmast föregående tidsperioden.

Museimiljö före 1920-talet

De provinsiella museerna omkring år 1900 var i några fall inhysta i statliga 
slott, som i Kalmar, Örebro, Nyköping och Västerås. Museerna var till stor 
del inhysta i lokaler som var avsedda för andra funktioner och som dessutom 
var kraftigt överbelamrade. Samlingarna hade tvingats invadera utställnings-
utrymmena och göra dessa mer eller mindre oöverskådliga. Undantag var 
Nordiska museet, öppnat 1907,6 och de nya konstmuseerna Röhsska museet 
och Liljevalchs konsthall, båda invigda 1916, medan museet i Skara invigde sin 
nya byggnad 1919.7 

 Före elektrifieringen, som gjorde gallerier mindre beroende av dagsljus, var 
museer och gallerier under en stor del av året tämligen otillgängliga, kalla och 
mörka. I norra Europa stängde många gallerier helt under vintertid, andra hade 
bara öppet några timmar i veckan. Det är helt logiskt att miljöproblemen först 
uppmärksammades på platser där föroreningarna och publiken var störst: i 
London diskuterade parlamentet vid flera tillfällen omkring 1850 hur National 
Gallerys samlingar borde förvaltas, bl. a. vilket klimat som var lämpligt, 
men utan att några betydande förändringar av hanteringen av konstverken 
genomfördes.8 

 Det fanns under 1800-talets senare hälft delade åsikter om hur bekvämt ett 
museum skulle vara för besökarna. En del intendenter ansåg att museer aldrig 
borde ha kvällsöppet även om man hade tillgång till elektriskt ljus, eftersom 
öppethållande kvällstid skulle dra till sig ett tvivelaktigt klientel som bara 
var ute efter värme och trivsel, och som inte uppskattade konsten.9 I slutet 
av 1800-talet fanns det också en utbredd skepsis mot det elektriska ljusets 

4 G. Thompson, The Museum Environment, 2 uppl, London 1983.
5 S. Muñoz Viñas, Contemporary Theory of Conservation, Oxford 2005, s. 157–158.
6 S. Bohman, Historia, museer och nationalism, Stockholm 1997.
7 [Eva Eriksson,] ”Skara: Utbyggnad av länsmuseet”, Arkitektur nr 2 1981, s. 26.
8 N. Brommelle, “Material for a History of Conservation. The 1850 and 1853 Reports on 

the National Gallery”, Studies in Conservation vol. 2 (1956), s. 176–188.
9 J.J. Sheehan, Museums in the German Art World. From the End of the Old Regime to 

the Rise of Modernism, Oxford 2000, s. 118.
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förmåga att kompensera för dagsljus, men bara något decennium senare sågs 
elektrifieringen av museerna som helt nödvändig.10 

 Vid början av 1900-talet befann sig museerna i norra och centrala Europa i en 
övergångstid mellan en period där de framför allt varit lokaler för utställningar, 
till en period då museernas verksamhet breddades och både personal och 
samlingar växte. Uppfattningen om vad ett museum skulle syssla med höll på 
att förändras i grunden. Samlingarna skulle vårdas och ställas ut, men de för-
väntades inte växa eller kräva särskilt mycket uppmärksamhet. Museet betrakta-
des ännu som ett kabinett eller galleri, inte som en institution med en bredare 
verksamhet än att visa upp en permanent utställning. 

 Ansatta av en växande kritik för att vara utmattande för besökare började 
museer experimentera med ljusare och luftigare utställningsmetoder. I Tyskland 
behövde de stora museerna renoveras vid denna tid. Anledningen stod främst 
att finna i att samlingarna hade växt ur sina kostymer. Elektricitet infördes 
för att kunna belysa den större mängd lokaler som blev resultatet.11 Svenska 
Nationalmuseum byggdes om i omgångar mellan sent 1800-tal och 1910-talet i 
första hand för att utöka utställningsytorna, i andra hand för att åstadkomma fler 
arbetsplatser och mer magasinsutrymme.12

 1920- och 30-talen var en tid då komforten i bostäder och på arbetsplatser 
i Sverige började höjas, och ingenjörer, arkitekter och läkare möttes på 
konferenser om luftkvalitet och lämplig innemiljö.13 Ingenjörs- och arkitektkårerna 
var då redan etablerade och hade ett mer eller mindre institutionaliserat synsätt 
på hur innemiljöer skulle konstrueras.14 Museer var inget undantag utan även 
i dessa byggnader skulle miljön förbättras med mer ljus, luftrening, en jämn 
behaglig temperatur och luftfuktighet. 

Nya lokaler för statens museer

Statens historiska museum (SHM) delade byggnad med Nationalmuseum 
till och med 1940 och var då lokaliserat i bottenvåningen. Dess chef 
Bernhard Sahlin menade på 1920-talet att ”för den stora allmänheten ter 
sig museet som ett stort magasin”.15 Museet behövde bli en fungerande 
arbetsplats och en intressant utställningslokal. Magasinslokalerna var 
före 1940 utspridda på olika håll i Stockholm. Flera museer i Stockholm, 
bl. a. Etnografiska, Marinmuseet, Sjöfartsmuseet hade merparten av sina 
samlingar magasinerade men det var svårt att hitta lämpliga och riskfria 
lokaler till dem. Vilka faror som dessa magasin var utsatta för framgår av att 

10 S. Olsson, Ljus i konstmuseer, Stockholm 2004.
11 Sheehan, Museums in the German Art World, s. 178–182.
12 T. Hall (red.), Nationalmuseum. Byggnaden och dess historia, Stockholm 1976.
13 G. Stålbom, “Ventilation och hälsa under 1900-talet”, i G. Stålbom & B. Johansson 

(red.), Människan inomhus. Perspektiv på vår tids inneliv, Stockholm 2003.
14 G. Cooper, Air-Conditioning America: Engineers and the Controlled Environment, 

1900–1960, Baltimore 2002.
15 B. Thordeman, ”Ett museum växer fram”, i Ad patriam illustrandam. Hyllningsskrift till 

Sigurd Curman, Uppsala 1946, s. 130.
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en förvaringsplats på Galärvarvet, där en stavkyrka från Hemse förvarades, 
vilken gick upp i rök när varvet eldhärjades 1921. 

 Utställningssalar i museer var i regel fyllda till bristningsgränsen, tjänstemännen 
satt nästan i knät på varandra, magasinen var opraktiska, eldfarliga och spridda 
på olika platser.16 År 1924 blev det f.d. länsfängelset på Östermalm tillgängligt 
som magasin för SHM och Riksarkivet, och därmed lindrades förhållandena 
något, även om dessa provisoriska lokaler inte var någon hållbar lösning på 
förvaringsproblematiken. Bara två år senare var situationen åter så kritisk att 
Vitterhetsakademien menade att museets ”byggnadsfråga måste vinna en lösning 
inom den allra närmaste framtiden, såvida icke museisamlingarna och dessas 
vetenskapliga bearbetning skola lida obotlig skada”.17

 Klimatförhållandena drabbade särskilt de stora samlingar av polykroma 
träföremål som SHM förfogade över. Temperaturen var i regel omkring 15 grader 
vintertid (dagtid) i bottenvåningen före 1930. De högst värderade av dessa 
var förstås de medeltida träskulpturerna vars färglager sprack och lossnade. 
Riksantikvarien Otto Janse klagade i februari 1919 till Överintendentsämbetet och 
menade att man fick lägga ner betydande resurser på att konservera polykromt 
trä som skadats av värmen. Janse vill att temperaturen skulle sänkas till ett 
minimum, men under en provperiod hade man inte lyckats få ner temperaturen 
på något betydande sätt.18 Eftersom värmen till en specifik sal inte kunde styras 
tvingades man isolera värmeledningen i stora salen på bottenvåningen för att få 
ner temperaturen.19 En annan åtgärd som gjordes var att placera vattenskålar i 
salen. Torr luft men också nedsmutsning uppfattades som ett bevarandeproblem 
på Nationalmuseum. 

 Lokalkrisen för centralmuseerna i Stockholm ledde fram till den första 
gemensamma lokalförsörjningsplanen för dem. Den militära nedrustningen 
på Djurgården och Östermalm på 1920-talet möjliggjorde en expansion nära 
Nordiska Museets lokalisering. I början av 1928 föreslog arkitekten Ivar Tengbom 
att centralmuseerna skulle kunna magasinera sina samlingar gemensamt i 
stallflyglarna på positionsartilleriets tidigare område på Östermalm.20 Hit kom de 
flesta av centralmuseerna att förläggas: SHM, Etnografiska museet, Sjöhistoriska 
museet, Armémuseum, Tekniska museet. Men under mellankrigstiden 
gick bygget av nya centralmuseer mycket långsammare än vad 1912 års 
byggnadssakunniga hade planerat. Den stora nyheten var att SHM fick en 
nybyggnad i positionsartilleriregementets tidigare kaserner. 

 I efterhand framstår 1920-talet som en brytningstid då museernas lokalproblem 
hade blivit så svåra att det börjat bli lättare att få gehör för mer permanenta 

16 Thordeman, ”Ett museum…”, s. 132.
17 Thordeman, ”Ett museum…”, s. 139.
18 RA, KBS, F1A:116, brev från Otto Janse 18 februari 1919.
19 RA, KBS, F1A:116, brev från Hugo Theorell 11 mars 1919.
20 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol F4c:298, Handlingar rörande frågan om nyförläggning 

av Statens Historiska Museum och därmed sammanhörande institutioner och 
samlingar, Ivar Tengbom 19 januari 1928, p. 58.
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lösningar.21 Staten började att ta ett större ansvar för ett nationellt kulturarv efter 
första världskriget. En mer professionell kår av antikvarier började också så 
sakteliga att växa fram och kräva gehör för bevarandefrågor. En organisation 
med landsantikvarier och länsmuseer höll på att utvecklas med Sigurd Curman 
i ledningen.22 Utrymmesfrågan, menade riksantikvarien, skulle inte längre 
bestämmas enbart av museets inre vetenskapliga behov, utan också av ett 
nyfunnet behov av att undervisa om svensk historia.23 

Komfort och klimat vid Nationalmuseum 1930

På 1920-talet använde Nationalmuseum ännu ett värmesystem från 1860-talet. 
Museiledningen förkastade det som föråldrat och fördärvligt för målningarna. 
Det beskrevs rent av som livsfarligt för eldarpersonalen.24 Även konstskatterna 
löpte stor risk att få skador som aldrig skulle kunna repareras, och om ett par 
av de mer värdefulla målningarna förstördes i en explosion skulle kostnaden bli 
större än för installationen av en modern anläggning.25 Om Nationalmuseum 
kunde värmas även kvällstid skulle museet kunna bli en folkbildningsanstalt för 
första gången. 

 Museets chef intendent Axel Gauffin listade ett antal förbättringar som 
förknippades dels med komfort, dels med bevarandet: 

Komfort 

●  Uppvärmning kvällstid kunde göra Nationalmuseum till en 
folkbildningsanstalt.

●  Renare luft genom ventilation 

Bevarande

●  Minskade temperaturväxlingar
●  Mindre nedsmutsning av gallerierna
●  Elektricitet möjliggjorde bättre städning
●  Mindre risk för brand

Gauffin såg också en fara för samlingarna i det nuvarande systemet som 
åstadkom kraftiga temperaturväxlingar och som sotade ner väggarna. 
Ventilationen var otillräcklig. En ny och modern värmeledning skulle möjliggöra 
längre öppettider och åstadkomma ett mer stabilt klimat för inventarierna. Vad 

21 C. Laine, ”De nya museerna”, i Daedalus. Museet och 30-talet 1985, s. 124.
22 R. Pettersson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och 

kulturminnesvårdens etablering, Umeå 2001.
23 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol F4c:298, Handlingar rörande frågan om 

nyförläggning…, p. 10. 
24 För en mer ingående undersökning av Nationalmuseum se M. Legnér ”On the early 

history of museum environment control: Nationalmuseum, Sweden”, Studies in 
Conservation (forthcoming).

25 Meddelanden från Nationalmuseum nr 51. Statens konstsamlingars tillväxt och 
förvaltning 1926, s. VII.
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som behövdes var en ny värmeledning, mekanisk ventilation och belysning 
dvs elektrifiering. Elektricitet behövdes också för att hålla lokalerna rena med 
dammsugare.26 

 Byggnadsstyrelsens intendent Knut Bildmark hade 1924 konstaterat att 
uppvärmningen var otillfredsställande. Han framhöll problemen med de 
starka temperaturväxlingarna och eldfaran: vid en brandinspektion 1926 fann 
brandchefen i Stockholm att trä i värmeledningskanalen hade förkolnats. Ingenjör-
en Hugo Theorell fick i uppdrag att utforma värmeledningen. Han ville först sätta 
in elementgrupper i nischer på salarnas långsidor, men musei ledningen ansåg att 
det inte var en estetiskt acceptabel lösning. Det var också viktigt att få maximala 
hängningsytor. Därför antogs ett alternativ som utredarna tidigare hade kritiserat, 
nämligen varmkammare med cirkulationsluft.27 Det hade antagligen inte setts 
som ett hygieniskt optimalt alternativ. Theorell betonade att han var tvungen att 
se både till trivseln för de som vistades i lokalerna, samlingarnas bevarande och 
att installationerna inte verkade störande.28 Det handlade alltså om att göra en 
balanserad avvägning mellan bevarande-, komfort- och gestaltningsmål.

 Uppvärmningen av rum längs ytterväggarna skulle huvudsakligen ske med 
radiatorer under fönstren. I vestibulen och gallerierna fick inga synliga radiatorer 
finnas och därför värmdes de upp med cirkulationsluft. Värmeapparater belägna 
högre upp i byggnaden sög sval luft från de nedre salarna genom nyupptagna 
kanaler i murarna, filtrerade luften och värmde den. Luften blåstes sedan ut 
genom smala springor uppe på väggen, dolda av lister. En ”kraftig central tillförsel 
av uppvärmd luft utifrån” blev ett nytt inslag.29 Från värmebatterierna i källaren 
blåstes varmluften genom bilade kanaler som slutade under fönstren över ingång-
en. Luckor placerades i yttertaket för att släppa ut förbrukad luft. Särskilda kanaler 
gick från toaletterna och bostäderna i källaren direkt ut utan att passera genom 
andra lokaler. 

 Den kraftiga tillförseln av luft utifrån gjorde luften inne mycket torr vintertid. Efter 
ungefär ett halvår med den nya anläggningen anmärkte museet för Byggnads-
styrelsen på att särskilt pannåerna i den holländska samlingen hade börjat 
drabbas av sprickbildning.30 Under den gångna vintern hade luftfuktigheten blivit 
lägre än tidigare vintrar. År 1932 installerade Theorells firma därför en befukt nings-
anläggning av tilluften med hänvisning till bevarandekraven för samlingarna.31 
Nationalmuseum var det första museum i Sverige som försågs med denna teknik. 

 I den tekniska specifikationen sades att relativa luftfuktigheten skulle hållas 
på 55% vid en temperatur av 12 grader efter installation av befuktaren.32 
Hur väl tekniken fungerade är en fråga som inte går att besvara eftersom 

26 SOU 1931:8, Stockholm 1931, s. 5–7.
27 SOU 1931:8, s. 8–11.
28 H. Theorell, ”Värme- och ventilationsanläggningen”, i SOU 1931:8, s. 13.
29 Theorell, ”Värme- och ventilationsanläggningen”, s. 19.
30 RA, KBS, Intendentsbyrån, F1A:124, Knut Bildmarks tjänstememorial 1 september 1931.
31 Meddelanden från Nationalmuseum nr 57. Statens konstsamlingars tillväxt och 

förvaltning 1932, s. 60.
32 RA, KBS, Intendentsbyrån, vol F1A:124, ”Beskrivning över befuktningsanläggning för 

Nationalmuseum, Stockholm”.
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det inte finns sådan skriftlig dokumentation. Theorell var själv intresserad av 
temperatur skiftningarnas påverkan på föremålen men inte alls av luftfuktigheten, 
som redan vid denna tid framhölls som ett problem av Curman och andra 
museimän.33 Här fanns alltså en skillnad i hur ingenjörer respektive museimän 
formulerade problemet med luftens egenskaper, men det var ytterst Theorell som 
specificerade hur värme och ventilation var avsedda att fungera eftersom han var 
Byggnadsstyrelsens konsult.

Sigurd Curman och klimatfrågan 

I slutet av 1920-talet började särskilda intäkter från lotterimedel beviljas 
för uppförandet av nya museibyggnader.34 Innan dess hade man endast 
i undantagsfall ”kunnat anskaffa ändamålsenliga, brandsäkra lokaler för 
provinsmuseernas samlingar”, skrev Bertil Berthelsson 1946, när den nya 
landsantikvarieorganisationen hade sjösatts och ett antal länsmuseer uppförts 
med hjälp av lotterimedlen.35 I gengäld var de regionala museerna tvingade att 
låta Riksantikvarieämbetet och Byggnadsstyrelsen (samt Nationalmuseum vad 
gällde konstsamlingar) vara med och utforma förslagen till nybyggnader.

 Genom lotterimedlen kom Sigurd Curman personligen att få ett mycket stort 
inflytande över byggnadernas utformning. Under de närmaste åren tillkom 
eller planerades en mängd museibyggnader: Värmlands museum 1929, 
Kulturen i Lund (tillbyggnad 1929), Östersund 1930, Hallands museum 1933, 
Västervik 1933, Vimmerby 1934, Smålands museum 1935, Tekniska Museet 
1936, Sjöhistoriska museet 1936, Norrbottens museum 1936, Ystads museum 
1936, Malmö museum 1937, Statens Historiska Museum 1939, Östergötlands 
museum 1939, Gävle museum 1940, Västerbottens museum 1943. 1930-talet 
var en frenetisk tid i det svenska museibyggandets historia.36 Direkt efter andra 
världskriget planerades nybyggnationer för museerna i Jönköping, Karlskrona 
och Örebro.

 Christian Laine har påpekat att det tycks ha gått en skiljelinje mellan arkitekter 
och museimän vad gällde visionen om framtidens centralmuseer.37 Arkitekter 
som Sven Ivar Lind sade sig sakna ett kulturpolitiskt program för museerna och 
hur detta skulle avspeglas i arkitekturen. Museernas styrelser hade i regel inte 
sakkunskapen att avgöra vad som blev en bra museibyggnad.38 Curman var 
istället helt inriktad på att hitta pragmatiska lösningar på de utmaningar som 
museerna ställdes inför, och det var närmast att ge byggnaderna ett så flexibelt 
innehåll som möjligt. 

33 Theorell, ”Värme- och ventilationsanläggningen”, s. 22.
34 Å. Stavenow, ”Museer i Sverige”, i Nordens museer. Høsten 1932 – våren 1936, 

Köpenhamn 1936, s. 27–31.
35 B. Berthelsson, ”Kulturminnesvården provinsmuseerna och landsantikvarierna”, i Ad 

patriam illustrandam. Hyllningsskrift till Sigurd Curman, Uppsala 1946, s. 421.
36 A. Bergström & V. Edman, Folkhemmets museum. Byggnader och rum för 

kulturhistoriska samlingar, Stockholm 2002.
37 Laine, ”De nya museerna”, s. 127.
38 Skandinaviska museiförbundet – Berättelse över mötet i Lund och Malmö 31 maj – 4 

juni 1932, Stockholm 1932, s. 11.
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 Curman ansåg att det moderna ”[m]useet bör byggas ungefär såsom ett stort 
modernt varuhus, där anordningen för varornas utställande och magasinerande 
måste vara lätt att ändra och modifiera efter tidens krav.”39 Statens historiska 
museums nya lokaler på Östermalm kom i stor utsträckning att följa denna 
princip, där mellanväggarna (med undantag för brandväggar) lätt kunde rivas 
och bytas ut. I takt med att museiväsendet professionaliserades på 1920- 
och 30-talen, samtidigt som ett antal nya museibyggnader skulle uppföras, 
aktualiserades museimiljön som ett komfort- och bevarandeproblem.40

 För de nya museerna valdes en mångfald av värme- och ventilationslösningar. 
Det innebär att frågan om hur museiklimatet skulle utformas inte bara berörde 
äldre byggnader utan i högsta grad också de nya byggnader som uppfördes. I 
februari 1933 anordnade Svenska arkitektföreningen ett möte för att diskutera 
planerna på nya museibyggnader tillsammans med framstående museimän i 
Sverige. Föredragen publicerades senare samma år i tidskriften Byggmästaren. 
Riksantikvarien Sigurd Curman skrev där om vikten av funktionella och säkra 
magasin och utställningslokaler 1932: ”Det är ju ej nog med att föremål samlas 
och hopas. De måste ju också utställas och ordnas i lokaler, som å ena sidan 
lämnar föremålen ett så säkert skydd som möjligt mot brand, fukt, frost och dyl. 
och å andra sidan låter dem framträda så att en intresserad allmänhet kan … 
studera dem.”41 Curman var både arkitekt och museiman, och stod på så sätt 
med en fot i vardera yrket. På så sätt kunde han både förstå och vara väl insatt 
i hur man resonerade på dessa två skilda fält. Han blev själv intresserad av 
klimatfrågorna, vilket var ovanligt bland museimän i Sverige, och han försökte 
få till stånd en diskussion mellan de nordiska museerna om hur ett lämpligt 
museiklimat skulle utformas och styras. 

 Att Curman kom att intressera sig för klimatfrågor är inte underligt. Han hade 
redan tidigare visat ett stort intresse för hur modern teknik skulle kunna an-
vändas i museer. År 1926 hade han gjort en omfattande studieresa till USA 
där han studerat hur man hade löst belysning och monterkonstruktioner i ett 
antal museer.42 Den artificiella belysningen kom att revolutionera hur samlingar 
betraktades och ställdes ut. Förbättrade belysningsförhållanden betydde så mycket 
för publikens uppskattning av konstsamlingarna att det kan ha varit museologins 
största framsteg under 1900-talet.43 Elektriciteten, men också central värmen, kom 
att högst påtagligt förändra besökarens upplevelse av museet.

 Sigurd Curman efterlyste 1933 god belysning av de nya museisalarna, men 
saknade kriterier för att avgöra vad som var bra ljus. Intressant nog talade 
sig Curman varm för det naturliga ljuset, och menade att artificiellt ljus bara 
skulle användas som en kompletterande källa. Svenskt klimat innebar ett 

39 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol F4c:298, Handlingar rörande frågan om 
nyförläggning…, skrivelse 19 januari 1928.

40 Laine, ”De nya museerna”, s. 137–138.
41 Skandinaviska museiförbundet – Berättelse över mötet i Lund och Malmö 31 maj – 4 

juni 1932, Stockholm 1932, s. 6.
42 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol F4c:298, reseanteckningar från 1926.
43 A. McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, Berkeley 2008, s. 72.
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större behov av ljusinsläpp än längre söderut i Europa, och det var lättare att 
begränsa ljusinsläppet genom stora öppningar än att förstärka det ljus som 
kom in genom små öppningar. Om sommaren kunde man dra för gardiner, 
och sådana måste ändå alltid finnas för att skydda mot det direkta solljusets 
verkningar på föremålen. I kulturhistoriska utställningar var sidoljus att föredra 
framför ovanifrån kommande ljus. Överljuset fördyrade byggnaden eftersom 
det krävde högre takhöjd för att vara riktigt effektivt. Överljusanordningar var 
också svårskötta och krävde underhåll i form av snöskottning, uppvärmning, 
och reparation. Kunskaperna om ljusets karaktär, installation och verkningar var 
begränsade men tilldrog sig stort intresse från arkitekter och museimän vid den 
här tiden. I USA hade frågorna redan studerats länge.

 Värme och ventilation gavs en ”mycket framträdande roll” av Curman. Där rörde 
man sig ”på ett område, där ännu mycken oklarhet råder”.44 Den viktigaste 
saken att överväga vad gällde klimatet var att föremålen garanterades ett 
bra bevarandeklimat. Att särskilt träföremål tog skada i museerna berodde 
framför allt på uppvärmningen, menade han. Det var särskilt två problem som 
Curman såg: dels att luften blev så torr att träet sprack och färg lossnade, 
dels att damm yrde runt och svärtade ner rum och föremål. Curman förordade 
varmluftsuppvärmning då luften kunde filtreras innan den skickades ut i salarna, 
men han menade att man på museer i regel hade använt radiatorer som drog till 
sig och sedan virvlade iväg damm. En byggnad där salarna inte hade radiatorer 
eller synliga ledningar var enklare att hålla ren, och föremålen utsattes för 
mindre strålningsvärme.

 ”Vilken fuktighetsgrad bör luften ha för att inte skada de olika föremålsslagen?”, 
undrade Curman 1933.45 Det var en ganska enkel sak att mäta temperaturer 
och fuktighetsgrader under en tid, men att knyta dessa miljöfaktorer till den 
påverkan de utövade på föremål var mycket svårare. Frågan hade nyligen 
dryftats på Skandinaviska Museiförbundets möte i Malmö och Lund 1932, 
men förvirringen tycks snarast ha tilltagit efter konferenserna. Dels möttes här 
två diametralt motsatta teoretiska synpunkter, dels gick en skiljelinje mellan 
museimän och ingenjörer som hade varit med och byggt nya museer i Sverige 
och Danmark. En sida hävdade att temperatur och luftfuktighet borde hållas 
så konstanta som möjligt, medan den andra sidan menade att dessa borde 
tillåtas svänga mellan olika årstider. Dessa två ”skolor” kom att överleva lång tid 
framöver, även om normen efter andra världskriget gick i riktning mot målet att 
hålla temperatur och luftfuktighet i museer så stabila som möjligt. 

 På mötet i Lund och Malmö berättade Axel Gauffin om Nationalmuseums 
nya värme- och ventilationsanläggning från 1930. Han menade att man 
behövde dokumentera klimatet inne i museet i upp till två års tid för att se hur 
föremålen reagerade på variationer i temperatur och fuktighet. Samtidigt som 
man behövde undersöka hur klimatet såg ut i museibyggnaden behövde man 
också övervaka hur föremålen svarade på förändringar i klimatet. I Sverige 

44 S. Curman, ”Museibyggnader”, Byggmästaren, Arkitektupplagan 1933, nr 8, s. 39.
45 Curman, ”Museibyggnader”, s. 39.
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fanns för närvarande inte någon mer teoretisk kunskap om någon av dessa 
frågor. Om detta någonsin gjordes är osäkert, eftersom det inte finns en sådan 
dokumentation i Nationalmuseums arkiv.

 Flertalet av de som uttalade sig på mötet tycks ha menat att svängningar 
i klimatet var skadligt och eftersträvade konstanta temperatur- och 
luftfuktighetsvärden. Curman summerade emellertid diskussionen med 
påpekandet att det rådde stor osäkerhet om vilket inneklimat som borde råda i 
museer. Det var viktigt att 

temperaturen och fuktighetsgraden gjordes till föremål för 
metodiska undersökningar. Museimannen och ingenjören måste 
här samarbeta för att göra en utredning.46 

Det är ingen överdrift att säga att Curman var den som drev frågan om 
museiklimat i Norden på 1930-talet. Han föreslog rentav inrättandet av ett 
statligt museibyggnadslaboratorium där museitekniska frågor skulle behandlas 
vetenskapligt. Han såg att den svenska museivärlden hade hamnat på 
efterkälken vad gällde den förebyggande vården. 

 Två nybyggda museer i Köpenhamn använde golvuppvärmning i början 
av 1930-talet: Kunstindustrimuseet och nya Nationalmuseet. I det senare 
värmdes både golv och tak genom varmluft som pressades in i kanaler. 
Museiklimatet var vid denna tid ”ett av huvudproblemen för en museibyggnad i 
vårt klimat”, menade Curman.47 Av allt att döma tog han intryck av lösningen i 
Nationalmuseet. I ett brev beskriver hans danska kollega Mogens Mackeprang 
värmesystemet, uppenbarligen efter förfrågan från Curman. Mackeprang 
berättade hur rummen värmdes från golv och tak vilket gav en jämn temperatur 
i hela lokalen. Ett problem var emellertid att man inte kunde styra temperaturen i 
de olika rummen utan bara i hela byggnaden. Ett besläktat problem var en allt för 
låg fuktighetshalt under kalla dagar som gjorde att särskilt träföremål tog skada. 
För att kompensera den torra luften föreslog Mackeprang att temperaturen skulle 
sänkas till 8–9 grader Celsius när det var minusgrader utomhus. ”Dette er i og 
for sig nok for de Besøgende, hvorimod det er for lidt til at arbejde i.”48 För att 
höja komforten för personalen så att den hade en temperatur på 12–13 grader 
i sina arbetsrum kunde man komplettera värmen med elelement, eftersom det 
fann stickkontakter i alla rum. Besökare förväntades däremot kunna ta del av 
utställningarna i den lägre temperaturen.

 Kunstindustrimuseets uppvärmning skedde nästan uteslutande genom ledningar 
i golven. Fördelarna beskrevs som att den uppvärmda ytan hade en mycket 
lägre temperatur (ca 20 grader) än vad element hade (70–80 grader). Det var en 
betydligt mildare form av strålvärme för de samlingar som förvarades där. Det 
rörde också upp mindre damm än mer upphettade konvektionsytor. Inte heller 
här värmdes rummen särskilt mycket (10 grader istället för de 12 som var norm 

46 Skandinaviska museiförbundet, s. 32.
47 S. Curman, ”Museibyggnader”, s. 39.
48 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. F4c:298, brev från M. Mackeprang till Curman 15 

februari 1933.



Gotland University Press 8

56

i danska museer), men genom att värmen kom underifrån och värmde fötterna 
klagade inte personalen. Golvvärme framhölls som en estetisk lösning som 
också underlättade städning av lokalerna.49

Klimatfrågan i de nya museibyggnaderna

I förslaget till ny byggnad för SHM hade Curman först föreslagit pumpvarmvatten 
med radiatorer av panelradiatortyp. Det kan tyckas märkligt med tanke på 
den skepsis som rådde mot radiatorer i museer vid den här tiden: de ansågs 
vara estetiskt frånstötande, de inkräktade på utställningsytorna och de kunde 
svärta ned väggar och föremål. Curman var inte ensidigt positiv till en lösning 
med panelradiatorer. Innan ett slutgiltigt beslut fattades skulle ”undersökningar 
rörande bl. a. möjligheten att erhålla luft för museiföremålen lämplig 
fuktighetshalt” genomföras.50 

 Till sist valdes strålningsvärme genom taket, som värmdes genom ingjutna 
varmvattenslingor. På så sätt kunde varmvattensystemet väljas utan att man 
utnyttjade radiatorer. Värmen kunde kompletteras med inblåsning av uppvärmd 
luft i de kanaler som förde ut befuktad luft i byggnaden.51 Lösningen var alltså 
en kombination av de system som användes i Nationalmuseet respektive 
Nationalmuseum.

 För SHM fick samlingarnas förvaring en långsiktig lösning med nybyggnationen, 
då magasin på olika håll i Stockholm inte längre var nödvändiga. Den påkostade 
inredningen av en konserverings- och en fotoateljé visade den nya roll som de 
tekniska hjälpmedlen hade tillskrivits vad gällde vården av samlingarna.52

 Arkitekter hade på 1930-talet ofta en okomplicerad inställning till klimatfrågan: 
t. ex. beskrev arkitekten för Malmö museum det som att konsthistoriska 
avdelningen hade ”försetts med anordning för att säkerställa konstant 
fuktighetsgrad hos luften”.53 Automatisering var ett ledord i beskrivningen av 
den nya värme- och ventilationstekniken: ”Utställningssalarnas temperatur och 
fuktighet regleras automatiskt från en luftkonditioneringsanläggning”, skrev 
arkitekterna till Linköpings museum.54

 Det innebar en förändring jämfört med ett decennium tidigare då en svensk 
arkitekt inte skulle ha tänkt på luftfuktighet. I beskrivningen av det 1929 invigda 
Värmlands museum, som då var ett konstmuseum, sades inget om värme eller 
ventilation.55 När länsmuseer planerades några år senare tycks klimatfrågan ha 
blivit viktigare.

49 ATA, Sigurd Curmans arkiv, vol. F4c:298, exemplar av Architekten. Maanedshæfte 
januari 1927, s. 26–27.

50 B. Romare & G. Scherman, ”Statens historiska museum”, Byggmästaren 
Arkitektupplagan 1933, nr 8, s. 43.

51 Thordeman, ”Ett museum…”, s. 167–168.
52 B. Nerman, ”Statens historiska museum: samlingar och verksamhet”, i Ad patriam 

illustrandam. Hyllningsskrift till Sigurd Curman, Uppsala 1946, s. 215.
53 Stoltz, ”Malmö museum”, s. 16.
54 N. Ahrbom & H. Zimdahl, ”Museum i Linköping”, Byggmästaren 1939, s. 504.
55 Värmlands museum: Historik och vägledning, Karlstad 1929.
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 Erik Lundberg uttalade sig om det planerade bygget av länsmuseer 1933. 
Centralmuseerna var i regel inga förebilder eftersom de byggdes för länge sedan 
enligt helt andra principer. Vid den här tiden byggdes ett antal länsmuseer enligt 
en ny rationell princip där museet skulle fungera som en utställningsmaskin. 
”Man har icke bundit sig för hårt. Det är lätt att verkställa en omredigering, 
ställvis eller i det hela.”56 

 Vid bygget av Malmö museum inuti det restaurerade slottet (öppnat 1937) valdes 
ett varmvattensystem med radiatorer, trots att de var konst som skulle ställas 
ut. Tavlorna utsattes därmed både för intensiv värme och risken att svärtas ner. 
Med tanke på den diskussion som hade förekommit om museiklimat i början av 
1930-talet, och som hade fortsatt vid Skandinaviska museiförbundets möte i 
Oslo 1937, är det märkligt att se hur tavlorna i Malmö kunde hängas bara några 
centimeter ovanför elementen.57 

 Till Östergötlands museum som öppnades 1939 valdes ett 
luftkonditioneringssystem till utställningslokalerna.58 I flyglarna fanns inga 
bärande innerväggar utan endast en rad pelare i mitten och med innerväggar av 
trä.59 En anledning var att man ville slippa radiatorerna som ansågs begränsa 
utställningsmöjligheterna. Där konst inte skulle ställas ut valdes radiatorer istället. 
Dessa nya muser skulle vara bekväma att vistas i och var de första som byggdes 
med besökarens komfort som en viktig funktion. Den museitrötthet som äldre 
museer hade anklagats för att orsaka med sina överbelamrade utställningar 
skulle förebyggas både genom föremålsglesare utställningar och genom att ge 
besökaren möjlighet att ta igen sig emellanåt. En förutsättning för detta var att 
besökaren inte började frysa om han eller hon satte sig ned i en av fåtöljerna 
en stund. Väl tilltagna garderober hade inretts eftersom det var så varmt att 
besökaren inte behövde ta med sig ytterkläderna in i utställningarna.

 Ett annat exempel är Zorn-museet i Mora som öppnades samma år, och 
där konsthistorikern Gerda Boëthius hade stort inflytande över byggnadens 
utformning, ritad av Ragnar Östberg, som båda stod nära Curman. 
Byggnaden fick friliggande bärbalkar som gick mellan ytterväggarna och 
gjorde utställningslokalerna oberoende av inre väggar. Inga rör eller radiatorer 
tilläts synas utan alla installationer skulle läggas in i väggar och bjälklag. För 
värmen installerades ett system med värmeslingor. På vinden skulle ömtåliga 
föremål förvaras. Den blev kringgjuten med betong för att ge skydd mot utifrån 
kommande brand. Boëthius såg också till att museet blev värmeisolerat och 
luftkonditionerat. Byggnaden och även Zorngården intill värmdes från källaren 
med ett varmvattensystem.60

 När Gävle museums byggnad invigdes 1940 (byggnationen hade inletts i oktober 
1938) hade ett omfattande magasin för föremålen inretts i källarvåningen, med 

56 E. Lundberg, ”Om länsmuseernas byggnadsfråga”, Svenska museer 1933, nr 1, s. 28.
57 C-A. Stoltz, ”Malmö museum”, Byggmästaren 1938, s. 14.
58 Ahrbom & Zimdahl, ”Museum i Linköping”, s. 504.
59 ”Nya museibyggnader”, i Svenska stadsförbundets tidskrift 1939, nr 10, s. 583.
60 A. Diös, ”Minnesanteckningar beträffande Zornmuseet”, i A. Diös, Om Zornmuseets 

tillkomst, Mora 1960, s. 36–41.
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fönster som släppte in dagsljus.61 Byggnaden värmdes delvis med pump varm-
vatten genom radiatorer i rum där föremål inte ställdes ut. I salar där föremål 
hängde på väggarna användes istället uppvärmning genom slingor i bjälklag 
och genom att släppa ut uppvärmd luft från varmkammare. Luften släpptes ut 
från taket och leddes ut i golvhöjd. Poängen med detta var inte för besökarnas 
kom fort utan för att förebygga kondens och frost på lanterninerna. I tre salar på 
översta våningen där tavlor ställdes ut fanns sådana värmeanordningar samt 
slingor under lanterninerna för snösmältningen. Ventilationsluften kom från en 
varmkammare där utomhusluft filtrerades och värmdes innan den befuktades och 
med fläkt pressades in i lokalerna.

Slutord

Utställningsmaskinen som museiideologisk princip bör förstås dels som en 
reaktion mot 1800-talets museibyggnader som hade uppförts som gallerier 
snarare än som museer med en samhällsbevarande och demokratisk uppgift, 
dels som ett närmande till den funktionalistiska trend i arkitektur och formgivning 
som hade blivit satt i och med Stockholmsutställningen 1930. Museibyggnaden 
skulle efter 1930 utgöra ett skyddande skal som också gav goda förutsättningar 
för de nya funktionerna. Länsmuseerna i Skara, Östersund, Halmstad och Luleå 
byggdes på 1930-talet, och Länsmuseet i Västerbotten invigdes 1943. Samtliga 
dessa byggnader tillät en större flexibilitet i användningen, och avsågs kunna 
erbjuda både ett bra bevarande och en modern komfortnivå.

 Den ökade komfortvärmen i museibyggnader ledde till en luft som vintertid 
var alldeles för torr för organiska material i samlingarna, och därför behövdes 
också luftfuktare införas på flera museer. Kunskapen om hur olika material 
påverkades av snabba klimatförändringar var mycket begränsad i museivärlden 
och arkitektkåren, vilket också framgick vid det Skandinaviska museiförbundets 
möten under 1930-talet. Museiklimatet började vid denna tid att beskrivas och 
undersökas, inte minst av riksantikvarien Sigurd Curman, som ett växande 
problem som pockade på en lösning.

61 S.H. Wranér, ”Museibyggnaden”, i Från Gästrikland: Gästriklands kulturhistoriska 
förenings meddelanden 1940, s. 19–30.
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Segrare och förlorare vid Shiloh 
Åke Sandström

Under två dagar i april 1862 stod det första riktigt blodiga slaget i det amer ikan-
ska inbördeskriget mellan unionen och konfederationen, d v s mellan nord- 
och sydstaterna. I denna essä kommer jag att ta upp några aspekter på den 
minnespark som byggts upp på det gamla slagfältet. Jag kommer att efter en 
kortfattat beskrivning av slaget och dess bakgrund undersöka hur segrare och 
besegrade framställs, ställt i relation till den försoningspolitik som eftersträvades 
efter freden 1865.

De engelska kolonierna i östra delarna av Nordamerika började tidigt att glida 
isär i en nordlig och sydlig del. Ekonomiska orsaker brukar lyftas fram som den 
viktigaste förklaringen till detta: i de södra kolonierna började en plantageekonomi 
att få fäste redan under 1600-talet, medan de norra delarna utvecklade industrier, 
finans- och handelsverksamhet.1 Mot 1800-talets mitt hade bomullsproduktionen i 
söder ökat kraftigt för att förse Europas men också New Englands textilindustrier 
med råvara. Samtidigt stod de norra delstaternas industrier inför samma 
industriella genombrott som Sverige skulle få uppleva från 1870-talet, med 
en genomgripande mekanisering av lantbruket och en kraftig ökning av 
industriproduktionen.

Produktionen på söderns plantager drevs så gott som uteslutande av svarta 
slavar. Slaveriet var en produktionsform som i övriga delar av västvärlden 
var på utdöende. I Storbritannien hade slaveriet avskaffats på 1830-talet. 
Slaveriet var dock djupt rotat i södern och sågs där som en förutsättning för den 
arbetsintensiva bomullsodlingen, men också som en värdemätare på socialt 
och ekonomiskt välstånd, inte olikt förhållandena under den form av slaveri 
som i Ryssland gick under benämningen livegenskap. Även om det bara var en 
minoritet av de vita hushållen i den amerikanska södern som hade slavar, så 
var det bland många vita ett mål att en dag få råd med egen slavarbetskraft, till 
lantarbete eller för hushållet.

Slaveriet blev ett problem när USA expanderade västerut och nya territorier 
omvandlades till delstater i unionen. Om dessa skulle ha rätt att bli så kallade 
slavstater eller om de likt de nordliga delstaterna skulle betraktas som fria stater, 
med förbud mot slaveri, var ett återkommande konfliktämne. Dessa konflikter 
löstes med olika kompromisser under 1800-talets första hälft, men inte på sådant 

1 För den som vill få en lättillgänglig översikt över de ekonomiska faktorerna bakom 
splittringen mellan nord och syd före inbördeskriget utbrott kan med fördel läsa Dillard, 
Dudley, Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia, LiberLäromedel, 
Lund, Flera upplagor.



Gotland University Press 8

60

sätt att de kom att utgöra stabila riktlinjer för framtiden. När Abraham Lincoln, 
en relativt okänd politiker för det några år gamla republikanska partiet, vann 
presidentvalet 1860 fruktade södern att slaveriet som institution var i fara och 
flera delstater trädde ur unionen. Lincoln ville till varje pris hålla samman unionen 
och situationen drevs under våren 1861 mot en väpnad konfrontation mellan de 
stater som var kvar i unionen och rebellerna i söder.

Den första större militära konfrontationen mellan unionssidan och kon feder-
ationen i amerikanska inbördeskriget var ett fältslag inte långt från huvudstaden 
Washington.2 Slaget har gått till eftervärlden som det första slaget vid Manassas 
eller Bull Run. Liksom de flesta andra slag under detta krig finns två namn på 
denna drabbning eftersom nord och syd tillämpade olika namngivningspraxis. 
Båda sidor gick till strid förvissade om att det skulle bli en lättköpt seger. Från 
Washington körde invånarna ut i vagnar för att försedda med picknickkorgar 
beskåda hur rebellerna skulle besegras. Till de samlade civilisternas fasa 
utvecklades slaget i en helt annan riktning: unionstrupperna jagades av fältet 
och sammanblandade med panikslagna åskådare packades vägarna igen och 
förvandlade vad som kunde ha blivit ett ordnat återtåg till vild flykt.

Manassas utgjorde ett första uppvaknande för båda sidor. På unionssidan 
började man misstänka att segern möjligen kunde komma att dröja ytterligare 
ett antal veckor eller månader. Inom konfederationen ansåg man det bekräftat 
att de veka soldaterna från de urbaniserade norra staterna inte dög till krig och 
att en seger nu snabbt ryckte närmare. Kriget kom nu att delas upp på de två 
huvudsakliga stridsområden som skulle komma att bestå under resten av kriget: 
det västra och det östra. Med det östra avsågs framförallt striderna i Virginia 
och Maryland, där de båda huvudstäderna Washington och Richmond befann 
sig på bara ca 15 mils avstånd från varandra. Det västra kom framförallt att 
handla om Mississippidalen och nordsidans försök att dels komma åt denna 
kommunikationsled för transporter ned till Mexikanska golfen, men också 
strävan att klyva konfederationen på mitten. En nyckelperson i de tidiga striderna 
kring Mississippi var Ulysses S. Grant. Genom en kombinerad operation 
mellan flotta och armé intogs de båda knutpunkterna Fort Donelson och Fort 
Henry i Tennessee under den tidiga våren 1862. Den fortsatta operationen 
syftade till att fortsätta stöta söderut längs Mississippi för att erövra Corinth, 
Mississippi, en knutpunkt för väg- och järnvägstransporter. För sydsidan var 
detta ingen hemlighet och i Corinth befann sig sydstaternas store hjälte general 
Albert Sidney Johnston och segraren från Bull Run, den kreolske generalen 
Beauregard. Grants Army of the Tennessee slog läger vid Pittsburg Landing i 
Tennesseefloden på sin väg mot Corinth, inte långt från en enkel liten träkyrka 
vid namn Shiloh. Namnet hade tagits ur Bibeln och betyder ”Fridens plats”. Där 
skulle man vänta in förstärkningar norrifrån för att sedan fortsätta offensiven mot 
Corinth tre mil längre söderut.

2 Det finns flera utmärkta översikter över det amerikanska inbördeskriget. Min favorit är 
Catton, Bruce, The centennial history of the Civil war i tre volymer från 1960-talet. En 
kortfattat översikt på svenska är Rystad, Göran, Den bittra fejden: nordamerikanska 
inbördeskriget 1861–1865, [Ny, omarb. och utvidgad utg.], Historiska media, Lund, 2000.
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General Johnston och Beauregard i Corinth beslutade att inte vänta på anfallet 
utan istället själva gå till offensiven. Efter en besvärlig uppmarsch med Army 
of Mississippi på leriga vägar gick man till storskaligt anfall mot de intet ont 
anande unionstrupperna. Den taktiska planeringen gick ut på att anfallets 
fulla tyngd skulle träffa unionsarméns vänstra flygel för att slå in en kil mellan 
Tennesseefloden och fienden. Därefter skulle en inringning och i bästa fall ett 
fullständigt nedgörande av nordsidans armé ske.

Anfallet drog igång i gryningen den 6 april 1862, vilket var tre dagar efter 
planeringen. Förseningen hade orsakats av ett mycket regnigt väder och en 
överoptimistisk plan som förutsatte en förflyttning på över tre mil av 40 000 man 
på två leriga skogsvägar. För många av männen tog maten slut och natten till 
6 april fick de lägga sig hungriga i de två stridslinjer som formerades någon 
kilometer från unionssoldaterna. Otroligt nog hade uppmarschen inte upptäckts.

Nordsidan var som bäst upptagna med att äta frukost, något som i praktiken kom 
att bromsa offensiven eftersom de otränade men också hungriga soldaterna 
från syd inte kunde motstå att plundra unionssidans läger. Många år senare 
berättar kompanichefen för I-kompaniet ur andra Texasregementet, hur han 
då de anföll genom ett läger som tillhörde ett kompani från Illinois snappade åt 
sig en stekpanna med kött från en lägereld och åt samtidigt som han jagade 
unionssoldaterna på flykten.3

Istället att låta huvuddelen av anfallet gå mot Grants vänstra flygel kom de 
hårdaste striderna att stå i slagfältets centrala delar med mycket stora förluster 
på båda sidor. Efter ett blodigt stångande tvingade sig sydsidan igenom unionens 
försvarslinjer och när skymningen föll var Grant i praktiken inringad i ett begränsat 
område omkring flodhamnen vid Pittsburg Landing. Området vid floden fylldes 
snart av skräckslagna unionssoldater från upplösta kompanier och brigader. De 
officerare som inte själva tillhörde de demoraliserade försökte med alla medel få 
soldaterna att återvända till striden. Mer eller mindre lyckade övertalningsförsök 
gjordes, till de senare hör kanske general Grants försök att med det egna 
kavalleriet skrämma männen tillbaka till stridslinjen. Efter att ha flytt framför de 
anstormande hästarna sökte de snabbt skydd i strandkanten igen, förmodligen 
inte i mer stridbart skick än tidigare.4

När striderna avstannade för dagen var sydsidan förvissad om att resten bara 
handlade om att fullfölja den gångna dagens framgång. Under kvällen och natten 
anlände dock stridsvana och utvilade förstärkningar till Grant, och när gryningen 
kom 7 april gick dessa till motoffensiv och tvingade den nu utmattade sydarmén 
tillbaka till Corinth. När röken lagt sig över slagfältet kunde det konstateras att 
unionen och konfederationen under detta enda slag hade förlorat fler soldater 
än vad USA gjort under alla tidigare krig sammantagna. Över tjugotusen döda 
och sårade löd förlustsiffran, ungefär lika många på båda sidor. I det allt varmare 
vårvädret fick de stupade begravas där de hade fallit. De egna soldaternas 

3 Chance, Joseph E., The Second Texas Infantry: from Shiloh to Vicksburg. Eakin Press, 
Austin 1984, s. 27.

4 Daniel, Larry J., Shiloh: the battle that changed the Civil War, New York 1997, s. 246.
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gravar markerades i den mån det var möjligt med enkla trälappar med namn 
på. Förlorarna skyfflades ned i omärkta massgravar. Shiloh blev en chock för 
allmänheten på båda sidor när listorna över stupade började anslås. Slaget 
medförde att nordsidans offensiv kunde fortsätta söderut och inom kort var 
konfederationen kluven i två delar i och med erövringen av Corinth, Vicksburg 
och New Orleans.

Kriget kom att fortsätta i ytterligare tre år och det blev allt mer brutalt. Flera slag 
skulle följa som blev både blodigare och med större förluster än de vid Shiloh. 
Flera av generalerna Grants och Lees ursinniga drabbningar med sina arméer 
under 1864 var dödligare än vad Shiloh hade varit, men trots detta har Shiloh 
fått en särställning bland inbördeskrigets många drabbningar, en ställning som 
kanske bara överträffas av Gettysburg sommaren 1863. Soldater och officerare 
som deltog i slaget var redan dagarna efter sydstatsarméns återtåg till Corinth på 
det klara över att de hade varit med om en historisk händelse.

Det skulle dock dröja in på 1890-talet innan veteraner från slaget såg till att en 
minnespark kunde börja formas på området. I skildringar från 1880-talet berättar 
gamla veteraner hur de vandrat runt på det gamla slagfältet bland mängder av 
lämningar från slaget. Bland seldon och vagnsdelar behövde man heller inte 
anstränga sig för att stöta på lämningarna efter stupade soldater. Under 1890 
talet och under tiden fram till första världskriget pågick ett intensivt arbete med att 
köpa loss land från de lokala jordägarna, att röja upp och att förbättra de gamla 
dåliga vägarna, men framför allt att resa positionsmarkörer över var de stridande 
förbanden hade befunnit sig vid olika skeden av slaget. Därtill kom otaliga 
monument över de olika delstaternas insatser i slaget.5

När kriget började att närma sig slutet 1865 betonade president Lincoln att 
segern inte fick föra med sig att de tidigare upproriska staterna skulle ges 
anledning att nära förlorarens bitterhet mot den tidigare fienden. I och med 
mordet på Lincoln i samband med krigsslutet blev denna försoningspolitik inte så 
uttalad som presidenten hade önskat, men det var – och är – ändå ett tydligt drag 
att segern firas försiktigt med tanke på att den tidigare fienden återgick till att vara 
landsman efter 1865. Genom en lag antagen av kongressen 1894 slogs fast att 
alla delstater, från båda sidor, som hade trupper engagerade i slaget ägde rätten 
att uppföra monument på slagfältet. Det bestämdes också att inga monument fick 
uppföras som kunde verka stötande på andra delstaters invånare.

Området är späckat med monument: endast Gettysburg har fler i USA. 
Monumenten, liksom hela slagfältsparken är kluven då det gäller vad som 
framhävs och hyllas. Visserligen skulle monumenten utformas för att manifestera 
segern, men samtidigt skulle detta ske utan att förarga den gamla fienden. 
Tvärtom skulle helst den enade unionen lyftas fram med den amerikanske 
soldaten i fokus. Allt detta dessutom under en period av nationalistisk renässans, 
som svepte över hela den förenade unionen. Ekvationen blev allt för knepig, 

5 För en historik över tillkomsten av slagfältsparken vid Shiloh, se Smith, Timothy B., 
This great battlefield of Shiloh: history, memory, and the establishment of a Civil War 
national military park, University of Tennessee Press, Knoxville 2004.
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särskilt som monumentmakarna vid denna tid ännu inte lärt sig att tillverka 
monument som framhävde det mänskliga lidandet istället för nationens stordåd. 
Monumenten sade en sak och invigningstalarna till samma monument sa ofta 
något annat. Vid stora marmorpjäser som i relief lyfte fram hjältar från Iowa, 
Wisconsin eller Ohio förtegs genomgående krigets orsaker och istället hyllades 
den amerikanske soldaten oavsett om denne hade varit klädd i unionens blå 
uniform eller konfederationens grå. Detta är för övrigt än i dag i USA en vanlig 
bild av kriget. När det gäller den federala krigskyrkogården, som började att 
anläggas redan 1866, gällde och gäller än idag i Shiloh som på andra platser i 
USA att försoningspolitiken följts mindre hängivet. Kyrkogården är för unionssidans 
fallna medan den slagne fienden ligger kvar i sina massgravar, varav ett flertal 
inte längre går att finna i terrängen. Det är fortfarande förbjudet att på nationella 
gravplatser begrava kvarlevor efter rebeller som återfinns på gamla slagfält.

Trots beslutet att tillåta alla deltagande delstater att uppföra monument är 
endast sju av de omkring 130 monumenten till minne över sydstaternas insatser. 
Anledningen till detta är lätt att finna: intresse fanns helt enkelt inte att delta 
i minnesmanifestationer över ett förlorat slag i ett förlorat krig på gammal 
konfederativ mark som köpts upp av den gamla fienden. Medan stater som 
Illinois, Indiana, Iowa och Ohio lade ned stor möda och stora ekonomiska 
resurser på att manifestera den egna insatsen i kriget, ville stater som 
Tennessee, Alabama och Mississippi inte delta.

Att konstruera minnesmonument som inte är utmanande mot den förlorande 
sidan kräver att man flyttar fokus från den egna nationens prestationer mot t. 
ex. det lidande som kriget förorsakar de drabbade oavsett sida. Efter att ha sett 
huvuddelen av monumenten i den flera kvadratkilometer stora parken kunde 
jag konstatera att man lyckats mindre väl att undvika anledning till missnöje 
hos de besegrade. De segrande delstaternas monument är ofta svulstiga i 
nationalromantisk anda. Här finns musor i brons som skriver historia i marmor, 
örnar som bröstar upp sig och kanoner som pekar hotfullt. Texterna talar ofta om 
patrioterna som skyddade den heliga unionen, vilket är ett kontroversiellt utrop 
när den besegrade fienden hade kämpat för att slippa unionen.

De fåtaliga monumenten över förlorarna talar ett helt annat språk. Antingen är 
de mycket anspråkslösa, som t. ex. det över Texas: en slät rektangulär sten i 
granit rest på höjden med en inskription som kortfattat talar om vilka förband 
som stred och en liten sköld med Texas vapen som enda prydnad. Andra 
uttrycker förlorarens bittra sorg över nederlaget. Det kanske mest uttrycksfulla 
är monumentet över Tennessee (bild 2), som trotsigt meddelar att det är rest ”by 
the sovereign state of Tennessee”. På andra sidan finns ett citat av brigadgeneral 
Cleburn: ”The Tennesseeans had more to fight for. The fight was for their homes 
and firesides”. Denna syn på kriget är ovanlig i Shiloh, men desto vanligare 
bland gemene man i den amerikanska södern, där kriget fortfarande ofta 
benämns ”The war of northern aggression”. Det är ibland lätt att glömma bort 
förutsättningarna för kriget: Om nord inte hade invaderat syd hade det inte blivit 
något krig. De slavstater som utträdde ville vara ifred med sin kultur, där slaveriet 
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var en viktig del. För sydsidan handlade det om att hålla gränserna för att vinna 
kriget. Nordsidan var tvingade att invadera för att segra. Konfederationens 
soldater försvarade ett arkaiskt och grymt samhällssystem, men politiska 
förutsättningar och militära realiteter gjorde att de samtidigt försvarade sina hem 
och sina familjer.

Det ska betonas att monumenten efter konfederationen ofta uttrycker sorg och 
bitterhet, men det är inte den sortens universella känslor som riktar sig mot 
kriget som fenomen, en genre som blir allt vanligare efter första världskriget. 
Det är istället den besegrades hårda öde som framställs, och den riktas mot 
fienden, inte mot kriget. Den stående soldatens kroppsspråk i monumentet över 
Tennessee (bild 2) visar detta på ett mycket tydligt sätt.

Bild 1. Iowas monument vid Shiloh. Det restes 1906 och inskriptionen lyder This monument 
is erected by the state of Iowa in commemoration of the loyalty, patriotism and bravery of her 
sons who, on this battlefield of Shiloh on the 6th and 7th days of April, A.D., 1862, fought to 
perpetuate the sacred union of the States. Monumentet reser sig nästan 25 meter upp i luften 
och kröns av en örn i brons med utbredda vingar. Foto: Förf.
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Bild 2. Monument över Tennessee vid Shiloh. Det finns ytterligare ett monument över 
Tennessee laddat med symbolik och där en hårlock av den stupade generalen Albert Sidney 
Johnston finns inmurad i en av grundstenarna. Foto: Förf. 

Det kanske mest iögonenfallande i den stora slagfältsparken när det gäller 
skillnaden mellan segrare och besegrade är ändå hur de som stupade i slaget 
presenteras för besökaren. Shiloh National Cemetery är vackert belägen nära 
Pittsburg Landing, d v s den plats där flodångarna med Grants armé lade till vid 
Tennesseeflodens västra strand. Här finns över 3500 gravar, varav ca 2300 med 
okända soldater. ID-brickor på soldater hade ännu inte börjat användas under 
inbördeskriget. Soldater som anade att hårda strider stod för dörren kunde nåla 
fast namnlappar i sina skjortryggar för att möjliggöra identifiering, men ofta fanns 
inte tillräckligt mycket kvar av de stupade eller deras kläder för att fastställa vilka 
de hade varit. Huvuddelen av de begravda är flyttade från över 500 provisoriska 
gravar runtomkring det vidsträckta slagfältet. I den mån misstag inte begicks – 
vilket är osannolikt – fylldes gravarna med stupade unionssoldater. Detta var i 
alla fall den uttalade målsättningen. De många stupade från konfederationen 
ligger fortfarande kvar i massgravar där de grävdes ned en kort tid efter slaget. 
Sydstaternas General Beauregard sände dagarna efter slaget en begäran till 
Grant att få skicka en styrka för att föra tillbaka de döda från slagfältet. Särskilt de 
anhöriga i området i regionen var angelägna om detta. Grants svar var välvilligt, 
men avböjande. På grund av det varma vädret hade de döda redan begravts.6 
De kända massgravarna är betydligt mer blygsamt exponerade än den federala 
kyrkogården, men framförallt går det inte att maskera det faktum att under de 
resta minnesstenarna ligger hundratals soldater i lager på lager, precis på de 
platser där de grävdes ned av sina besegrare i april 1862.

6 The War of the Rebellion: a compilation of the official records of the Union and 
Confederate armies. Pub. under the direction of the ... Secretary of War. Vol. X:1, 8/4 
1862 (Beauregard till Grant) och 9/4 1862 (Grants svar), s. 111.
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Även om det är tillåtet för den förlorande sidan att resa monument över sina 
stridande förband och över sina döda, så är det inte tillåtet att exponera någon 
av de idag fortfarande populära flaggorna från konfederationen, som The Stars 
and Bars, The Bonnie Blue Flag eller, den kanske vanligaste idag, The Southern 
Cross. Förbudet kan tyckas rimligt med tanke på att dessa för många är politiskt 
och kulturellt laddade, men det betyder också att det är segraren som satt 
agenden och som medför att Shiloh inte upplevs av alla som en försoningens 
plats. Ännu ett sådant exempel upplevde jag vid en artilleriuppvisning i 
slagfältsparken av en grupp reenactors. Nära Pittsburg Landing uppträdde dessa 
i unionsuniformer med två kanoner. Det var som väntat en bullrig föreställning och 
efter demonstrationen gick jag fram och pratade med artilleristerna. Det visade 
sig att de var från Louisiana och att de i normala fall hade de grå uniformerna 
som visade detta. Jag frågade varför de nu föreställde Ohios First Light Artillery 
och svaret blev att man från parkens sidan inte ville ha en uppvisning med 
sydstatskanoner. Det var uppenbart att de inte var nöjda med detta krav. På 
frågan varför de alls ställde upp svarade de att de ville skjuta med den kanon 
som de för dyra pengar hade låtit gjuta efter en modell från inbördeskriget. 

Bild 3. Reenactors föreställande Battery G, 1st Light Artillery, 5th Division, Army of the Ohio, 
men som normalt föreställer betjäningen av ett Louisianabatteri, avskjuter sin kanon 25/9 2010 
ovanför Pittsburg Landing. Foto: Förf
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Misstänksamheten mellan amerikanska södern och de nordliga staterna idag 
ska inte överdrivas, men vem som helst som slår sig i slang med människor 
på restauranger, museer eller bussar märker att den finns där. Det är möjligt 
att den delvis kan ledas tillbaka till en tendens som ofta kom till uttryck i brev 
och dagböcker skrivna av soldater i unionsarmén då de beskriver det för dem 
exotiska södern. Ofta lyfts bilden fram av de södra staterna som, om än bördiga, 
fattiga och underutvecklade och sydstatsbon som fattig, ohyfsad och obenägen 
till arbete. I ett brev från menige Andrew J. Walker, skrivet på vägen ned mot 
Shiloh beskriver han den fattiga landsbygden för sin familj hemma i Illinois: ”arma 
land, jag tycker knappast att det är värt att strida om...”.7 I den historik över Illinois 
55:e infanteriregementen som veteraner skrev på 1880-talet är omdömena över 
de sydstater som man passerade tillsammans med Grants invasionsarmé ofta 
hårda. Vid ett återbesök på slagfältet tjugo år efter slaget har detta inte ändrats. 
En av författarna, som konstaterar att området har förändrats och åkrar slyat igen 
konstaterar torrt: ”Some fields have been abandoned under the thriftless culture 
of the region...”.8

Uppslaget till den här korta essän fick jag under min sista dag vid mitt besök 
i slagfältsparken. Vid en liten uthuggning i skogen vid sidan av en av vägarna 
som korsar parken stannade jag bilen. Där inne syntes ett oansenligt monument 
kring vilket marken var kraftigt upptrampad och fri från gräs. Jag kände igen det 
som en av massgravarna med stupade sydstatssoldater. Jag tänkte inte stanna 
eftersom jag vid det här laget hade sett allt jag behövde se för min forskning och 
var tämligen mätt på monument. Men vid foten av minnesstenen låg en liten lapp. 
Jag blev nyfiken och gick ur bilen. På den lilla lösa papperslappen stod skrivet 
med en smula klumpiga tryckbokstäver: ”You Are NOT Forgotten”.

Inbördeskriget väcker fortfarande starka känslor i USA. Den välordnade och 
vackra parken till minnet av slaget vid Shiloh i april 1862 har inte förmått och 
förmår inte att hos alla väcka den känsla av nationell enighet över de gamla 
gränserna som eftersträvats. Förmodligen har ättlingarna till förlorarna svårare för 
detta än ättlingarna till segrarna.

Bild 4. Papperslapp lagd vid foten av en av sydstaternas massgravar vid Shiloh. Foto: förf..

7 Library of Congress, Andrew J. Walker correspondence, 1856–1878, MSS6063,  
22/3 1862.

8 The story of the Fifty-fifth regiment Illinois volunteer infantry in the civil war, 
1861–1865. By a committee of the regiment, Mass. 1887, s. 131.
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Minnet av slaget vid Somme 
1916
Erika Sandström

Våren 1916 förflyttades brittiska soldater från fronten kring belgiska Ypres till 
Somme. De flesta var glada över förflyttningen. En soldat skrev att landskapet 
kring Somme liknade England, att det var nästan som hemma. Soldaterna 
som varit med vid Ypres, Gallipoli eller några andra av de tidigare slagfälten 
visste att landskapet inte skulle förbli vackert. De hade naturligtvis rätt. 1918 
var Somme förött. Byar hade upphört att existera, vägar, järnvägar och kanaler 
var oanvändbara. Befolkningen i de centrala småstäderna Albert och Péronne 
hade i stort sett helt lämnat sina sönderskjutna hem och franska myndigheter 
gjorde bedömningen att det inte fanns något större hopp om att städerna skulle 
återuppbyggas. Invånarna tyckte annorlunda, liksom de bönder som sett sina 
gårdar förstörda under kriget. Med undantag för fyra byar, som helt försvann, 
återuppbyggdes området efter kriget. Idag är det åter vackert, bördigt och 
grönskande. Det liknar fortfarande södra England. 

På morgonen den 1 juli 1916, strax före halv åtta, anföll britterna de tyska linjerna 
med 19 divisioner längs en ca tre mil lång frontlinje. Omedelbart söderut anföll 
samtidigt tre franska divisioner. Syftet var dels att det massiva anfallet skulle göra 
att britterna snabbt bröt igenom de tyska linjerna, dels att avlasta fransmännen 
som sedan våren 1916 varit engagerade i ett utnötningsslag vid Verdun. Anfallet 
den 1 juli hade föregåtts av en veckas massiv artilleribeskjutning av den tyska 
fronten. Befälhavarna räknade med att de tyska soldaterna skulle vara döda 
eller helt omtöcknade när britterna började avancera. De utgick också från att 
taggtrådshindren i ingenmansland skulle vara sönderskjutna av artillerielden. 
Soldaterna skulle därför säkert kunna avancera framåt gåendes i räta linjer.1 
Båda dessa antaganden visade sig vara kraftigt felaktiga. 

Tyskarna hade haft gott om tid att förbereda sina värn. Marken i Somme är rik på 
krita och förhållandevis enkel att gräva ner sig i, och det hade också gjorts med 
stor effektivitet. Det brittiska artilleriet hade således tämligen liten effekt på de 
tyska försvararna, som helt enkelt väntade ut elden i underjordiska skyddsrum. 
Taggtråden hade alls inte förstörts, utan snarast blivit svårare att forcera eftersom 
den trasslat ihop sig av beskjutningen. När britterna, långsamt och i raka led, 
marscherade mot de tyska linjerna var de därför lätta måltavlor för försvararna, 

1 Att soldaterna skulle avancera framåt i gångfart, inte försöka komma över 
ingenmansland så fort som möjligt, motiverades av att befälhavarna inte trodde att 
den stora mängden helt färska soldater skulle klara av operationen i högre tempo. 
Dessutom hade risken för att de träffats av eget artilleri varit större.
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som då hade hunnit upp och bemannat sina kulsprutor. Elden nådde i själva 
verket hela vägen över ingenmansland och många britter träffades innan de ens 
lämnat den mark de själva höll. I den mån tyskarna blev chockade av det brittiska 
anfallet, var det främst för åsynen av vad deras eld åstadkom i de brittiska leden. 
På vissa håll slutade tyskarna skjuta när de såg att anfallarna var chanslösa, för 
att ge de skadade en möjlighet att ta sig tillbaka. 

Slaget vid Somme är den största brittiska militära tragedin i historien. Under den 
första dagen stupade 20 000 man, 40 000 sårades. Det betydde att en femtedel 
av de anfallande var döda och en tredjedel sårade redan under slagets inledande 
dag. Landvinningarna man åstadkommit var obetydliga. I slutet av månaden hade 
fronten flyttat sig knappt fem kilometer; en vinst för vilken nästan 400 000 män 
dött. När den brittiska offensiven officiellt avstannat, den 19 november, hade 1,2 
miljoner britter, fransmän och tyskar stupat. Som längst hade britterna avancerat 
en dryg mil från den frontlinje de höll den 1 juli.2

Att ta hand om de stupade var ett problem för alla de krigförande länderna. Att 
människor stupar i krig var ingen nyhet, men omfattningen var ny.3 Dessutom 
hade man inte tidigare varit särskilt angelägen om att hedra varje enskild stupad 
soldat. Det vanliga tidigare i historien hade varit att ta hem och hedersamt 
begrava mer bemärkta stupade, men låta den vanlige soldaten förpassas till en 
massgrav. Shakespeare är alltså historiskt korrekt när han låter fransmännen 
efter slaget vid Agincourt, som för övrigt också ligger i norra Frankrike, be om lov 
att sortera de döda på slagfältet: 

To look our dead, and then to bury them; 

To sort our nobles from our common men; 

For many of our princes – woe the while – 

Lie drown’d and soakt in mercenary blood4

Det hindrade inte att man också tidigare i historien hade bemödat sig om att 
markera också massgravar för vanligt folk, vilket ju är bekant för alla som sett 
minneskorset över de fallna utanför Visby 1361, men att skapa individuella 
gravar var det inte tal om. Detta hade nu förändrats och det hade blivit mer 
angeläget att se till att alla stupade, oavsett militär eller civil grad hade en egen, 
markerad, gravplats. Under Amerikanska inbördeskriget fanns direktiv om 
att man i görligaste mån skulle sträva efter att begrava stupade i individuella, 
markerade och registrerade gravar.5 Som Åke Sandström visar i sin artikel i 
denna antologi var detta emellertid ofta omöjligt. Under första världskriget tog 

2 Det finns mängder med främst brittisk litteratur om slaget vid Somme, exempelvis The 
Somme av Peter Hart 2003 och klassikern The First Day on the Somme av Martin 
Middlebrook från 1971.

3 Det dog dubbelt så många i första världskriget som sammantaget i alla större krig 
mellan 1790 och 1914. Napoleons fälttåg mot Ryssland, det dittills blodigaste kriget 
skördade 400 000 offer. Mosse, George L Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of 
the World Wars 1990 s 4. 

4 Shakespeare, William ”King Henry V”, Act IV, Scene VII.
5 Longworth, Philip The unending vigil. The history of the Commonwealth War Graves 

Commission 2003.



Gotland University Press 8

71

man nya tag, i medvetenhet om att man stod inför ett problem av tidigare icke 
skådad omfattning. Under krigets första månader arbetade Röda kors-enheter 
hos alla krigförande stater med att registrera döda och gravar, och utbytte också 
information med varandra. Brittiska och tyska Röda kors-arbetare informerade 
alltså varandra om att, och var, de hade begravt den andra sidans soldater för att 
man skulle kunna föra register och stryka personer på listor över saknade. Detta 
system havererade dock snabbt när kriget och antalet döda eskalerade. 

I Storbritannien inrättades en Grave Registration Commission 1915, vilken 
ganska snart bytte namn till Imperial War Graves Commission. Organisationen 
finns ännu kvar, även om den på 1960-talet bytte namn till Commonwealth 
War Graves Commission (och kommer fortsättningsvis att förkortas CWGC). 
Britterna hade problemet att deras soldater stred och stupade på främmande 
mark – många av dem mycket långt hemifrån eftersom de brittiska styrkorna 
bestod av soldater från hela imperiet, alltså från exempelvis Kanada, Australien, 
Nya Zeeland, Afrika och Indien. Att frakta hem alla stupades kvarlevor skulle 
ha blivit alltför kostsamt och att låta anhöriga bekosta hemforsling hade skapat 
en orättvisa då välbärgade hade haft råd att få hem den stupade medan mindre 
bemedlade inte hade haft den möjligheten. För att lösa både det ekonomiska 
problemet och rättvisefrågan fattades ett principbeslut om att alla brittiska 
soldater skulle begravas i närheten av den plats där de stupat. Ingen skulle tas 
hem – ingen fick tas hem, även om familjen bekostade det hela. Systemet skulle 
vara rättvist. ”One could never explain to a person why Lord or Lady this was able 
to have a body /brought/ home while plain Mrs. Smith, a labourer’s wife or widow 
could not…”6 Med beslutet att förbjuda repartriering, ett besult som väckte stor 
debatt, hade myndigheterna också förpliktat sig att organisera välordnade och 
värdiga vilorum på främmande jord för de stupade. Det uppdraget, att utforma 
och anlägga dessa, föll på CWGC.

Även här var likhet en principsak. Alla begravningsplatser skulle organiseras 
likadant och alla stupade skulle ha likadana stenar. Den dödes regemente, 
namn, ålder och dödsdatum anges. Okända soldater, av vilka det finns många, 
har stenar med texten “A soldier of the Great War. Known unto God”. Varje 
begravningsplats har också ett likadant utformat kors i sten med ett svärd i 
brons, och en likadan stenrektangel, som ett altare, med texten “Their name 
liveth forevermore”. Både denna text och den som står på gravar med okända 
stupade är valda av Rudyard Kipling, som själv förlorade sin ende son i första 
världskriget. Som man kan ana skapade idén om fullständig likhet stor debatt. 
En kompromiss tillät att den som så önskade kunde betala för att få en extra, 
personlig, inskription på stenen – men jämlikhetsprincipen gjorde sedan att en 
sådan betalning i praktiken blev ett frivilligt bidrag. Många debattörer ansåg att 
det saknades religiösa symboler – att det “Cross of sacrifice” som skulle finnas 
på varje gravplats var för lite av kristen symbolik. Att man ändå valde att göra så, 
hålla platserna tämligen tomma på konfessionellt innehåll, var ett medvetet val 
motiverat av att döda med skilda religiösa tillhörigheter skulle kunna samsas om 

6 Longworth, Philip 2003 s 47.
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utrymmet. I den brittiska armén fanns inte bara kristna, utan också bland annat 
judar, muslimer, sikher och hinduer. Den stupades religiösa hemvist markerades 
på varje sten med en lämplig symbol, ett kors, en davidsstjärna osv.7

På samtliga begravningsplatser, även de allra minsta, finns en besöksbok som 
innehåller en information om slaget eller slagen som ägt rum i närheten, en 
karta over begravningsplatsen och ett register över de som vilar där. Alla kända 
1,7 miljoner stupade i både första och andra världskriget är också sökbara på 
CWGCs hemsida, där man alltså kan söka på ett visst namn och få uppgift om på 
vilken gravplats och var där den man söker är begravd eller på vilket monument 
hans namn är nämnt.8 Avsikten var, och är, att det ska vara enkelt för efterlevande 
att besöka anhörigas gravar – något man ju indirekt också åtagit sig att 
åstadkomma när man beslutade att ingen skulle tas hem. Under åren efter kriget 
organiserades resor till huvudsakligen västfronten av välgörenhets-organisationer 
för att även människor utan egna ekonomiska möjligheter skulle kunna besöka en 
stupad sons, makes, fars eller brors grav.9

Att ta hand om stupade var inte något som kunde vänta tills kriget avslutats då 
det kunde ske lugnt och organiserat. Det var istället en praktikalitet att hantera 
varje dag som kriget pågick. Ibland, när fronten var någorlunda lugn, var det 
möjligt att i god ordning genomföra begravningar med fältpräst och Last Post 
någonstans strax bakom linjerna. Men när stora strider rasade var sådant 
hopplöst. Under första dagen vid Somme, med dess extremt höga antal stupade, 
var det helt omöjligt. Många av de som fallit i ingenmansland fick bli liggande, 
vilket också gjorde att många med tiden helt förintades och alltså aldrig kunde 
återfinnas. Också dessa skulle på något sätt hedras, vilket när det gäller Somme 
skett genom att man på 1930-talet uppförde ett stort monument, Memorial to the 
Missing, där namnen på 72 000 saknade och på goda grunder förmodat stupade 
nämns. I andra fall kunde stupade tillfälligtvis begravas i en skyttegrav som var 
tagen ur bruk, eller som helt enkelt fick lov att tas ur bruk. Så är exempelvis 
fallet med Devonshire Cementary. Här stupade 161 soldater på morgonen den 
1 juli 1916 och begravdes tre dagar senare i den skyttegrav från vilken de inlett 
anfallet. Deras kamrater satte upp en tillfällig skylt som sedermera gjordes om i 
sten och fortfarande övervakar den numera ordnade gravplatsen. Inskriptionen 
är svårtolkad, å ena sidan en slags svart humor, å andra sidan ett klassiskt 
heoriskt uttalande om försvar intill döden: “The Devonshires held this trench. The 
Devonshires hold it still”. Här har alltså samtliga 161 begravda stupat på samma 
dag, troligen inom en eller några få timmar, men så behöver inte alls vara fallet på 
begravningsplatserna i Somme, eftersom slaget ju pågick under flera månader – 
varpå området härjades av kriget igen under 1918.

7 Longworth, Philip 2003 s 34ff.
8 Commonwealth War Graves Commissons hemsida, http://www.cwgc.org/debt_of_

honour.asp?menuid=14
9 David W. Lloyd Battlefield tourism. Pilgrimage and the Commemoration of the Great 

War in Britain, Australia and Canada 1919–1939. 1998 s 35f.
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Fig 1. Ingången till Devonshire Cementary, Mametz, Somme. Foto: Erika Sandström

När kriget var slut började arbetet med att leta efter och registrera fler 
döda och iordningställa permanenta gravplatser. En hel del soldater var då 
alltså redan temporärt begravda på ett sådant sätt att gravplatsen också 
försetts med namnuppgifter. Andra var man tvungen att leta efter. CGWC 
organiserade sökandet genom att göra rutnät over de gamla slagfälten och 
sedan systematiskt söka efter kvarlevor efter förmodat brittiska soldater. Var 
och en kan förstå att detta var ett både obehagligt och enormt tidsödande 
arbete. 1921 hade 132 begravningsplatser i Frankrike och Belgien blivit klara, 
och ytterligare 285 hade påbörjats. 40 000 gravstenar hade tillverkats och 
fraktats över kanalen, och hälften av dem var på plats.1362 trädgårdsmästare 
hade anställts för att skapa vackra anläggningar som skulle ge ett intryck av 
trevlig engelsk trädgård.10 Arbetet var slutfört 1938, då sammanlagt 500 000 
gravstenar hade producerats och satts upp.11 Man hade också köpt in den 
mark som gravplatserna är placerad på, så att alla stupade formellt sett är 
begravda i Storbritannien. Varje CWGC-gravplats är alltså en del av soldatens 
hemland – en liten bit jord som inte tillhör den stat den är omgärdad av. När 
Storbritanniens kung George V 1922 besökte krigskyrkogårdar i Frankrike sa 

10 Longworth, Philip s 62 och 76.
11 Tråkigt nog var det då nästan dags för CWGC att börja om igen, då andra världskriget 

bröt ut och ställde nya krav på att identifiera och begrava nya stupade om än i mindre 
omfattning. Idag finns det 23 000 CWCG-begravningsplatser över världen.
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han att ”never before in history have a people thus dedicated and maintained 
individual monuments to the fallen” – vilket man får konstatera är alldeles korrekt.12

Britternas motståndare vid Somme, de tyska soldaterna, fick inte samma omsorg 
efter döden. Tyskland gick ur kriget som förlorare och efteråt fanns inte pengar för 
statliga insatser av de enorma slag som britterna förmådde. I Tyskland blev det 
istället en frivilligorganisation, Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, som 
efter kriget organiserade och fortfarande tar hand om tyska militära begravnings-
platser. Tyskarnas problematik ökade också av att deras stupade låg i den före 
detta fiendens jord och Frankrike var inte lika benägna att ge tyskarna omsorgen 
om fransk jord som de givit britterna. Inte förrän 1966 fick Tyskland officiellt 
”vårdnaden” om de platser där tyska soldater från första och andra världskriget 
begravts.13 De tyska gravplatserna i Somme är därför betydligt färre, och de har 
ett ganska annorlunda uttryck. De ser inte ut som välansade trädgårdar utan 
följer en annan estetik där områdena mer ser ut som parker med träd, men utan 
planterade blommor i allsköns färger. Istället för ljus sten har man också valt kors 
i järn eller grå stenar. Man kan såklart tolka detta som den förlorarens estetik, 
men kan också ses som blott en annan estetik. Delvis var den praktiskt motiverad 
– det är dyrare att hålla efter en blommande växtlighet än rejäla träd. Delvis 
handlade det också om ett annat ideal, där man ansåg att det var mer riktigt att 
se tragiken som den faktiskt är istället för att gömma den i söta blommor. Man var 
också mindre mån om att det skulle vara individuella gravar och framhävde hellre 
att den stupade var en del av ett kollektiv, både som stridskamrat och som en del 
av nationen.14 

Fig. 2. Deutscher Soldatenfriedhof, Fricourt, Somme. Bortsett från de individuella gravarna på 
bilden (två soldater nämns på varje kors) finns här också flera större massgravar.  
Foto: Erika Sandström

12 Mosse, George L s 81.
13 Mosse, George L s 82.
14 Mosse, George L s 85–86.
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Att Tyskland faktiskt förlorade fler soldater vid Somme än vad britterna gjorde 
har nästan glömts bort i ljuset av första dagens gigantiska brittiska förluster. 
Tyskland har som bekant sedan dess också utkämpat ytterligare ett världskrig 
där det är tämligen enkelt att betrakta dem som skurkarna, något som självklart 
påverkar det tyska minnet av också första världskriget. Det har inte varit lika 
aktuellt att minnas första världskriget, eftersom man så starkt fokuserat på att 
göra upp med arvet efter nazismen och Förintelsen. Att minnas krig har varit 
problematiskt. Under 2000-talet har det dock vuxit fram ett större intresse för 
första världskriget också bland tyskar, och allt fler reser till krigsskådeplatserna 
från första världskriget för att se var deras förfäder stred och stupade. Kanske 
är första världskriget mindre komprometterande än det andra och därför bättre 
lämpat att stå som symbol för människors lidande under krig i allmänhet. Vid en 
ceremoni 2006, i samband med 90-årsminnet av Somme, avtäcktes ett brittiskt-
tyskt monument och i den tyske representantens tal presenterades då ungefär 
samma summering som man gör i också i Storbritannien: 

Today we are standing here together as friends to honour with 
this commemorative plaque those killed in action during the First 
World War, who had no choice but to fight against each other on 
different sides. /…/ Never, never again should Europe experience 
the horrors of war.15

Samma slutsats, om the war to end all wars, drog man i Storbritannien under 
mellankrigstiden, vilket ju då var uppenbart fel. I dagens Europa är det en 
gångbar berättelse igen, och en som delas av båda sidor i kriget. Den starkaste 
manifestationen av detta är dock inte centrerad kring Somme utan kring det 
andra stora slaget 1916, det fransk-tyska utnötningsslaget vid Verdun. 1984 stod 
den franske presidenten Francois Mitterand och den tyska förbundskanslern 
Helmuth Kohl hand i hand vid den stora krigskyrkogården i Verdun i en ceremoni 
till åminnelse försoning och av alla döda i de båda världskriget.

Vid Somme, där så förfärande många britter stupade, finns ca 400 
begravningsplatser utmed den gamla fronten på ca tre mil. De ligger alltså så tätt 
att man ser från den ena till den andra, vilket också betyder att man rent visuellt 
fortfarande kan se var fronten gick på morgonen den 1 juli 1916. I den karta 
som CWGC ger ut för att besökare lätt ska hitta till gravplatserna är uppslaget 
med den centrala delen av slagfältet formligen fläckig av markeringar för 
begravningsplatser.

15 BBC News. ”A German perspective: It’s our heritage too” 2006-07-03. (www.bbc.co.uk)
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Fig 3. Commonwealth War Graves Commission. Cementaries & Memorials in Belgium & 
Northern France. Uppslaget på s 25 och 26 visar området kring städerna Albert, Peronne och 
Baupame strax norr om floden Somme. 

Alla begravningsplatser är minutiöst välskötta med gräsmattor helt utan ogräs 
och med prunkade växter vid varje gravsten. Stenarna vårdas också och byts 
ut eller slipas om när de börjat se för anfrätta ut av väder och vind. Lokalt an-
ställda trädgårdsmästare, som ofta bor I närheten av begravningsplatsen, vårdar 
anläggningarna och fungerar även delvis som guider till besökare. Alla de ur-
sprung liga trädgårdsmästarna var för övrigt veteraner från kriget, och många av 
dem gifte sig med franska kvinnor och blev kvar på fransk jord.16

Att begravningsplatserna fortfarande är mycket välbesökta visar både gäst-
böckerna som finns överallt och de många blommor som lämnas vid gravarna. 
Första världskriget är det mest förödande kriget i Storbritanniens historia, och 
slaget vid Somme det blodigaste slag man upplevt. Platsen har alltså en särskild 
plats i människors minne, också för de som inte har personliga kopplingar genom 
anhöriga som stred och dog där. Så var det emellertid inte under en stor del av 
efterkrigstiden då det istället var de mångåriga striderna vid Ypres i Flandern 
som stod främst i det brittiska minnet av första världskriget. I samband med 
50-årsminnet av slaget vid Somme kom slaget dock att få den plats man nog 
måste säga att det förtjänat, delvis tack vare en serie av artiklar i The Times.17 
Idag kryllar Somme av turistande britter och besökare från samväldet och många 

16 Longworth, Philip 2003 s. 62.
17 BBCs hemsida ”Rethinking the Somme” 2006-07-03. (bbc.co.uk)
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av områdets Bed&Breakfast-ställen (som också fint följer den gamla frontlinjen) 
drivs av brittiska första världskriget-entusiaster. Det finns också en uppsjö 
guider till slagfältet, liksom museer och besökscentra. Varje år hålls den 1 juli en 
ceremoni vid Memorial to the missing i Thiepval. 2006 var första gången det inte 
fanns någon veteran från slaget närvarande.18 

Om det tidigare var de närmast sörjade som besökte slagfälten är det idag 
barnbarn och barnbarns barn som kommer, liksom skolklasser och enskilda 
intresserade utan egentlig personlig koppling till kriget. Den traditionella symbolen 
för krig och hågkomst i Storbritannien är vallmon. Royal British Legion producerar 
och säljer vallmoprodukter avsedda att manifestera minnet av de döda, och det 
är ofta dessa vallmor som enskilda eller i form av kransar pryder gravplatserna 
– ofta kompletterade med personliga hälsningar. Dessa varierar i innehåll, men 
uttrycker sällan nationalistiska känslor. De stupade kallas visserligen ofta för 
hjältar, men inte sällan står det också något även om den tyske soldaten, och 
det är vanligt att se brittiska vallmor också på de fåtaliga tyska kyrkogårdarna i 
området. Man tycks alltså vilja hylla krigets offer i allmänhet, inte bara den egna 
sidans soldater eller den egna anfadern. 

Mycket vanlig är också texter om 
att soldaterna inte dött förgäves, 
alternativt att de dog för en god 
sak eller för friheten. Samma 
sak sade försvarsminister Des 
Brown när han närvarade vid 
1 juli-ceremonin 2006. Efter 
att ha förklarat att han känner sorg över att betrakta raderna med gravstenar 
över ofta mycket unga stupade tillade han: “But you’r greatly humbled as well, 
because these people gave selflessly of their own lives in order to protect our 
freedom.”19 Just detta är kanske inte helt självklart logiskt för många av oss, 
som nog ser första världskriget som typexemplet på meningslös krigföring. 
Brittisk frihet var knappast särskilt hotad under första världskriget. Icke desto 
mindre är det en vanlig fras, vilket jag bara kan tolka som att man gärna vill tro 
att det verkligen handlade om ett meningsfullt lidande. Den strävan är också 
något som redan under kriget fanns i samtliga krigförande stater.20 Exakt vilken 
meningen var är däremot inte lätt att avgöra. Kriget får olika mening i olika typer 

18 Times online ”Charles praises courage amid carnage of Somme” 2006-07-03. (bbc.
co.uk)

19 BBC News ”Somme horror marked 90 years on” 2006-07-03. (bbc.co.uk)
20 Winter, Jay Sites of memory, sites of mourning. The Great War in European 

cultural history 1995 s. 78ff.

Fig 4. “For all the soldiers who 
gave up their lives and dreams for 
our freedom. We remember your 
sacrifice”. Krans vid monumentet till 
de saknade i Thiepval.  
Foto: Erika Sandström
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av minnesmärken, och manifesteras på olika sätt i olika stater. I Storbritannien 
blev ju inte kriget, som i Tyskland, en del av en politisk-ideologisk berättelse om 
oförtjänt lidande – utan fick snarare med tiden den likaledes politiska betydelsen 
av att vara “the war to end all wars”. Kanske är det just detta besökarna syftar på 
när de på begravningsplatserna lämnar lappar med texter om att soldaterna dött 
för eftervärldens frihet? Om kriget hade fortsatt vara The Great War, och inte 
reducerats till det första av två världskrig, hade idén om att de stupade gett sitt 
liv för vår frihet kanske känts mer rimlig. 

Begravningsplatserna vid Somme är också en särskild sorts minnesmärken 
av krig, inte fullt jämförbara med de många, många monument som pryder 
franska, italienska, tyska och brittiska städer och byar. Gravplatserna är 
i någon mån både gravar och monument, och deras form – som vi sett 
– beroende också av praktiska hänsyn kopplade till att det är fråga om 
att hantera stupade. Den övergripande berättelsen jag själv upplever på 
Sommes slagfält är den om kriget som meningslöst slöseri med människor. 
Begravningsplatserna är omisskännligen brittiska, men inte nationalistiska 
eller triumferande och verkar alltså inte heller uppmana till sådana yttringar 
– snarast till hågkomst, släktforskning och bildningsresor. De båda mest 
centrala brittiska krigsmonumenten har också denna karaktär; den okände 
soldatens grav i Westminster Abbey och Kenotafen i Whitehall.21 Däremot är 
det svårt att beskriva gravplatserna som pacifistiska, de markerar dock värdet 
av det offer soldaterna har lämnat för fosterlandet. De presenterar både 
en bild av det heroiska offret och av krigets tragik, något Jay Winter menar 
är generellt för monument som uppförts strax efter kriget. Däremot är det 
knappast fråga om en kult av den fallne soldaten – som i mellankrigstidens 
Tyskland och Italien.22

Begravningsplatserna är också mycket vackra plaster, fridfulla trots att de vittnar 
om något som är allt annat än fridfullt. Det enda som rent visuellt minner om 
kriget är svärdet på stenkorset och regementsemblemen på gravstenarna. Om 
besökaren inte visste bättre – men det vet besökaren eftersom Somme inte 
har särskilt många turistattraktioner utöver kriget – kunde det vara fråga om 
rara begravningsplatser i ett Fylke där hoben Sam och hans pappa sköter om 
blommorna. Ett av den brittiska krigspoesins mest kända alster, Rubert Brookes 
dikt The Soldier innehåller stroferna:

If I should die, think only this of me

That there’s a corner of a foreign field

That is forever England.

21 Kenotafen, alltså en tom, symbolisk grav, uppfördes först i en temporär variant 
mellan juli 1919 och januari 1920. Under den första månaden besöktes den av en 
halv miljon människor, varpå man beslutade att permanenta monumentet genom 
att uppföra det i sten. Logiken är densamma som för en okänd soldats grav – en 
tom grav, eller en för en helt okänd, kan tolkas som allas grav. Vid Armistice Day, 
11 november, hålls fortfarande varje år en ceremoni just vid Kenotafen. 

22 Winter, Jay 1995 s 93.
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Det är engelskt, eller brittiskt, det hyllar hemlandet utan uppenbar chauvinism, 
uttrycker soldatens medvetenhet om att han kan dö – och det är verkligen en 
mycket passade beskrivning för de brittiska gravplatserna i Somme.23

Fig 5. A corner of a foreign field. Gordon Cementary, Mametz, Somme. En ursprunglig 
begravningsplats där 99 stupade begravdes i en förbindelselöpgrav några dagar efter slagets 
början den 1 juli 1916. Foto: Erika Sandström

23 Brooke själv dog av blodförgiftning i april 1915 under en trupptransport i 
Medelhavet, på väg till Gallipoli. Han begravdes på ön Skyros, en ensam grav som 
nu också står under CWGCs beskydd. 
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Jämförande 
klassrumsobservationer  
– en väg för interkulturell 
förståelse i Östersjöregionen?
Stellan Sundh

Inledning

Skolan är en väl etablerad institution som finns i alla länder runt Östersjön och 
som man är bekant med; alla har vi gått i skolan. Det är sålunda relativt lätt 
att sätta sig in i skolverksamhet i ett annat land även om förutsättningarna är 
mycket olika än vad man som besökare är van vid. I stort sett kan vi, som lärare, 
lärarstuderande eller elev, sätta oss in i det pedagogiska sammanhanget om vi 
ges information om elevers ålder, lektioners ämne och mål med den aktuella 
aktiviteten. Ett besök på en skola får förstås en mer analytisk karaktär med 
pedagoger eller lärarstuderande men även lekmän skulle relativt snabbt kunna 
identifiera tydliga mönster i kommunikation eller rutiner som är lika eller olika det 
som vi själva har varit med om.

Vid internationella jämförelser är det svårt att dra slutsatser om innehållet om 
vi inte förstår språket; om det saknas språklig kompetens finns hinder för att 
göra en adekvat analys. Även om många fenomen kan förstås med betraktelser 
av icke-språkliga variabler som t. ex. klassrumsmöblering, klädsel, lärares och 
elevers kroppsspråk och lektionsrutiner så är det tveklöst till stor hjälp om man 
helt eller åtminstone delvis kan förstå det språk som används i kommunikationen i 
klassrummet.

Det är därför naturligt att fokusera på språkundervisning i engelska runt 
Östersjöregionen för att i så hög grad som möjligt kunna göra jämförelser av 
lektioner och kommunikation i klassrum i olika länder. Skolelever lär sig engelska 
i alla länder runt Östersjön och det är relativt lätt att komma i kontakt med lärare 
som undervisar i engelska eftersom det är naturligt för många lärare i engelska 
att arbeta med internationella kontakter.

Denna artikel handlar om klassrumsrutiner vid och mönster på undervisning i 
engelska i ryska och litauiska skolor i jämförelse med svenska och då framför allt 
gotländska skolor. Det är stora skillnader mellan de tre geografiskt nära länderna 
Ryssland, Litauen och Sverige. Skillnaderna kan förklaras med hjälp av till 
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exempel politiska, historiska, kulturella orsaker. Det ryms inte inom ramen för 
denna artikel att beskriva dessa skillnader utan i stället fokusera inte bara på 
de observerbara skillnaderna utan också visa på likheterna länderna emellan.

Beskrivningen nedan av litauisk och rysk skola i jämförelse med svensk skola ska 
ses som en pilotstudie av kulturella skillnader i skolmiljöer för att utröna huruvida 
klassrumsbesök kan vara en fruktbar metod som komplement till teoretiska 
studier för att nå en ökad interkulturell medvetenhet och kompetens.

Metod

Hur kommunikation ter sig är beroende av det sammanhang som den är i. Det är 
avgörande varför vi kommunicerar, var och när vi gör det och med vilka deltagare. 
I ett visst sammanhang kan det finnas olika syften med vår kommunikation. 
Vi kanske till exempel vill uttrycka våra känslor, vi vill få något uträttat, vi vill 
kommentera språket vi använder eller vi vill förmedla en viktig upplysning 
(Holmes 2008: 271). Personernas bakgrund påverkar också hur kommunikationen 
ser ut. Ålder, kön, utbildning och ursprung är några exempel på vad som bidrar till 
hur språket används och saker och ting uttrycks. Kommunikationens karaktär är 
sålunda avhängigt av det sammanhang den är i.

Vid jämförelser av kommunikation i olika kulturer är det därför betydelsefullt 
att försöka få så jämförbara miljöer som möjligt. I denna studie valdes 
klassrumsinteraktion eftersom vi då får ett sammanhang som är om inte identiskt 
i de olika länderna så åtminstone snarlikt. Vad gäller kön så kan det konstateras 
att lärarna i engelska till stor del är kvinnor i de tre länderna och deras utbildning 
är akademisk och har haft samma mål. Sammanhanget är detsamma; det 
handlar om kunskapsinhämtning i engelska i en obligatorisk skolform med barn 
eller ungdomar. Dessa observerbara mönster i klassrumsinteraktionen bör kunna 
ge oss indikationer på värderingar om tid, makt, auktoritet och individens ansvar i 
klassrummet (Lustig och Koester 2006: 306).

I denna artikel tar jag upp resultat från tre kategorier av observationer. Den 
första är mina egna observationer i Kaunas, Litauen och Kaliningrad, Ryssland 
under 2010. Den andra kategorin är de åtta studenters rapporter som skrevs 
inom ramen för kursen Interkulturell Kommunikation vid Högskolan på Gotland 
vårterminen 2010. Rapporterna skrevs efter studenternas fältstudier under en 
vecka i Pskov, Velikiy Novgorod och Kaliningrad i Ryssland. I dessa fältstudier 
ingick klassrumsobservationer vid lektioner i engelska för yngre barn samt 
deltagande i föreläsningar och seminarier vid universiteten i engelska språket 
eller litteraturen. Som en tredje kategori är de observationer som gjordes och 
de slutsatser som kunde dras av en grundskollärares klassrumsobservationer 
i maj vid lektionsbesök på skola 32 i Kaliningrad. Resultaten har också 
granskats av Elena Franzen som är insatt i ryskt och svenskt skolväsende 
(f.d. lektor i polska vid universitet i St Petersburg och lärare i ryska vid Richard 
Steffengymnasiet i Visby).

Det är värt att poängtera att resultaten i denna artikel bygger på observationer 
som gjordes vid några skolor som frivilligt anmälde sig för att ta emot inter-



Gotland University Press 8

83

nationella besök och inte på en systematisk genomgång av statistiskt utvalda 
skolor. Många fler variabler skulle förstås ha kunnat tas med i analysen, t. ex. 
prov och bedömning, föräldrakontakt, elevers inflytande, hemarbetets och läxors 
karaktär. Likväl så har resultaten ett stort värde för att åskådliggöra de skillnader 
som finns år 2010 vid en jämförande observation mellan gotländska, litauiska 
och ryska skolor. 

Syften

Det finns tre syften med denna artikel. Det första syftet är att ge en inblick i 
olika skolmiljöer i Östersjöregionen för att stimulera till eftertanke och reflektion 
om kulturella skillnader. Det andra syftet är att sprida kunskap om de första 
vanliga intryck som studenter kan få vid skolbesök österut. Det tredje syftet är 
att diskutera möjligheten att mer systematiskt arbeta med fältstudier som en 
metod inom framför allt lärarutbildningen vid Högskolan på Gotland för att ge 
blivande lärare en förståelse och insikt i de kulturella skillnader inom utbildning 
som kan finnas på nära håll från Gotland. Det är alltså en kontrastiv och kvalitativ 
diskussion om skillnader i skol- och klassrumsmiljöer som är det övergripande 
målet med denna artikel.

Symboler, tecken och beteenden

Det första vi kan notera vid inträdet i ett annat lands kultur är de fysiskt 
observerbara skillnaderna. Vi kan notera dessa skillnader och reagera 
känslomässigt på dem men kan också efter ett tag få en djupare förståelse för 
dess innebörd. (För en diskussion om kulturskillnader och kulturbegreppet i ett 
interkulturellt sammanhang, se t. ex. Stier 2009 eller Schneider och Barsoux 
2003). I vad som följer finns en redogörelse för de synliga kulturella symboler, 
tecken och beteenden som observerades i Ryssland och Litauen. I det följande 
avsnittet görs en tolkning av vad dessa observationer kan innebära gällande 
värderingar och normer.

Kommunikationsmönster på lektioner 

Det direkta tilltalet från lärare till den enskilda eleven verkar vara vanligt i ryska 
skolor och på ryska universitet. Lärare ger öppet individuellt beröm och tillrätta-
visar enskilda elever eller studenter när de gör språkfel. Korrigeringen görs inför 
hela klassen, ibland också med en dokumentation av det på tavlan (Skola nummer 
2 i Kaliningrad gav elever poäng på tavlan för varje fråga de svarat rätt på). Denna 
korrigering av felaktiga svar och premiering av korrekta elev prestationer verkar 
vara naturligt i det ryska sammanhanget och kommunikationen kan låta som i de 
autentiska exemplen nedan från en skola i Kaliningrad

”That’s correct, Ivan. Well done”

”Olga, you have not been participating much during the lesson.”

”Mind your th-sounds as in three, Peter.”
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Denna typ av kommunikation står i stark kontrast till det svenska sättet att hantera 
språkfel i ett främmande språk och till hur svenska lärare förhåller sig till enskilda 
elevers tillkortakommanden i engelska. I Sverige är det brukligt med kollektivt 
beröm och kollektivt rättande; vi rättar förvisso grammatiska fel men på ett annat 
sätt, inte genom att korrigera men genom att svara med eller upprepa den rätta 
strukturen eller formen. Det skulle enligt svenskt sätt vara tämligen ovanligt att 
en elev korrigeras i engelskt uttal eller engelsk grammatik inför hela klassen. 
Individuellt beröm av en elevs uttal och grammatiska korrekthet inför hela 
klassen skulle också vara ovanligt och eventuellt kunna uppfattas som lärarens 
favorisering av en enstaka elev i klassen.

I Sverige har du-reformen slagit igenom i skolan vilket innebär att det är ett ömse-
sidigt duande mellan elever och lärare. I Ryssland använder alltid elever ni vid 
kommunikation med läraren, läraren använder du vid kommunikation med barn, 
med ungdomar som är äldre, t. ex. 16 – 17 år, kan det förekomma ni (Elena Franzen 
2010). 1 I studenternas intervjuer med ryska studenter betonades det att studenter 
skulle och hade för vana att tilltala lärare med respekt, antingen med ni eller med 
förnamn och fadersnamn.2 I kontrast till denna tydliga respekt för läraren, fram fördes 
det att läraryrket i Ryssland och Litauen är mindre populärt och dåligt betalt.

Rutiner och vanor

Klassrumsrutiner som att stå upp, hur skolan tar emot gäster och besökare, 
möbleringen i klassrummet som bänkarnas placering, och kvaliteten på den 
tekniska utrustningen är bland det första som man observerar i en okänd skolkultur.

I Ryssland och Litauen förekommer det ibland att eleven står upp när hon/han blir 
tilltalad av läraren och vill ge ett svar. Det verkar dock vara stor variation och varje 
lärare bestämmer hur rutinerna ska vara. Vid Skola nummer 2, 22 och nummer 
32 i Kaliningrad är det rutin att eleverna står bredvid stolen vid lektionens början 
och hälsar på läraren och sätter sig ner när läraren ber dem att göra så. I båda 
länderna verkar det vara mycket vanligt att elever per automatik står upp när 
rektor eller en gäst/en delegation kommer in i klassrummet. 

Bänkarna placeras olika. I Ryssland och Litauen var det vanligaste systemet som 
iakttogs att bänkarna står traditionellt i rader riktade mot tavla och lärare, och då 
ofta med bänkar för två personer. På Gotland varierar det och placeringen av 
bänkar kan vara individuell, i par, i grupper om t. ex. fyra, i U-form eller med ett 
gemensamt arbetsbord för många elever. Inredningen i Ryssland kan beskrivas 
som mer spartansk än i Sverige.

Gästfriheten och ett varmt välkomnande på de ryska och litauiska skolorna 
kändes äkta och genuint. Denna gästfrihet är en del av rysk vardag; man bjuder 
i regel på något (”mat och godsaker”, enligt resultat från studenters fältstudier 

1 En intressant jämförelse kan göras med skolan i Polen. I det polska språket uppfattas 
bruket av ni som oartigt, man använder i stället tredje person vid kommunikation från 
elev till lärare. (Elena Franzen 2010)

2 Föräldrar ska också tilltalas med respekt och då i synnerhet av de unga kvinnorna 
enligt resultat från intervjuer i Novgorod dokumenterade av Kristina Aboalahad.
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i Novgorod) när gäster kommer på besök för att de ska känna sig som hemma. 
Skolbesöken var ofta väl förberedda med antingen elever eller lärare som 
väntade på gästerna i entrén. Det är inte självklart att hälsa i hand eller att ge 
tydlig bekräftelse och uppmärksamhet med en nick eller fras då man möts första 
gången på en skola eller ett universitet; en presentationsrunda av alla deltagare 
är ingen rutin vilket för oss svenskar kan skapa en viss osäkerhetskänsla. Det 
sätt som det bjöds på kaffe/te och/eller lunch var ofta på ett mycket generöst 
och för oss svenskar ovanligt gästfritt sätt. Vid dessa stunder höll rektorn 
eller motsvarande vid de ryska skolorna ett formellt välkomnande tal och det 
förväntades att man som gäst inför hela gruppen gav ett svarstal för att visa 
uppskattning och ge signaler om framgångsrikt framtida samarbete. 3 Det finns 
ett intresse att fråga om hur man som gäst upplever deras skola, stad och land 
och frågor om vad man tycker om landet och kulturen är inte ovanliga. Svaret kan 
tyckas givet på frågan om vad man tycker om Ryssland: ”Ja vi tycker om staden 
och landet.”4 Dessa frågor kan förmodligen betraktas som en form av socialt prat.

Inom det ryska systemet ingår att lektioner auskulteras av huvudlärare/
studierektor eller motsvarande. Detta uppfattades som något helt naturligt och 
denna öppenhet inför klassrumsbesök och auskultation är ett fenomen som 
är mindre förekommande i Sverige. Tvärtom så efterlyser ofta lärare i Sverige 
rektors närvaro på lektioner för att kunna följa och bedöma den pedagogiska 
utvecklingen på en skola. Lärarens roll är en tydlig ledare i sitt arbete oavsett 
land; ledarskap ingår i sammanhanget och i lärarprofessionen. Läraren är den 
som elever lyssnar på och som ger instruktioner för lektionen. Här finns ingen 
direkt skillnad mellan de olika kulturerna. 

Det kunde noteras att det existerar en tydlig hierarki för lärare i det litauiska 
systemet. Denna skillnad mellan lärare var också elever medvetna om. Vid 
skolbesök i Kaunas nämndes fyra olika nivåer på lärartjänster med olika löner 
och ansvar.

Klädsel

I Ryssland och Litauen var skoluniform vanligt vid de skolbesök som 
gjordes. Skoluniformen var inte i form av en strikt reglerad uniform men en 
rekommendation om klädkod som t. ex. att flickor ska ha mörk kjol och ljus 
blus och pojkarna mörka byxor, mörk kavaj och vit skjorta. Viss variation kunde 
observeras hos eleverna men inom de ramar som klädkoden föreskrev. Vid 
spontana samtal med ryska och litauiska elever framkom det att de inte var 
kritiska till att ha skoluniform.

En stor majoritet av de undervisande lärarna i engelska är kvinnor i alla länderna. 
Vad gäller klädkoden för både lärare och skolledare så kan det noteras att den 

3 Naturligtvis besökte vi och samarbetar med skolor där det finns ett stort intresse att 
knyta internationella kontakter och därmed kan det förväntas att det är föredömliga och 
i viss mån elitskolor som tar emot besök; skolor med brist på lärare i engelska och med 
problematiskt elevunderlag gör sig nog inte besvär att be om besök av lektor, studenter 
eller lärare från Sverige. Detta kan ha påverkat detta intryck. 

4 Studenterna upplevde dessa frågor som anmärkningsvärda.
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är mer strikt i Litauen och Ryssland än i Sverige. Koden är mer formell och har 
generellt sett kraftigare kvinnliga markörer som t. ex. högklackade skor och 
kraftig make-up. Rektor och manliga lärare kunde ses i kostym och slips.  

Materiell standard

Helt klart och inte förvånande är att den materiella standarden är betydligt lägre 
i de ryska och i viss utsträckning också i de litauiska skolorna än i de svenska. 
Detta gäller standarden på klassrumsmöbleringen och den tekniska utrustningen 
och det var vanligt att ha svart tavla med vita kritor. Det fanns dock också 
exempel på mycket välutrustade klassrum med till exempel videoprojektor och 
fasta datorer. På Gotland är nu så kallade whiteboards väl spridda i klassrum i 
grundskolan däremot är det ingen självklarhet med videoprojektor och datorer i 
klassrummen.

Stolthet 

De gotländska studenterna observerade en tydlig och visad patriotism och 
stolthet för fosterlandet vid sina besök i skolor i Pskov och Kaliningrad, 
Ryssland. På språklektioner kunde man diskutera den höga kvaliteten på den 
fosterländska litteraturen i jämförelse med andra länders litteratur och vid 
språkfärdighetsövningar i engelska kunde innehållet vara att uttrycka sitt gillande 
av den egna staden. Exemplen nedan från en skola i Pskov, Ryssland illustrerar 
detta (Olga Klassen):

Elev: ”Pskov is a beautiful city and I like to live in Pskov.

Lärare: “Yes me too, who else likes Pskov?”

Vid en skola i Litauen inleddes veckan med att landets nationalsång spelades i 
alla högtalare på skolan och alla elever instruerades att sjunga nationalsången 
stående med ett kroppsspråk som visar respekt för landet. Detta var enligt uppgift 
inte vanligt på andra skolor.5 En student (Olga Klassen) observerar det frekventa 
bruket av ordet proud vid interaktion med ryska studenter och lärare.

Undervisningens och skoldagens innehåll

Lektionerna är alltid 40 till 45 minuter långa i Litauen och Ryssland. Skollunch 
kan intas på skolan mot betalning. De familjer som inte har råd betalar inte, det 
var cirka 150 elever av skolans 1100 på skola 32 i Kaliningrad. Många elever har 
med sig t. ex. smörgåsar eller går till en närliggande affär eller kiosken i matsalen 
för att köpa en lätt lunch. För övrigt kan det konstateras att mycket är sig likt vad 
gäller skolproblem och sätt att lösa dem. 6

5 Nationalsången sjöngs på Jonas Basanavicius Gymnasium, Kaunas.
6 Elevråd, mobbingplan, skolsignal i form av lugn musik för att inte stressa eleverna 

och återkommande försök för att förebygga och åtgärda rökning var fenomen som 
noterades. 
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Skolmuseum 

Det finns skolmuseum vid många skolor i Ryssland och Lettland 7. Skolmuseet 
berättar inte bara om skolans historia utan också om framstående personer inom 
politik eller kulturliv som tidigare gick på skolan och om vardagen i samhället 
vid den tid som skolan grundades. Skolmuseet kan också ge en tillbakablick 
på stadens kulturliv. Skolmuseet är ett rum eller en separat byggnad och är ett 
självklart mål för besökare och gäster. 

Fotografier

Som besökare kan man se inramade fotografier av t. ex. landets nuvarande eller 
tidigare politiska ledare, författare, framstående idrottsmän eller personer som 
är en viktig del i landets eller regionens historia. Dessa porträtt kan ses t. ex. på 
rektors rum, samlade i korridorer eller i klassrum där t. ex. undervisning i historia 
eller landets litteratur genomförs.

Skolans framstående elever

En skola i Ryssland och Litauen vill precis som på Gotland i Sverige uppmuntra 
eleverna till bästa möjliga prestationer. Ett sätt att göra detta vid Skola nummer 
2 i Kaliningrad är att ha en topplista med de 100 bästa eleverna på skolan i 
korridoren. Listan bygger på elevernas betyg. De tio bästa eleverna presenteras 
också med foto och belönas med en stipendieliknande summa på 500 rubel 
per månad (Alice Stenströms rapport). Skola 32 i Kaliningrad hade diplom i 
korridorerna på de bästa eleverna i olika ämnen (Karin Sandqvists rapport).

Tolkningar av intryck och observationer

Hierarki. Observationerna ovan vittnar om en stark hierarki i skolsystem i 
Lettland och Ryssland. Detta manifesteras i kläder och beteenden men också i 
organisationen med tjänster motsvarande t. ex. huvudlärare. Skolledning tenderar 
att ha en stark ställning och elever förväntas visa respekt för rektor, lärare och 
gäster till skolan. Att lektioner inleds med att elever står bredvid stolen tills de blir 
ombedda att sätta sig är ett tecken på en tydlig skillnad i status mellan lärare och 
elev och en markering till ett mer formellt sammanhang vid inlärning.

Patriotism. Förekomsten av skolmuseum i eller vid skolorna och fotografier på för 
landet betydelsefulla personer vittnar om en patriotism och stolthet för sin region 
eller sitt land. Skolan har en tydligare fostrande roll än i Sverige. Innehållet på 
lektionerna i språkundervisningen visar också på en nationell stolthetskänsla som 
kan kännas främmande i svensk skolkultur. Även om det är ovanligt att sjunga 
nationalsången varje måndag så bör det ändå noteras att en sådan rutin är möjlig 
att ha i Kaunas, Litauen 2010. 

Utbildning är viktigt. Skolans fostrande roll och utbildningens status är betydelse-
full i Ryssland och Litauen. Nationella examinationer anses vara viktiga styr-
instrument för att eleverna ska nå en adekvat nivå. Många elever tar extra 

7 Detta har också noterats vid skolbesök i Vitryssland och Ukraina.
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lektioner för att möta kraven i de nationella proven för inträde till högre studier. 
De olika graderna på skolan som lyceum och gymnasia är som en del av skolans 
namn och verkar vara viktiga ingredienser för framgång för den enskilda skolan. 
Elever uppmuntras till hög kvalitet i sina studier med hjälp av rankningar och 
stipendier under läsårets gång.

Formellt. Det finns en tendens att det är en mer formell karaktär på skolan i 
Litauen och Ryssland än i Sverige på grund av klädseln, interaktionen mellan 
lärare och elev och det centraliserade system som är styrande för innehållet. I 
Sverige kan skolan uppfattas vara mer informell och med stor frihet för lärare 
och elever att tillsammans lägga upp undervisningen för att nå målen i de olika 
ämnena och kurserna i en målstyrd skola. 

Det är uppenbart att mycket i skolvardagen i Ryssland och Litauen skiljer sig 
i hög grad från den i Sverige men samtidigt att också många av de problem 
som skall lösas och de svårigheter man ställs inför är snarlika för att inte säga 
identiska.

Slutsatser 

De observationer av de interkulturella skillnaderna mellan våra länder som 
har beskrivits ovan är användbara att ha i åtanke inte bara vid all form av 
utbytesverksamhet mellan skolor, myndigheter, organisationer och föreningar 
utan också vid affärskontakter.

Det finns en risk med att generalisera och att ge en förenklad bild av 
komplicerade förhållanden med stöd av enskilda observationer vid några få 
tillfällen. Vidare finns det en fara om observationer och fältstudier kombineras 
med en attityd om den ene partens överlägsenhet. Det är därför av vikt att 
poängtera att denna artikel inte vill framställa ett lands skolkultur som bättre 
än något annat lands skolkultur utan i stället peka på de första identifierbara 
skillnaderna mellan skolor i tre länder och ge underlag för vidare diskussioner om 
klassrumsbesök och mer fördjupade studier i ämnet.

Det som är av stort intresse att diskutera är om de erfarenheter som svenska 
lärare och studenter gjorde vid klassrumsobservationerna i Ryssland och Litauen 
är kunskap som är svår för att inte säga omöjlig att få genom litteraturstudier 
i ämnet. Lärandet om kulturella skillnader och interkulturell kommunikation är 
svårgripbart och kräver egna erfarenheter att referera till vid sidan om en god 
teoretisk grund. Om inte studiebesök är möjliga så kan ett sätt att arbeta med 
studier i interkulturell kommunikation vara att beskriva och diskutera hypotetiska 
situationer för att kunna få en känsla av svårigheter och missförstånd vid 
kulturmöten. Högskolan på Gotland har utvecklat ett material med sådana möjliga 
och hypotetiska situationer i möten inom utbildning mellan svenska och ryska 
personer: Baltic Sea Regional Cross-Cultural Material Development Project. 
Denna typ av material som är framtagen enligt en modell utvecklad av Brislin och 
Cushner (1996) kan komma att omarbetas framöver med hjälp av ett samarbete 
med modern spelteknik och design vid Högskolan på Gotland. Målet är då att 
skapa ett interaktivt spel i interkulturella skillnader i Östersjöregionen.
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Fältstudier i ett främmande land men i en känd miljö, som exempelvis skolan 
är, där man enkelt kan relatera till kända rutiner och roller kan vara en effektiv 
metod för att kritiskt granska och ifrågasätta egna vanor och kulturmönster och bli 
inspirerad till nya arbetssätt och rutiner för att inleda ett förändringsarbete både 
med sig själv och med sin skola. Det är genom att se helt andra system, annat 
lärande och andra rutiner som man kan utmana sig själv i sitt eget arbete och 
lärande. Man kan lämna sig själv och sitt eget skolsystem och se på det egna 
med nya ögon. 8

8 Tack: studenternas fältstudier i Ryssland kunde genomföras tack vare ekonomiskt stöd 
från projektet REACH, Visbyprogrammet, Svenska Institutet. Ett tack också till Barn- 
och Utbildningsförvaltningen, Gotlands Kommun för bidrag till en grundskollärares 
studieresa till Kaliningrad. Studiebesöken vid de litauiska och ryska skolorna gjordes i 
samband med utbyten inom ramen för Nordplus, och till de ryska skolorna i samband 
med forskningsresa finansierad med medel från Högskolan på Gotland och med hjälp 
av ekonomiskt stöd från Svenska Institutet för gästlärare i svenska och svensk kultur till 
ryska lärosäten.
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IT:s branschpåverkan  
– exempel från den grafiska 
industrin
Mathias Cöster

Vårt samhälle är i ständig förändring. Under de senaste decennierna har 
informations  tekniken (IT) kommit att få ett allt större inflytande på denna för-
ändr ing. Det sätt på vilket vi idag kan ta del av och kommunicera information 
genom olika plattformar såsom mobiltelefoner, läsplattor, GPS etc. var för bara 
några årtionden sedan att betrakta som rena rama science fiction. Det är dock 
inte enbart genom synlig IT, t. ex. persondatorer uppkopplade mot Internet, 
som påverkan sker, utan även genom så kallad inbäddad IT i allt från bilar till 
mikrovågsugnar. Även företag, branscher och industrier har kommit att påverkas 
och ett exempel där detta har skett är inom den grafiska industrin.

Embryot till dagens grafiska industri uppstod på 1400-talet i och med att 
Gutenberg lyckades utveckla den första fungerande tryckpressen och tryck-
färgen. Denna innovation uppdaterades successivt och på 1800-talet intro-
ducerades bl. a. tryckpressar samt gravyrtekniken och rotationspressar 
(Kipphan, 2001). Detta möjliggjorde produktion av t. ex. tidningar och böcker i 
allt större upplagor och successivt kom den grafiska produktionen att bli alltmer 
industrialiserad (Hadenius & Weibull, 1997; Kipphan, 2001).

Om Gutenberg hade haft möjlighet att besöka ett tryckeri och ta del av 
den grafiska produktionsprocessen under 1960-talet, hade han antagligen 
varit imponerad av den snabbhet och noggrannhet med vilken trycksaker 
producerades. Han hade dock kunnat spåra tillverkningsmomenten till den 
boktryckarteknik med rörliga typer som han uppfann. Om han gjorde samma 
besök i dag han skulle han förmodligen bli helt förvirrad. Under en period 
på bara trettio år har IT omvandlat den grafiska industrins produktions- och 
informationsflöden till att bli i stort sett helt digitala och därmed även radikalt 
omvandlat dess produktionsprocesser.

I detta kapitel presenteras ett exempel på det inflytande IT-innovationer kan ha 
på en bransch genom en beskrivning av omvandlingen av den svenska grafiska 
industrin. Först sker en kort presentation av den betydelse innovationer kan 
ha för ekonomisk och industriell utveckling. Därefter ges några exempel på de 
förändringar i tillverkningsprocesser som införandet av IT har bidragit med i den 
grafiska industrin. Slutligen summeras kapitlet med en diskussion om vad IT och 
de innovationer tekniken bidrar till kan ha för påverkan på olika branscher och 
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samhället i stort. Några centrala begrepp i detta kapitel är IT, IT-innovationer 
och digitalisering. Med IT avses här själva tekniken i form av mjuk och hårdvara, 
medan en IT-innovation är en tillämpning av tekniken. När så sker övergår 
information från analog till digital form, dvs. den digitaliseras. 

Betydelsen av innovationer för ekonomisk utveckling

En innovation kan definieras som en ny produkt, service, organisation, marknad 
eller ny produktionsmetod (se t. ex. Dahmén 1950, Carlsson 1995). Innovationer 
är dock sällan färdigutvecklade från första början och därför tenderar de att 
genom gå förändringar över hela sin livscykel. När de introduceras brukar de 
ofta påverka sin omgivning, vilket bl. a. resulterar i att organisationer och dess 
processer börjar omvandlas. I viss ekonomisk forskning (t.ex. Schumpter 1934) 
anses ekonomisk utveckling framförallt bero på införandet av innovationer där 
dessa ersätter de gamla i en process av kreativ förstörelse. 

Enligt Dahmén (1950, 1989), Carlsson (1995, 1997), och Carlsson & Eliasson 
(2003) är industriell omvandling som karaktäriseras av uppstart, utveckling 
och avveckling av företag fundamental för att samhällsekonomin skall kunna 
utvecklas. Dahmén (1980) karaktäriserar industriell omvandling som en kamp 
mellan det gamla och det nya vilket i slutändan resulterar i en förändring. När 
man studerar omvandlingen av en industri så kan man, mot bakgrund av detta, 
välja att analysera förändringar utifrån såväl interna som externa perspektiv. I 
det interna perspektivet är omvandlingen av industrins processer i fokus, medan 
det externa tar sig uttryck i förändringar på industrins marknader.

Definition av den grafiska industrins produktionsprocesser

Den grafiska industrins ursprungliga affärsidé är att kommunicera information 
i visuell form på papper. Den kan delas in i tre olika segment: civil-, tidnings- 
och industrigrafisk produktion. Det civilgrafiska segmentet utgör branschens 
kärnverksamhet, där produceras ett brett utbud av trycksaker med stor variation 
i kvalitet och utförande. Tidningsgrafiska segmentet är istället fokuserat på att 
kunna erbjuda stora volymer med jämn kvalitet medan den industrigrafiska är 
inriktad på att erbjuda tryck på produkter inom förpackningsindustrin. Utgångs-
punkten för samtliga segment inom den grafiska industrin är dock densamma, 
att en kund har ett behov av att kommunicera information i tryckt form. I de 
processer som omvandlar kundens behov till färdig trycksak är ett flertal aktörer 
involverade såsom reklambyråer, tidningsredaktioner och grafiska företag med 
avdelningar för pre-press, tryck och efterbehandling. 

I och med digitaliseringen av branschen har denna indelning efterhand dock 
blivit allt mindre rigid. Exempelvis producerar tidningsgrafiska företag idag inte 
enbart dagstidningar utan även tidskrifter och direktreklamblad i relativt stor om-
fattning. Vidare kan den information som genereras i tillverkningsprocesserna 
även distribueras i flera olika medier såsom internet. Kipphan (2001) påpekar att 
den grafiska industrin härmed har kommit att utvecklats till en multimediaindustri 
där tryck i sig inte längre är den helt dominerande verksamheten.
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De tillverkningsprocesser där input (behov av att få information kommunicerad) 
omvandlas till output (färdig trycksak) är originalframställning, pre-press, tryck, 
och efterbearbetning. Dessa processer återfinns inom offset, vilket fortfarande 
är att betrakta som den dominerande produktionstekniken inom den grafiska 
industrin. Här följer några exempel på hur dessa processer har omvandlats 
efterhand som IT-innovationer har införts. 

Digitalisering av originalprocessen

I mitten av 1970-talet bestod originalprocessen av aktiviteterna upprätta 
original skiss, författa manus och fotografering. När manuskriptet var klart 
skrevs texten över på kassetter som applicerades i en printer vilken skrev ut 
textremsor. Remsorna tillsammans med originalskissen skickades därefter över 
till sätteriprocessen. Fotografierna däremot skickades efter framkallning över 
till reproduktionsprocessen. Operatörer i dessa aktiviteter var bl. a. redaktörer, 
journalister, fotografer, skrivare och fotoframkallare. Utöver att texten fördes över 
på kassetter så var processen helt analog.

I mitten av 1980-talet introducerades IT-innovationer i form av så kallade 
desktoptekniker såsom persondatorer, laserskrivare och disketter. Härmed tog 
digitaliseringen av originalprocessen fart och explicita kunskaper som tidigare 
endast funnits hos typografer och sättare överfördes efterhand till olika mjukvara. 
Detta möjliggjorde att i stort sett vem som helst kunde börja färdigställa original, 
ett arbete som tidigare krävde flera olika aktörers inblandning. En baksida 
av denna utveckling var dock att den tysta kunskap, t. ex. val av fonter och 
komponering av layout, som fanns hos yrkesgrupper som sättare och typografer 
inte kunde överföras till mjukvara i samma omfattning. När dessa yrkesgrupper 
successivt försvann upplevde man därför i branschen att många original till 
en början höll en betydligt lägre kvalitet vad gäller t. ex. sammansättning och 
utförande.

Desktoptekniken har efterhand fortsatt att utvecklas och som ett resultat av det 
är informationsflödena i originalprocessen idag helt digitaliserade och delvis 
automatiserade. Under 2000-talet har även Internet haft stor betydelse för 
processutvecklingen. T. ex. är det idag vanligt att kunderna till ett förlag har 
onlineaccess till sitt material på förlagets servrar samtidigt som förlagen har 
större kontroll över det material som de producerar i de efterföljande pre-press 
och tryckprocesserna.

Digitaliseringen av pre-press processen

I mitten av 1970-talet bestod pre-pressprocessen av två separata processer, 
sättning och reproduktion. I sättningsprocessen komponerade en sättare de 
texter som levererades från originalprocessen, genom att montera texterna på 
ett pappersark vilket var placerat på ett ljusbord. Sättaren applicerades vax 
på baksidan av textremsorna så att dessa tillfälligt kunde fästa på pappret och 
därefter fördes originalet, tillsammans med instruktionerna i originalskissen, 
över till reproduktionsprocessen. I denna process fotograferades originalet av 
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en reprokamera och efter framkallning monterades den fotograferade texten 
tillsammans med de foton som också hade scannats i reproprocessen. För 
att kontrollera att sättningen var okej framkallades en blåkopia. Om inga fel 
upptäcktes skickades originalen vidare, tillsammans med information om 
färgsammansättning, till tryckprocessen. I sätteri och reproprocessen var IT 
inbäddat i de fotoscanners som användes, därutöver var processerna helt 
analoga och output från dem var beroende av den kompetens och förmåga som 
fanns hos enskilda sättare och typografer.

I slutet av 1980-talet och i början av1990-talet, när digitaliseringen av den 
grafiska industrin accelererade, sammanförde man inom branschen sätteri- och 
reproduktionsprocessen till pre-pressprocessen. Exempel på en IT-innovation 
som på senare tid ytterligare har omvandlat pre-press är CTP (computer to plate) 
tekniken. I CTP:n överförs informationen till tryckplåtar genom en digitalt styrd laser 
som bränner in informationen på plåtarna. Härmed behöver originalinformationen 
inte fotograferas och överföras till reprofilm innan den hamnar på tryckplåtar. En 
effekt av CTP är att den fysiska kvalitén på slutprodukten har ökat i och med att 
man har tagit bort ett överöringsmoment (reprofilm), samt att man kraftigt har 
reducerat tiden för överföring av originalinformation. Dessutom var framkallandet 
av tryckplåtar tidigare en aktivitet som ingick som en del av tryckprocessen.

Digitaliseringen av tryckprocessen

Den initiala aktiviteten i tryckprocessen består av att man monterar tryckplåtarna 
i tryckpressen. Innan digitaliseringen justerade tryckaren manuellt inställningarna 
för mängden tryckfärg utifrån den information som denne fick från de föregående 
processerna. I inledningen av 1990-talet började man istället implementera 
IT-innovationer i form av styrsystem inbäddade i tryckpressar, något som 
möjliggjorde en centralisering och automatisering av tryckprocessen. Den 
ansvarige tryckaren kunde från och med nu börja övervaka processen via 
information som presenterades på en skärm i ett kontrollrum. Efterhand har 
möjligheten till mer precis processtyrning bl. a. lett till att färg används i allt större 
grad vid trycksaksproduktion.

Utöver påverkan på själva processen har digitaliseringen även lett till att 
samverkan mellan olika aktörer inom industrin har ökat. Idag är det därför 
relativt vanligt med samarbetsprojekt där representanter för exempelvis 
grafiska företag, tillverkare av tryckfärger samt tillverkare av tryckpressar ingår. 
Dessa projekt syftar till att utveckla innovationer för att t. ex. öka tryckpressars 
produktionskapaciteten samt minska vikt och kostnader för papper. 

IT-innovationers påverkan på produktionsprocesser

De IT-innovationer som genom åren har introducerats i den grafiska industrin 
har gett upphov till ett flertal effekter i produktionsprocesserna. Exempelvis 
ökad produktiviteten, ökad förmåga att hantera och producera information, 
integration av kunder i produktionsprocesserna, förbättring av kvalitet och 
förbättrad processtyrning.
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Produktiviteten har ökat efterhand som IT har möjliggjort automatisering av ett 
flertal av aktiviteterna i processerna, något som har tagit sig uttryck i minskning 
av antalet operatörer och en ökning av både kapacitet och produktionstakt. 
Förmågan att hantera information har därmed mer eller mindre exploderat. Sett 
från perspektivet att tillgång till mer information bidrar till bättre underbyggda 
beslut kan denna effekt ses som positiv. Tillgång till mer information leder dock 
inte per automatik till positiva effekter, information overload är ett fenomen som 
kan uppstå om det inte finns en organisation och rutiner för hur informationen 
skall hanteras. För den grafiska industrin har den ökade förmågan att hantera 
information dock i stort varit positiv, bl. a. eftersom informationshantering är en 
del av dess kärnverksamhet.

Att IT har medfört möjligheter till integrering av kunder i produktionsprocessen 
innebär att man idag kan upprätthålla en kontinuerlig dialog på ett annat sätt 
än tidigare. Då lämnade kunden ifrån sig sin idé till den som skulle framställa 
originalet och därefter såg man resultatet först i tryckt form. Idag kan man 
via t. ex. Internet ge kunderna access till original innan de går vidare till 
pre-pressprocessen och informationen överförs till tryckplåtar. Har kunden 
synpunkter på utförandet går det dessutom relativt enkelt att korrigera originalet 
och utföra ytterligare kontroll. För företag i den grafiska industrin kan det här 
leda till fler nöjda kunder totalt sett, något som i förlängningen kan komma att 
påverka omsättningen positivt. Genom en kontinuerlig dialog med kunderna 
finns också möjlighet för grafiska företag att utveckla kunskap om kundernas 
behov och önskemål. 

En förbättring av kvalitet har möjliggjorts genom flera faktorer. Bland annat pga. 
av att tryckpressar med digitalstyrning kan hantera flera olika papperskvaliteter 
än tidigare. Vidare är upplösningen på text och bild idag betydligt bättre, något 
som för konsumenten av en trycksak upplevs som en kvalitetsförbättring. Utöver 
detta finns idag också fler nivåer av kvalitet som kunden kan välja mellan. Att 
processtyrningen har utvecklats gör att ansvariga för trycksaksproduktionen 
kan följa produktionsflödet från ax till limpa på ett annat sätt än tidigare. Det ger 
bättre överblick samtidigt som det också bidrar till ett ökat produktionstempo, flera 
trycksaksproduktioner kan samtidigt ligga i pipeline. Den ökade volymen bidrar 
också till att sänka marginalkostnaderna, något som i slutändan kan komma att 
positivt påverka finansiella resultat.

Vid sidan av de interna produktionsprocesserna har digitaliseringen av den 
grafiska industrin även kommit att påverka utvecklingen av dess marknader.

Påverkan av IT-innovationer på marknader 

På grund av digitaliseringen har det skett förändringar i såväl utbud som 
efterfrågan på grafiska produkter. Exempel på utbudsförändringar är ökad 
differentiering av produkter med en större variationer i kvalitet, ljud och e-böcker, 
print-on demand och nya informationstjänster. 

Pocketböcker i olika format är ett exempel på en produktdifferentiering som 
har skett. I och med att digitaliseringen av de grafiska produktionsprocesserna 
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medgör större variationer i kvalitet och utformning av trycksaker så har pocket-
boken fått allt större plats på hyllorna hos såväl bokhandlare som bensinmackar 
och daglivaruhandel. Produktionen av ljud och e-böcker kan ses som alternativa 
distributionskanaler för bokförlagen. På kort sikt är denna typ av produkter i första 
hand komplement till traditionella trycksaker. Dock, efterhand som digitaliseringen 
i samhället utvecklas kanske t. ex. e-böcker blir förlagens huvudsakliga pro-
dukt. Print-on demand är en tjänst som har växt fram efterhand som digital-
tryck tekniken har utvecklats. Offsettekniken, som beskrivs i detta kapitel, har 
inte samma möjlighet till individuell anpassning. Dock sker det successivt en 
integrering av de bägge tryckteknikerna vilket öppnar upp nya marknader för 
de grafiska företagen. De nya informationstjänsterna hittar man framförallt 
hos de större företagen inom den grafiska industrin såsom t. ex. Elanders och 
Strålfors (2010). ”Det handlar om Informationslogistik. Att hjälpa er med att få rätt 
information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats och till rätt kostnad. Smart 
Kommunikation helt enkelt, vilket är vår kärnverksamhet.” Citatet från Strålfors 
hemsida är ett exempel på den omvandling som har skett. Från att ha varit 
ett grafiskt företag som enbart erbjöd trycktjänster definierar de sig idag som 
leverantör av tjänster inom smart kommunikation.

Förändringar i efterfrågan har endast delvis påverkats av de IT-innovationer 
som har införts i den grafiska industrin. Av lika stor betydelse har allmänna 
innovationer såsom internet haft. Exempel på förändringar är tillkomsten av 
e-handelslösningar för trycksaker samt en ökad efterfrågan på nischade 
magasin. Förändringar i efterfrågan har också gjort att tidningsredaktioner i hög 
grad väljer att publicera sin information inte bara i form av dagstidning utan även 
på webben, där den kompletteras med filmklipp såsom livesändningar. Samtidigt 
har förändringar i efterfrågan också lett till att vissa marknader delvis eller helt 
upphört att existera. Idag erbjuder få grafiska företag tjänster såsom produktion 
av kuvert och manualer, eftersom allt mindre mängd information distribueras 
denna typ av trycksaker. Uppslagsverk är ett annat exempel på en marknad som 
nästan helt försvunnit efterhand som sökmotorer på internet har utvecklats. 

IT-innovationer och industriell omvandling 

IT:s påverkan på den grafiska industrin kan sammanfattningsvis presenteras som 
en utvecklingscykel (se figur 1). 
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Figur 1: Påverkan av IT-innovationer illustrerad som en utvecklingscykel.

Förändringar på marknaderna (1) möjliggör att fler aktörer, p.g.a. digitaliseringen, 
tar sig in på dessa, något som leder till förändringar i konkurrens och utveckling 
av ett omvandlingstryck (2). Ett sätt för företag inom industrin att hantera detta 
är att öka sin produktionskapacitet, något som initierar en utveckling av nya 
innovationer (3) vilket sker i samverkan mellan de grafiska företagen och deras 
leverantörer av produktionsutrustning. Denna samverkan leder efterhand till 
introduktion av nya IT-innovationer (4). Dessa IT- innovationer möjliggör i sin tur 
för de grafiska företagen att vidare- och nyutveckla grafiska produkter (1) vilket 
leder till förändringar på marknaderna. 

För att kunna hantera det omvandlingstryck som digitaliseringen har bidragit med 
har många av företagen i den grafiska industrin valt att satsat på en strategi där 
kunderna erbjuds högre kvalitet till ett lägre pris. Lägre pris för kunden ställer 
krav på företaget att kunna minska kostnaden per trycksak, vilket bl. a. har tagit 
sig uttryck i en effektivare produktion och en ökning av produktiviteten. Dock 
har man på många håll haft svårt att behålla vinsterna från effektivitets- och 
produktivitetsförbättringarna i företagen. Till stor del har dessa vinster i första 
hand framförallt kommit kunderna till del, det vi idag betalar för en trycksak är 
betydligt mindre än för samma produkt i mitten av 1970-talet.

Summering

Inledningsvis nämndes att IT har varit en av de tekniker som de senaste 
decennierna har haft störst påverkan på såväl olika branscher och industrier 
som samhället i stort. I den grafiska industrin har IT-innovationer starkt bidragit 
till dess omvandling. Denna omvandling av industrin kännetecknas delvis av 
det som Schumpeter (1934) definierar som kreativ förstörelse. IT-innovationer 
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såsom desktop och internet har möjliggör tillkomsten av nya marknader samtidigt 
som de bidragit till att gamla helt eller delvis försvunnit. Vidare har dessa 
innovationer även bidragit till utvecklingen av befintliga och nya produkter, nya 
produktionsmetoder, tillkomsten av nya marknader och en omorganisering av 
branschen. Viktigt att notera dock är att utvecklingen av den grafiska industrin 
inte hade varit möjlig om det inte parallellt hade skett en digitalisering av det 
omgivande samhället. 

Så, vad händer härnäst? Är det möjligt för aktörerna i den grafiska industrin att 
luta sig tillbaka och njuta frukterna av de senaste decenniernas digitalisering? 
Svaret på den frågan är nej. En ständig utveckling av omvandlingstrycket, som 
idag till stor del beror på den fortgående digitaliseringen, gör att det enskilda 
företaget parallellt med att det inför nya IT-innovationer även måste utveckla 
sina affärsmodeller. Svårigheten idag är dock att det tempo som omvandlingen 
av industrin har haft sedan den började digitaliseras, saknar motstycke om man 
studerar tidigare utvecklingsperioder. Samtidigt är vi förmodligen bara i början 
av vår digitala resa, de närmaste decennierna kommer omvandlingen av företag, 
branscher och samhälle att fortsätta efterhand som nya IT-innovationer utvecklas 
och introduceras. Det är en förändring som vi alla måste ta del av, för vare sig vi 
tycker om det eller inte är det digitala samhället här för att stanna.
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Billiga och dyra aktier  
– några iakttagelser
Adri De Ridder

Inledning

Enligt Shakespeares Julius Caesar var feta personer i hans omgivning att föredra 
framför spinkiga och hungriga män eftersom de senare kunde uppfattas som 
farliga. Om samma synsätt appliceras på den svenska aktiemarknaden, hur 
skulle det då konkretiseras? Med andra ord, attraherar billiga aktier en viss typ av 
placerare jämfört med dyra aktier? 

I föreliggande uppsats1 studeras sambandet mellan ett företags aktiekurs (det 
pris som aktien prissätts till) och investerare med skiftande bakgrund. I korthet 
tycks gälla att aktier med låga prisnivåer attraherar privatpersoner samtidigt som 
dyra aktier främst attraherar institutionella placerare (se Baker och Gallagher 
(1980), Dyl och Elliott (2006)). Om marknaden karakteriseras av att vara effektiv 
och perfekt, då skall aktiekursen inte spela någon roll för företagets värdering. I 
korthet, två snarlika företag med samma lönsamhet skall i stort sett värderas lika. 
Anta att bolaget A har 1000 utelöpande aktier. Aktiemarknaden värderar en aktie 
till 10 kr vilket innebär att företagets börsvärde uppgår till 10 000 kr (10 kr × 1000 
= 10 000 kr). 

Ett annat företag, bolag B, är i princip en ”kopia” av bolag A men med den 
skillnaden att företaget endast har 200 utelöpande aktier. Priset på en aktie i 
bolag B kommer därför att uppgå till 50 kr eftersom antalet utelöpande aktier 
multiplicerat med aktiekursen måste bli 10 000 kr (50 kr × 200 = 10 000 kr). Två 
företag med samma karakteristika, skall därför värderas lika. Om detta inte hade 
varit fallet skulle aktörer (arbitragörer) utnyttja den ”felaktiga” prissättningen vilket 
skulle påverka aktiekursen som i sin tur skulle medföra att värderingen av de 
båda bolagen blir identiska.

En snabb genomläsning av en dagstidnings börssidor visar med all tydlighet att 
aktiekursen varierar mellan bolag. Fredagen den 3 september 2010 var priset 
på en aktie i Alfa Laval 113,80 kr. En aktie i Electrolux kostade 154 kronor. För 
det största företaget på Stockholmsbörsen (mätt som börsvärde dvs. antalet 
utelöpande aktier multiplicerat med börskursen) Hennes & Mauritz, var priset på 
en aktie 246,10 kr. Samma dag var priset på en aktie i Aspiro 1,29 kr och priset 

1 Uppsatsen baseras på ett arbetspapper, ”Expensive and Inexpensive Stocks in 
Sweden: Evidence from Domestic and Foreign Institutional Ownership”, november 
2010, av Adri De Ridder, Gotland University.
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på en aktie i Biophausia under kronan, närmare bestämt 0,71 kr. Därutöver finns 
det ytterligare aktier som också har lägre priser än dessa två aktier.

Empiriskt orienterade studier i finansiell ekonomi visar med all tydlighet att 
aktiekursen visserligen varierar mellan olika länder (Bushee, 2004) men att 
priset på en aktie i ett land i genomsnitt har en tendens att kalibreras till en viss 
nivå. Skulle priset på en aktie öka kraftigt, då brukar företagen genomföra en 
aktieuppdelning (en sk. aktiesplit) som innebär att aktieägaren byter ut sina 
aktier mot nya – värdet på placeringen skall dock vara oförändrat. Ett enkelt 
exempel visar detta. Anta att en aktieägare äger 10 aktier i bolaget ABC och att 
aktiepriset är 400 kr per aktie. Sammantaget sett så är alltså aktierna värda 4000 
kr. Säg nu att företaget har uppfattningen att aktien känns övervärderad och att 
företagsledningen vill korrigera för detta genom en aktiesplit. Villkoren sätts till 
2:1 vilket innebär att en aktieägare för varje gammal aktie erhåller 2 nya aktier. 
Den inte alltför komplexa beräkningen säger då att aktieägaren efter genomförd 
split har 20 aktier. Eftersom åtgärden inte skall ha något ekonomiskt värde, någon 
faktisk inverkan på företagets produktion eller lönsamhet har inte skett – det 
handlar bara om en administrativ åtgärd – måste värdet på aktierna naturligtvis 
vara det samma som före, dvs. 4000 kr. Efter spliten har dock aktieägaren 20 
aktier, med andra ord, priset på en aktie måste vara 200 kr eftersom 20 aktier 
multiplicerat med aktiekursen blir 4000 kr (20 × 200 kr = 4000 kr). Undantag finns 
naturligtvis. Ett sådant är om företaget genom aktieuppdelningen vill ”signalera” 
något, exempelvis att aktieutdelningen kommer att höjas eftersom lönsamheten 
ökat (förklaringen till att aktien prissätts till 400 kr är kanske just den högre 
lönsamheten i bolaget). Omvänt gäller också att värdet på företaget skall vara 
oförändrat såtillvida att den genomförda spliten inte har ett signalvärde och att 
företaget genom spliten vill signalera något. Möjligheten att signalera information 
till aktiemarknaden genom tillkännagivandet av en aktiesplit, och den ofta 
efterföljande kursökningen, har studerats av Brennan och Hughes (1991). 

I denna uppsats är det huvudsakliga syftet att beskriva hur fördelningen 
av aktiepriserna ser ut för de företag som är noterad på någon av 
Stockholmsbörsens börslistor. En annan viktig aspekt som kommer att beröras 
är om aktier med en viss prisnivå attraherar specifika placerare. Det finns i 
litteraturen ett dokumenterat samband mellan prisnivå och risker; billiga aktier 
associeras med hög risk och dyra aktier kännetecknas av låg risk. Då det 
institutionella aktieägandet dominerar, finns det också goda skäl att förmoda 
att institutionernas placeringsriktlinjer mycket väl kan medföra att de måste 
placera i ett företags aktie även om de har den uppfattningen att det finns andra 
placeringsalternativ som är bättre.2

2 Ett konkret exempel är den verksamhet som bedrivs i en svensk indexfond där 
fondens syfte är att uppnå en avkastning som återspeglar genomsnittet av samtliga 
aktiers avkastning som finns på Stockholmsbörsen. Det betyder att företag med höga 
börsvärden, sk. indextunga bolag (Ericsson, Nordea, Hennes & Mauritz) påverkar 
index. En indexfond måste alltså placera i dessa aktier, och i samma proportioner, för 
att uppnå en avkastning som fullt ut följer Stockholmsbörsen. Med andra ord, om de 
tre nämnda bolagens vikt uppgår till 10, 7,5 respektive 5 procent, måste fonden ha en 
placering i indexportföljen som motsvarar dessa aktiers vikt.
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Något om data

I uppsatsen utnyttjas data från dels Stockholmsbörsen (OMX Nasdaq-Stockholm) 
dels från Euroclear Sweden (tidigare Värdepapperscentralen, VPC). Tidsperioden 
spänner över åren 1999–2008. Antalet observationer av företagens aktiekurser 
som ingår i studien uppgår till 2 724. Under nämnda tidsperiod uppgick det 
genomsnittliga priset för en aktie, mätt som genomsnittet av slutkurserna för 
varje månad och för respektive kalenderår, till 80,76 kr och med ett medianvärde 
på 54,28 kr. Det betyder att fördelningen inte är helt symmetriskt, annorlunda 
uttryckt, fler än hälften av företagen har en aktiekurs som är lägre än det 
genomsnittliga priset. I tabell 1 visas fördelningen av aktiekurserna under 
perioden 1999–2008. Som framgår av tabellen gäller att det finns 758 aktier, 
motsvarande 27,8 procent, som har ett genomsnittspris i intervallet upp till och 
med 20 kr. På samma sätt ser vi att det finns 66 aktier med ett pris överstigande 
300 kr vilket motsvarar 2,4 procent. Noterbart är också att andelen ”billiga 
aktier”, alltså aktiekurser i den första gruppen, utgör merparten och att mer än 
hälften av aktiekurserna (53,2 procent) betingar ett pris på maximalt 60 kronor. I 
jämförelse med en amerikansk studie, Dyl och Elliot (2006), som också studerar 
den absoluta prisnivån, gäller att priset på en median aktie i Sverige är klart lägre 
jämfört med nivån i USA efter det att aktiekurserna uttryckts i samma valuta. 

Tabell 1: Aktiekurser på Stockholmsbörsen, 1999–2008
Tabellen visar spridningen i priset för aktier på Stockholmsbörsen under tidsperioden 1999–
2008. Priset på en aktie definieras som genomsnittet av aktiekursen vid utgången av varje 
månad för respektive kalenderår. 

Kursintervall, kr Antal Procent Kumulerad 
procent

0–20 758 27,8 27,8
20–40 406 14,9 42,6
40–60 287 10,5 53,2
60–80 296 10,8 64,0
80–100 170 6,2 70,2
100–120 170 6,2 76,4
120–140 133 4,9 81,3
140–160 114 4,2 85,5
160–180 91 3,3 88,8

180–200 67 2,5 91,3
200–220 62 2,3 93,6
220–240 36 1,3 94,9
240–260 26 1,0 95,8
260–280 24 0,1 96,7
280–300 24 0,1 97,6

300-- 66 2,4 100,0
Totalt 2730 100
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Resultat

Antal och omfattning av svenskt och utländskt ägande

I tabell 2 redovisas omfattningen av det institutionella ägandet av aktier på 
Stockholmsbörsen. Så gäller exempelvis att vid slutet av år 1999 fanns det 
48 179 svenska institutioner som ägde aktier. Motsvarande tal för utlandet är 
30 502. Som också framgår av tabellen har antalet inhemska aktieägare sjunkit 
samtidigt som utländska placerare ökat i antal.

I Panel B visas ägandet av svenska aktier. Ägandet är här definierat som summan 
av alla aktier i respektive ägargrupp dividerat med summan av företagens 
börsvärden. Det framgår tydligt att det institutionella aktieägandet dominerar. Vid 
utgången av år 2008 uppgick det totala institutionella ägandet till 86 procent av 
det samlade börsvärdet av samtliga aktier på Stockholmsbörsen. Det betyder 
också att svenska privatpersoner ägde resten, dvs. 14 procent. Andelen som 
representeras av svenska privatpersoner har som framgår av sammanställningen 
minskat under den studerade tidsperioden.

Tabell 2: Institutionellt aktieägande på Stockholmsbörsen
Tabellen visar, uppdelat på svenska institutioner och utländska placerare (anges som 
institutioner), dels antalet ägare (Panel A) dels ägarandelen för dessa grupper (Panel B). 

Panel A: Antal svenska och utländska institutioner

Svenska 
institutioner

Utländska 
institutioner

Totalt

Antal Andel (%) Antal Andel 
(%)

Summa

1999 48 179 61,2 30 502 38,8 78 681
2000 55 286 58,0 40 006 42,0 95 292
2001 55 114 56,2 42 994 43,8 98 108
2002 57 386 56,2 44 702 43,8 102 088
2003 54 845 55,3 44 338 44,7 99 183
2004 51 910 53,3 45 393 46,7 97 303
2005 47 205 50,1 46 982 49,9 94 187
2006 44 957 48,1 48 468 51,9 93 425
2007 43 829 46,7 50 120 53,3 93 949
2008 44 591 46,5 51 334 53,5 95 925
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Institutionellt aktieägande

Som nämndes inledningsvis finns det ekonomiska argument som talar för att 
institutionella placerare föredrar aktier med absoluta höga aktiepriser jämfört med 
låga. För att i detalj studera om det finns systematiska skillnader mellan svenska 
och utländska institutionella placerare preferenser vad avser aktiekursens nivå 
studeras detta i detalj. Metoden som utnyttjas baseras på tre steg. För det 
första, för varje år beräknas företagens marknadsvärden (antalet utelöpande 
aktier multiplicerat med aktiekursen den sista december) varpå företagen 
rangordnas med avseende på börsvärde. För det andra, för varje år delas 
företagen in i kvartiler där börsvärdet styr ordningen. Kvartil 1 innehåller således 
de minsta företagen, räknat i börsvärde, samtidigt som kvartil 4 innehåller de 
största företagen, återigen räknat i termer av börsvärde. Steg tre innebär att 
för de företag som finns i kvartil 1 beräknas genomsnitt samt median för fyra 
variabler; börsvärde, totalt institutionellt ägande, svenskt institutionellt ägande 
samt utländskt ägande. Metoden innebär att de företag som finns i kvartil 1 är de 
företag som representerar företag med lägst börsvärden samtidigt som kvartil 4 är 
de företag som representerar företag med högst börsvärden under tidsperioden 
1999–2008. Notera också att denna ansats medför att företagens placering kan 
skifta från ett år till ett annat. 

En liknande analys genomförs, dock med den skillnaden att företagen i detta 
fall rangordnas med avseende på aktiens prisnivå, med andra ord, företagen 
som finns representerade i kvartil 1 är de företag som under den studerade 
tidsperioden haft lägsta aktiekurser och de som finns i kvartil 4 är de som haft 
högsta aktiekurser.

Panel A i tabell 3 visar resultaten av analysen då företagen blivit sorterade mot 
bakgrund av deras börsvärden. Panel B visar resultaten men då företagen blivit 
sorterade mot bakgrund av priset på aktien. Den första kolumnen i tabellen anger 
det genomsnittliga börsvärdet, den andra kolumnen anger storleken på det totala 
institutionella ägandet (svenskt och utländskt) och kolumn tre och fyra anger det 
svenska respektive det utländska aktieägandet. De två sista kolumnerna anger 
om det föreligger någon statistiskt signifikant skillnad i det genomsnittliga ägandet 
mellan svenskt och utländskt ägande.

I gruppen företag med lägst börsvärden uppgår det genomsnittliga totala 
institutionella ägandet till 51,95%, motsvarande värde för företag med höga 
börsvärden är 83,06%. Vi ser också att det genomsnittliga börsvärdet är klart 
högre i den senare gruppen jämfört med den första; 36,5 miljarder respektive 
161 miljoner kronor. Studerar vi i detalj skillnaden i ägandet mellan svenska 
och utländska institutioner gäller att för samtliga grupper är ägandet större för 
svenska institutioner; såväl det klassiska t-testet som Wilcoxon Rank-test styrker 
förhållandet. Resultaten överensstämmer med tidigare studier som visat att 
institutioner föredrar att placera i aktier i företag med höga börsvärden. Intressant 
är också att det utländska ägandet är relativt sett lika fördelat över de fyra 
grupperna. Detta är inte fallet för det svenska ägandet.
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I panel B är företagen sorterade mot bakgrund av den genomsnittliga aktiekursen 
för respektive kalenderår. Som framgår gäller att det finns ett positivt samband 
mellan pris och företagsstorlek; lägre aktiepriser förknippas med småföretag och 
högre aktiekurser med stora företag. För gruppen ”billiga aktier” (kvartil 1), uppgår 
det totala institutionella ägandet till 58,34% och för gruppen ”dyra aktier” uppgår 
motsvarande andel till 74,51%. Det indikerar att dyra aktier attraherar institutioner 
som aktieägare. I kolumn tre och fyra redovisas ägande för inhemskt respektive 
utländskt institutionellt ägande. För gruppen företag som finns i kvartil 1 uppgår 
det inhemska ägandet till 34,12% och 24,22% för det utländska ägandet. När 
vi studerar resterande kvartiler så ser vi med tydlighet att inhemska placerares 
ägarandel ökar för att uppgå till 49,70% i kvartil 4. Motsvarande andel för det 
utländska ägandet uppgår till 24,81%. Vi ser också att skillnaden i ägandet mellan 
de båda grupperna är statistiskt säkerställd.

Åtminstone tre slutsatser kan dras. För det första, institutionella placerare, såväl 
svenska som utländska, har högre ägarandel i företag med höga jämfört med 
låga börsvärden. För det andra, svenska institutioner tycks prioritera ägande 
i företag med höga börsvärden samtidigt som utländska ägare i stort sett har 
en ägarandel som motsvarar 25% för varje kvartil. För det tredje, det finns 
också en statistiskt signifikant skillnad i ägandet mellan svenska och utländska 
institutionella placerare vilket indikerar olika preferenser.

Tabell 3: Institutionellt aktieägande
Tabellen visar det genomsnittliga ägandet av börsaktier i svenska börsföretag under 
tidsperioden 1999–2008. Värden inom parentes anger medianvärde. Data avseende ägardata 
har erhållits från Euroclear Sweden (tidigare Värdepapperscentralen, VPC), och anger 
ägandet vid slutet av varje kalenderår. I Panel A är företagen sorterade efter storlek, mätt 
i termer av börsvärden, och i Panel B är företagen sorterade efter genomsnittlig aktiekurs 
under respektive kalenderår. De två sista kolumnerna visar resultaten av statistiska tester där 
syftet är att klargöra om det föreligger någon statistiskt signifikant skillnad mellan inhemska 
och utländska placerare. Antalet observationer i varje kvartil uppgår till 681. a indikerar 
att skillnaden i det genomsnittliga (medianvärdet) ägandet mellan svenska och utländska 
placerare är statistiskt signifikant på 1% nivån.
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Panel B: Institutionellt aktieägande (%) där företagen sorterats efter 
priset på aktien

Lägst 
(billiga)

1,026 
(200)

58,34 
(58,48)

34,12 
(31,06)

24,22 
(19,88)

6,15a 6,99a

2 5,353 
(516)

65,35 
(68,89)

42,14 
(40,41)

23,21 
(17,43)

7,23a 18,33a

3 10,084 
(1,426)

69,41 
(75,90)

47,27 
(49,37)

22,14 
(17,25)

10,77a 22,22a

Högst 
(dyra)

22,920 
(5,587)

74,51 
(83,81)

49,70 
(51,59)

24,81 
(23,06)

22,51a 63,19a

Institutionellt ägande och aktieprisets absoluta nivå

Vår tidigare analys visade med tydlighet att institutionella placerare i genomsnitt 
väljer att placera i aktier i företag med höga börsvärden. En förklaring till detta är 
att likvidteten i dessa aktier är hög, med andra ord, det går att omsätta (köpa eller 
sälja) dessa aktier utan att störa prisbilden. Det är i regel inte fallet då placeringar 
sker i småföretag.

För att få en uppfattning om prisnivån på aktien har någon betydelse för 
institutionella placerares preferenser, och då speciellt mellan svenska och 
utländska placerare, måste analysen kompletteras med information om 
företagsstorlek som prisnivå.

För att identifiera tänkbara preferenser beräknas, som tidigare, varje företags 
börsvärde vid utgången av varje kalenderår. Därefter sorteras företagen, med 
utgångspunkt från börsvärdet, i fem lika stora grupper. Grupp 1 innehåller företag 
med låga börsvärden och grupp 5 innehåller företagen med höga börsvärden. 
Detta upprepas för varje kalenderår. Inom varje grupp sorteras därefter företagen 
i respektive grupp med avseende på aktiepriset och fyra nya grupper bildas. 
Grupp låg kommer att innehålla företag med de lägsta aktiepriserna samtidigt 
som grupp hög innehåller företag med de högsta aktiepriserna. Totalt sett innebär 
det att den ursprungliga populationen delas in i 20 olika grupper.

I tidigare tabeller redovisades ägandet. I föreliggande analys kompletteras 
det absoluta ägandet med det relativa ägandet för de båda ägargrupperna. 
Det betyder att vi studerar samtliga placerares ägarengagemang i ett bolag 
och jämför detta med företagets vikt i förhållande till samtliga bolag på 
Stockholms börsen. Det senare måttet brukar uttryckas som bolagets vikt i 
marknads portföljen.

Ett exempel visar beräkningsmodellen. Vid utgången av år 2008 uppgick antalet 
utelöpande aktier i Electrolux till 308 920 308 och med ett totalt börsvärde på 
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20,812 miljarder kronor. Totalt fanns det 2 738 svenska institutioner som ägde 
aktier i bolaget vid samma tidpunkt. Det sammanlagda värdet av dessa aktier 
motsvarar 12,001 miljarder kronor. Värdet av samtliga svenska institutioners 
aktieinnehav (totalt 44 591 institutioner) av samtliga aktier på Stockholmsbörsen 
representerar ett värde som uppgår till 1 341,73 miljarder kronor. Det betyder 
alltså att svenska institutioner har ett sammanlagt innehav i Electrolux som 
motsvarar 0,89% av deras totala engagemang i svenska aktier (12,001 / 1341,73 
= 0,0089 eller 0,89 procent). Electrolux andel av samtliga aktiers totala börsvärde, 
eller annorlunda uttryckt: deras andel av marknadsportföljen, indikerar en andel 
på 0,78%. Svenska institutioners engagemang i Electrolux innebär därför att de 
har en högre andel i företaget jämfört med bolagets vikt i marknadsportföljen. 
Mer specifikt är svenska institutioner överviktade i Electrolux med ungefär 14% 
(0,89 / 0,78 = 1,1410 eller 14,1 procent). En liknande kalkyl för utländska placerare 
visar att de är underviktade med cirka 6% i bolaget.

En placerare erhåller vid aktieplaceringar en avkastning som består av två delar, 
dels direktavkastning dels värdeförändring. Om aktieutdelningen relateras till 
priset på aktien erhålls direktavkastningen. Eftersom direktavkastningen för ett 
flertal institutioner är undantagen från beskattning, alternativt beskattas med en 
låg skattesats, gäller att vissa institutioner, främst skattebefriade sådana, har fokus 
på aktier som lämnar aktieutdelning. För vissa utländska institutionella placerare 
finns det också interna placeringsregler som innebär att dessa aktörer måste 
placera i aktier i företag som lämnar aktieutdelning (s.k. ”prudent-man-rules”). 

I Tabell 4 visas utfallet av analysen där ägandet redovisas för dels svenska 
institutioner dels utländska institutioner och för tre variabler. Först anges det 
genomsnittliga aktieägandet, därefter det genomsnittliga relativa ägandet och 
slutligen redovisas den genomsnittliga direktavkastningen. 

Som framgår ökar det genomsnittliga ägandet, för såväl svenska som utländska 
placerare, när storleken på företaget ökar. Det som är intressant är också att 
ökningen i det institutionella ägandet stiger snabbare för svenska jämfört med 
utländska placerare. För gruppen småföretag (grupp 1) gäller att svenska 
institutioner äger 28,45% och utländska placerare äger 23,64% i de företag 
med lägst absolut prisnivå på aktierna. Med andra ord, skillnaden mellan 
grupperna är marginell. Studeras å andra sidan stora företag, dvs. de med 
högst börsvärden (grupp 5) ser vi att skillnaden i ägarandelen mellan de båda 
grupperna är betydande. Svenska institutioner äger 49,29% och utländska 
institutioner äger 38,01% i storföretagsgruppen med låga absoluta aktiepriser. 
Skillnaden uppgår till 11,28 procentenheter. Studeras de dyra aktierna, och i 
samma företagsgrupp, gäller att skillnaden blir ännu högre. I detta fall uppgår 
skillnaden till 25,97 procentenheter.

Kolumn två och fem anger om ägandet för respektive grupp är lägre eller högre 
än motsvarande företags andel av det totala börsvärdet. Vi ser då att svenska 
institutioner är underviktade i gruppen småföretag och billiga aktier jämfört 
med aktiernas vikt i index. De har mer aktier i gruppen dyra aktier. I gruppen 
storföretag gäller att svenska institutioner är överviktade, 13,24% jämfört med 
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index, i företagen med höga absoluta aktiepriser. För utländska placerare är 
förhållandet det omvända; utlänningarna tycks föredra aktier med låga absoluta 
aktiekurser.

Kolumn tre och sex anger storleken på direktavkastningen. Som väntat ser vi 
att direktavkastningen stiger då företagets storlek ökar. Detta är också vad vi 
förväntade oss; småföretag brukar oftast uppfattas som tillväxtföretag och där 
merparten av företagets resultat balanseras i bolaget snarare än att återföras till 
aktieägarna i form av aktieutdelning. 

Tabell 4: Institutionellt ägande, relativt ägande och direktavkastning 
Tabellen visar genomsnittligt ägande, relativt ägande och direktavkastning i svenska aktier 
för svenska och utländska institutioner. Samtliga företag är först sorterade efter börsvärde i 
slutet av varje kalenderår och därefter sorterade i fem grupper. Därefter sker, inom varje grupp, 
en ytterligare sortering i fyra grupper där sorteringen sker mot bakgrund av aktiepriset där 
företagen med lägst aktiekurser (billiga aktier) hamnar i grupp låg och företag med högsta 
aktiekurser (dyra aktier) hamnar i grupp hög. I tabellen redovisas endast värden för gruppen 
billiga respektive dyra aktier. Ett traditionellt t-test, med antagandet om olika varians, utnyttjas 
för att klargöra om den genomsnittliga skillnaden mellan dyra och billiga aktier är statistisk 
signifikant. Testets p-värden visas inom hakparentes. 
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Analys av tabellen indikerar att svenska och utländska placerare har olika 
preferenser när det gäller att placera i svenska aktier. Svenska institutioner 
placerar i företag med höga börsvärden (indextunga bolag). Detta styrks av att de 
är överviktade i företag med höga börsvärden och med en hög absolut prisnivå 
på aktierna. Utländska placerare tycks sprida ut sina placeringar i svenska 
företag. De är också överviktade i billiga jämfört med dyra aktier. Analys av 
bolagens direktavkastning visar att denna variabel är viktig. 

En förklaring till detta resultat är att utländska placerare innehav i svenska aktier, 
och betraktat ur deras totala portföljer, är marginella. De kan därför tillåta sig att 
avvika och vara mer selektiva när det gäller svenska aktieplaceringar. En viktig 
aspekt som data indikerar är också att de tycks ha en viss förkärlek till aktier som 
ger en hygglig direktavkastning. Svenska institutioner tycks däremot ge prioritet 
till placeringar i bolag som påverkar index och hela marknaden sk. indextunga 
bolag.

Multivariat analys

Enligt Merton (1987) bör företag verka för att bredda sitt aktieägande. Eftersom 
utbudet av aktier är stort, samtidigt som aktiemarknadens aktörer inte är fullt 
medvetna om samtliga aktier, bör det finnas möjligheter för dessa att komplettera 
sina portföljer med ytterligare aktier. En effekt skulle då bli att uppnå en högre 
grad av diversifiering. En ökad diversifiering innebär också att avkastningskravet 
sänks. Sänks avkastningskravet på aktier, då kommer, allt annat lika, värdet på 
företaget att öka. Det är i korthet budskapet som ryms i begreppet ”the Investor 
Recognition Hypothesis”. 

Dyl och Elliott (2006) undersöker empiriskt om det finns belägg för Mertons 
teorier genom att i en multivariat analys studera sambandet mellan priset på 
aktier och ett antal kontrollvariabler (vinst per aktie, genomsnittligt ägande i 
bolaget samt företagsstorlek). Resultaten av deras skattningar bekräftar de tankar 
som Mertons modell förutsäger.

I föreliggande avsnitt vidareutvecklas modellen av Dyl och Elliott (2006) genom 
att tillföra en ytterligare dimension – ägarstrukturen i bolagen. Mer specifikt 
innebär det att ett företags aktiekurs relateras till fyra olika förklaringsvariabler: 

1)  företagets totala bokförda värde,
2)  genomsnittligt värde av företagets bokförda värde för varje 

aktieägare,
3)  vinst per aktie för företaget (VPA), samt
4)  kvoten mellan ägarandelen i det utländska aktieägandet dividerat 

med ägarandelen för det svenska ägarandelen. 

För att undvika vissa ekonometriska problem i skattningen exkluderas företag 
med negativa värden i variabeln vinst per aktie. En ytterligare justering, eller 
standardisering, är att de tre första förklaringsvariablerna transformeras genom 
att logaritmeras. Observera också att modellen utnyttjar, som en skattning av 
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värdet på innehavet för varje institution, det bokförda värde på eget kapital 
snarare än värdet på aktieplaceringen (skulle detta mått utnyttjas innebär det 
att den beroende och den oberoende variabeln är korrelerade med varandra 
eftersom priset på aktien används på båda sidor i modellen). Modellen som 
skattas har följande utseende: 

Modellen skattades med hjälp av 2 724 observationer under tidsperioden 
1999–2008. Den skattade koefficienten som används för att kontrollera för 
företags storlek, ß1 är positiv och signifikant (0,1333; t-värde = 9,96) och betyder 
att betyder att stora företag är förknippade med höga aktiepriser. Koefficienten 
för det genomsnittliga ägandet, ß2 är också positiv (0,7192; t-värde = 39,55) och 
innebär att aktieägare med stora ägarandelar har aktier i företag med höga 
absoluta aktiepriser. Den skattade koefficienten för lönsamheten i företag, här 
approximerad med variabeln vinst per aktie ß3 är positiv (0,1304; t-värde =12,13) 
och indikerar att företag med hög lönsamhet också är företag med höga absoluta 
aktiekurser. Ett genomgående tema i föreliggande uppsats är att detaljstudera 
ägandet för svenska institutioner och utländska placerare. Skattningen av 
variabeln ß4 har som syfte att fånga upp tänkbara skillnader i preferenser mellan 
de båda ägargrupperna. I detta fall är den negativ och statistiskt signifikant 
(-0,0351; t-värde = -5,55). Det innebär att en större andel utländskt ägande i 
relation till det svenska ägandet, indikerar ett lägre aktiepris. Med andra ord, 
resultaten i den multivariata analysen är i linje med de resultat som presenterades 
i den univariata analysen. Avslutningsvis gäller att 63,57 procent av variationen 
i den beroende variabeln (dvs. aktiekursen) förklaras av ovanstående modell. 
Resultaten är således i linje hypotesen att ett högre företagsvärde kan skapas om 
bredden i aktieägandet kan ökas.

Avslutande kommentarer

I föreliggande uppsats har sambandet mellan ett företags aktiekurs och om-
fattning en av det institutionella aktieägandet studerats. Resultaten visar att 
institutioner har en aptit för att placera i bolag med höga absoluta aktiekurser. 
Dock gäller att utländska institutioner tycks ha preferenser för billiga aktier. Analys 
visar också att dessa aktier också kännetecknas av en hög direktavkastning. 
Utländska placerare har ett klart uttalat intresse för placeringar i aktier som 
lämnar aktieutdelning medan svenska institutioner snarare riktar in sig på 
indextunga aktier. Resultaten av den multivariata analysen ger stöd till ”the 
Investor Recognition Hypothesis” där en breddning av aktieägandet medför högre 
företagsvärde.
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