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Abstract 
 
"An ancient temple which did not become a part of the local identity in Bollnäs 
urban district in 1923" 

 

 

During the 1920’s the town of Bollnäs had the ambition to expand. The 
expansion included a merger with Björkhamre and the colonization of unused 
areas, e.g. the area around Onbacken. The archaeologist Gustaf Hallström 
came to Bollnäs to investigate an ancient tomb located on Onbacken. During 
his investigation he found an ancient monument, one of its kind in Bollnäs and 
Sweden. Hallström believed it was a remnant of a temple dating from the time 
of the Vikings/ the Middle Ages. The local press wrote about the excavation and 
the articles shows that many of the locals attended the lectures held by 
Hallström during that time. There was some interest among the locals, as this 
was a time when nationalism was strong and it made a significant impact on 
Sweden's identity. It was also a time when Archaeology gained foothold as one 
of the fundamental parts of investigating and writing about history. The unique 
excavation finding of the temple gave Bollnäs a golden opportunity to create a 
local identity and make the town known nationwide. This essay will show that 
the local inhabitants didn't utilize the finding. That they didn't use it as a part of 
the creation of the local identity. There are several reasons to why this 
occurred, for instance, the findings where never questioned as the excavation 
was seen as an elite project. The extent of the excavation and the temple’s 
significance was above the locals’ understanding. The locals’ main focus during 
that time was aimed towards other interests. This essay is about a finding that 
should have been a part of the local identity, but wasn't.  
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1. Inledning 
 
Att skapa historia och vad som kom fram i historien under slutet av 1800-talet 
och i början av 1900-talet var för Sverige viktigt och kom därmed för många 
bygder bli detsamma. Sverige inventerades av både historiker och arkeologer. 
Genom bland annat utgrävningar sökte vissa finna Sveriges identitet. 
 
En viktig del i Sveriges identitet under den här tiden var vikingatiden, en tid man 
menade visade på Sveriges storhet som land. Arkeologin som var en relativt ny 
gener inom universitetsvärlden tog sig fram och gjorde utgrävningar som fick 
betydelse för förståelsen för Sveriges historia, däribland utgrävningar på Björkö. 
 
En arkeolog som for genom Sverige och inventerade backen var Gustaf 
Hallström. Han har bland annat arbetat en hel del med hällristningarna i 
Nämforsen. Denna man for till Bollnäs köping år 1923 där han grävde ut en 
husgrund på Onbacken1, vilken han kom att tro var en grund till ett fornnordiskt 
tempel, något man tidigare inte funnit i landet. Detta antagande kom sedan att 
leva kvar i Bollnäsbygden ända in på 1990-talet. 
 
Bollnäs köping var under 1920-talet i en utvecklingsfas. Där köpingen ville 
exploatera och bebygga delar av det som var obyggt. Där hembygdsföreningen 
precis hade startat, frikyrkorörelsen hade ett fäste, hantverkarföreningen var en 
del av köpingen. En köping i starten till att utvecklas, i en tid då sökandet efter 
Sveriges identitet och därmed också den lokala identiteten var stor.  
 
Naturligt vore då, om man ser till vad som framkom i utgrävningen i köpingen, 
ett fornnordiskt tempel, att man tar fasta på det och använder det som en del av 
skapandet av den lokala identiteten. Att på något sätt använda det för att visa 
att platsen varit viktig under längre tid, inte bara där och då 1923. Utan att 
platsen hade varit av betydelse för många, en knutpunkt för människor under en 
längre tid. Ett centrum dit människor sökt sig. Nu visar det sig att vad som 
framkom i denna utgrävning inte alls kom att få denna betydelse år 1923. 
Kommunen vill bebygga platsen, hembygdsföreningen hjälper förvisso till med 
pengar till en modell men inte så mycket mer än så, hantverkarföreningen säger 
nej till att hjälpa till med pengar för modellen. Vad var det som gjorde att det inte 
fick den genomslagskraft som kunde förväntas? Det framkomna var unikt, unikt 
i Sverige, i Bollnäs, ändå finns inget större intresse. 
 
Jag ska i detta arbete undersöka hur något som borde ha varit av betydelse i 
skapandet av den lokala identiteten inte kom att vara det. Inte där och då år 
1923.  

 
 
 
 
 
 
                                            
1
 Stavningen av Onbacken är olika i uppsatsen. När jag skriver utifrån analyserande eller ett nutida perspektiv använder 

jag stavningen Onbacken. Ibland förekommer ordet i form av Ohnbacken. Detta görs då källorna citeras. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är försöka se om det fanns ett samband och intresse 
för det fynd som arkeologen Hallström fann i och med sin utgrävning på 
Onbacken 1923 och för skapande av lokal identitet i Bollnäs. 
 
Det finns ett motsatsförhållande angående fyndet på Onbacken i detta samhälle 
år 1923. Å ena sidan ett intresse, å andra sidan ett ointresse. Det fanns ett visst 
intresse i Bollnäs för utgrävningen, vilket visade sig i lokalpressen Ljusnan och 
Bollnäs tidning. Men när jag söker efter aktörer som kan ha intresse i själva 
utgrävningen för att på så vis eventuellt kunna hävda detta i sökandet av en 
lokal identitet finner jag ingen aktör som ställde sig positiv bakom resultatet och 
dess storhet. Hantverkarföreningen visade inget intresse, köpingen vill endast 
bebygga platsen och hembygdsföreningen gick in med pengar för en modell 
men så mycket mer än så finner jag inte. Det skulle eventuellt kunna vara som 
så att Hallströms fynd kommer för tidigt för att Bollnäsborna skulle ha ansett att 
det var ett viktigt resultat för dem, att man i köpingen ännu inte var en del av 
nationalismen och i det lokala identitetsskapande.  
 
Fyndets unikum kommer inte att anammas som en del av skapandet av den 
lokala identiteten och Hallströms tolkning av den. Det kan ha varit så att folket 
och de lokala aktörerna ifrågasatte Hallström och fyndet, att de inte såg det som 
det givna svaret. Frågan är också om man trodde eller inte trodde på Hallström. 
Troligen fanns det de som trodde på Hallström. Däri förklaringen till 
modellbygget av fyndplatsen, skrivandet i lokal pressen, fyndets definition som 
levt kvar i samhället, samtidigt som det inte fått fick någon betydelse av vikt. 
Detta har inte använts för identitetsskapandet och å samtidigt har 
föreställningen om att det varit ett tempel levt kvar i vad man trott fanns där 
uppe på Onbacken långt in på 1900-talet2, men att det inte fått någon större 
betydelse för samhället Bollnäs. Man har på senare tid satt upp skyltar på 
Onbacken som förklarar vad man tror fanns där, utifrån senare tolkning, en 
gång i tiden där uppe samt Hallströms utgrävning. Dessa skyltar har kommit 
upp efter en programutredning som är gjord av arkeologen Elise Hovanta, däri 
hon tar upp program för framtida användning av Onbacken.  
 
Om man nu skulle ha tagit till sig resultatet och använt sig av fornfyndet som en 
del av skapandet av den lokala identiteten, skulle Bollnäs kunnat få en 
betydelse i Sverige och svenskarna, för arkeologer, för historien och inte minst 
för Bollnäsborna själva. Kanske hade Bollnäs haft liknande historiska betydelse 
som plats som Gotland har fått för svenskarna och för de som bor där eller som 
gamla Uppsala. Hade man nyttjat detta tillfälle skulle flera olika delar kunnat ha 
påverkats så som social och ekonomiska aspekter i samhället. 
 
Det fanns, där och då året 1923, utifrån vad källorna visar ingen annan 
förklaring till vad det kunnat vara annat än ett tempel, utöver en insändare som 
finns i lokalpressen Ljusnan som menar att det framkomna var resterna efter en 
fäbodvall. Kan man ha trott mera på detta påstående? Hur kommer det sig då 

                                            
2
 Hovanta Elise, Onbacken i Bollnäs. Presentation av en gård från äldre järnålder utifrån tidiga arkeologiska 

undersökningar, (1997), s.98 
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att man ändå anammar templet som förklaring? I den här uppsatsen kommer 
det visa sig att ett visst intresse fanns, men ingen tydlig aktör som står bakom 
det intresset och att de aktörer som skulle kunna ta till sig av resultatet och 
använda sig av det som en del av den lokala identiteten inte gör det 
 
Tesen som ligger till grund för undersökningen är följande: 
 
Det fynd som gjordes i och med utgrävningen av Onbacken år 1923 var icke en 
del av skapandet av den lokala identiteten i Bollnäs år 1923. 
 
Frågeställningarna som uppsatsen vilar på är: Varför borde fyndet på 
Ohnbacken 1923 vara en del i skapandet av den lokala identiteten? Och Varför 
blev inte fyndet en del i skapandet av den lokala identiteten? 

 
1.2 Metod och avgränsning 
 
Genom studie av källmaterial har jag läst och plockat ut det som jag anser vara 
relevant för denna uppsats. Jag har försökt tolka innehållet i källmaterialet med 
hjälp av förståelse för samtiden utifrån litteratur som rör tidsperioden, litteratur 
som både berör arkeologi, lokal identitet och samhället i sig.  
 
Jag analyserar genomgående när de olika aktörerna kommer till tals. I slutet av 
denna uppsats gör jag en sammanfattande analys.  
 
Jag har avgränsat området på så sätt att jag granskat eventuella aktörer som 
skulle kunna vara en del i skapandet av en lokal identitet. Att dessa då skulle 
kunna ha använt sig av hjälpmedel för att nå ut med detta, de lokala tidningarna 
och arkeologen Hallström och hans fynd. 
 
De lokala aktörerna jag tittar närmare på är; Bollnäs köping köpingsnämnd, 
Björkhamre municipalnämnd, municipalfullmäktige och hembygdsföreningen. 
Arkeologen Hallström kan både ses som aktör och ”hjälpmedel” beroende på 
hur man ser på det. Jag utgår från både och, dock först och främst som en aktör 
i detta skapande. Att inte fler aktörer fått komma fram beror på att jag inte funnit 
fler aktörer som verkar ha behandlat Onbacken och dess fynd där och då. Jag 
har sökt både hos kyrkan och hos köpmannaföreningen, men inte funnit något 
av intresse. 
 
Den tidsperiod området berör är främst året 1923 då själva utgrävningen och 
fyndet gjordes på Onbacken. Anledningen är för att jag är ute efter det direkta 
intresset som bör ha funnits med tanke på ”fyndet” i själva utgrävningen. Ett 
problem är just själva avgränsning i mitt område, att jag endast ser till det 
direkta intresset året 1923. Det som jag i efterhand skulle råda till är att se över 
en längre tidsperiod, exempelvis göra nedslag i varje decennium från 1900-
talets början och fram till 2000-talet. 
 
Köpingsprotokollen som är genomgångna är från under period 1919-1929. 
Anledningen till det längre tidsspannet är att jag ville se om det fanns ett 
intresse före samt efter utgrävningen från de båda samhällena även om mitt 
fokus ligger på året 1923. 



 7 

2. Källmaterial 
 
När jag gått igenom det källmaterial som använts häri har jag stött på det 
problem som jag tror många av oss ställs inför när vi läser äldre text, nämligen 
att tolka det skrivna. Vissa gånger har det varit lättare, andra gånger svårare, 
men utifrån förståelse och att kunna läsa de flesta ord i de här dokumenten har 
de svårtolkade orden framträtt. 
 
Problem som alltid uppstår med historiska källor är vilken typ av material det är 
och vilka de vänder sig till. När jag läst protokoll från municipalnämnden och 
köpingsnämnden har många gånger tanken slagit mig: vilka diskussioner har 
förekommit runt det här, det som inte står? Dessa protokoll är handskrivna och 
förvaras i Bollnäs kommuns kommunarkiv. De är skrivna utifrån att vara 
protokoll. Det finns inget ”extra” med så som eventuella diskussioner. Däremot 
finns bilagor med från de som ifrågasatte vissa ärenden. Vissa ord i protokollen 
är svårtolkade, på grund av handstilen hos den som skriver, men innebörden i 
protokollen går inte om intet då det är väldigt få ord som är svåra att se.  
 
Bollnäs hembygdsförenings material i form av protokoll kommer också till 
användning i det här arbetet då de är en av de aktörer jag ser närmare på. Hur 
konstigt det än låter så har jag inte fått komma och tagit del av deras material 
utan de har tagit ut det jag frågat efter och gett mig. Ett oerhört stort problem då 
de kan missa, för mig, viktig information. Ibland vet man vad man söker och 
ibland dyker andra ting upp i det som undersöks som överraskar och ger ny 
information. Häri finner jag ett glapp, jag ville själv gå igenom 
hembygdsföreningens material. Varför jag inte fick det, har jag inte fått något 
svar på. Dock tror jag att de mer än gärna hjälpte mig och letade fram de 
protokoll och det material de hade rörande tidsperioden och Onbacken. Samma 
problem uppstår i municipalnämndens och köpingsnämndens protokoll, 
diskussion kring det beslutade finns inte med vilket det inte heller gör i protokoll. 
Vad sägs runtomkring, vem styr diskussionen, vad tycker man, sådant som inte 
kommer med när protokollen skrivs. Jag har också använt mig av 
Helsingerunor, en bok där man samlat tidskrifter från bland annat året 1923. 
Helsingerunor var ett organ för hembygdsrörelsen i vilken man skriver och tar 
upp exv gamla gårdar i köpingen och närliggande socknar. I denna återfinns en 
artikel om Onbacken, här saknas avsändare.  
 
Bollnäs tidning, som ansvarig utgivare för tidningen under åren 1917-1931 var 
Fran August Carlson med titeln Boktryckaren. Redaktör mellan åren 1919-1926 
var David Werner. Redaktionsorten var Bollnäs och den politiska tendensen var 
Bondeförbundet. I brist på tid och möjlighet att ta mig till KB har jag använt mig 
Hembygdsföreningens sparande av Bollnäs tidning. Det materialet inventerade 
jag redan år 2003, då fick jag tillgång till tidningarna och gick igenom dem själv. 
Jag fick då också möjlighet att kopiera artiklarna, som därefter har legad sparad 
hemma hos mig. En tidning är skriven till tänkta läsare vilket också kan 
innebära att språket anpassas. Det kan också vara som så att det som 
framställs vinklas till fördel för något eller någon. Detta har jag noggrant gått 
igenom under den rubrik som behandlar artiklarna i Bollnäs tidning rörande 
utgrävningen på Onbacken. Jag har också försökt tolkat det som skrevs och 
försökt se vad och hur artikelförfattaren skriver och lyfter fram. Under den här 
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tiden som mitt ämne berör skrev man inte ut artikelförfattarens namn, lika så 
som att det inte framgår vem som gav uppdraget att skriva om utgrävningen. 
Alltså det framgår inte vem som använde tidningen som en del av förmedlandet 
av det som skedde och av det framkomna resultatet på Onbacken. 
 
Ansvarig utgivare för Ljusnan under åren 1916-1956 var Petrus Sköld med titel 
Tryckerifaktorn. Redaktör var Elon Andersson under åren 1916-1950. 
Redaktionsort var Bollnäs och tidningens politiska tendens var frisinnad mellan 
åren 1912-1981. De artiklar som använts häri har jag läst på mikrofilm på 
tidningens redaktion. Liknande problem som Bollnäs tidning infinnes också här. 
Uppdragsgivare för skrivandet av skeendet och det framkomna, samt 
artikelförfattare saknas. Jag har gått igenom dessa artiklar noggrant och försökt 
tolkat det man skrivit och försökt se vad och hur artikel författaren skriver och 
lyfter fram. Ett annat problem med att använda sig av tidningar är att veta hur 
pass lästa de var under den här tiden och vilka som läste den.  
 
Hallströms material och anteckningar har jag dels fått från FOARK Umeå 
Universitet samt Riksantikvarieämbetet, antikvarisk-topografiska arkivet, ATA. 
Ännu en gång har jag fått förlita mig på att andra tar fram det jag behöver, men 
jag litar mer till deras kunskap och erfarenhet gällande källmaterial och att ta 
fram det som efterfrågas då de det har som yrke i jämförande med en ”vanlig” 
människa inom hembygdsföreningen som eventuellt inte har någon akademisk 
bakgrund och därmed inte heller vet hur man kan söka eller hur källmaterial kan 
angripas. Hallströms material har skickats till mig på cd-rom samt inskannat via 
fil på mejlen. Jag fascineras över hur den moderna tekniken underlättar 
tillgången och resandet, samtidigt som det givetvis inte är det optimala i 
sökandet efter källmaterial. Jag har därefter systematiskt gått igenom och läst 
materialet.  
 
Det är ett blandat material innehållande både skivelser till riksantikvarien, 
köpingen, kostnadsnoteringar och slutsatser om vad han tror sig ha funnit. 
Detta material behandlas på likartat sätt som det övriga. Jag har gått igenom 
materialet noggrant, försökt se vad som skrevs och hur det skrevs, satt det i 
samband med samtiden samt det jag läst om Hallström i den biografi jag använt 
mig av. 

 
3. Forskningsläget 
 
Det finns en viss svårighet att finna forskning som tar upp detsamma som jag 
ämnar göra i den här uppsatsen, se hur något som borde ha haft betydelse för 
skapandet av en lokal identitet inte fick det. Det som finns handlar ofta om 
arkeologi och identitet. Det finns också forskning kring hur lokala identiteter 
skapas. Jag har då sökt hur lokala aktörer med hjälp av det arkeologer grävt 
fram och tolkat, använt som en del av det lokala identitetsskapande, se nedan. 
Jag har även sökt hur man ser på arkeologi, identitet och regionalism.  
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3.1 Arkeologi och historia 
 
Evert Baudou menar att ideologier har påverkat arkeologins resultat. Han 
menar att man kan återfinna nationella inslag i fornforskningen. Vidare skriver 
han att nästan alla arkeologer under den senare delen av 1800-talet ägnade sig 
åt att klarlägga det egna landets förhistoria och att de under 1900-talets början 
valde forskningsämnen med nationell bakgrund, men att deras resultat styrdes 
av vetenskaplig metod.3 Vidare skriver han kort om olika arkeologer och 
utgrävningar som påbörjades, bland annat om gravfältet vid valsgärde nära 
Uppsala.4  
 
Anders Andrén skriver om hur arkeologi skall kunna fördjupa studiet av perioder 
kända från skriftliga källor, vad texten säger om en plats/tid och vad man i 
arkeologin kan göra för att berika det som texten tar upp.  
 
Andrén skriver att de flesta länder i Europa under 1800-talet försökte markera 
sin position som kulturella arvtagare, då främst till antiken och framför allt det 
antika Grekland, men också medeltiden. Under samma tid omvärderade man 
medeltiden och den kom att bli som antiken, en förebild där man bland annat 
betonade landskapet. Andrén menar att ”sökandet efter medeltiden blev 
därigenom ett sökande efter nationell identitet”.5 Man betonade i 
medeltidsstudierna det egna landets storhetstid, både i historieskrivning, 
monumentundersökningar och historiska stilar. 
 
Under 1950-talet kom synen på arkeologi att utvecklas till att det inte längre 
uppfattades som en grävande konsthistoria, utan snarare som en förlängning av 
historia. Andrén menar då att medeltidsarkeologin på så vis präglats strakt av 
historia. Denna form av arkeologi kom att växa fram som ett eget område i 
mellankrigstiden där man bland annat spårade enskilda städers äldsta historia.6  
 
Andrén anser det vara viktigt att undersöka hur mötet mellan materiell kultur 
och skrift ser ut. Den skrift han då avser är sådan skrift som behandlar ett 
område med närhet i tiden, inte tiden mellan själva arkeologiska grävningen och 
samtida producerad text. Han menar också att tingens funktion bör undersökas 
för att göra dem så jämförbara som möjligt med texter.7 

 
3.2 Arkeologi och identitet 
 
Thomas Wallerström diskuterar begreppet identitet där han funderar kring 
huruvida människor i det förgångna har upplevt sig ha en identitet på samma 
sätt som dagens människor, identiteter som framträder arkeologiskt. Han menar 
att människor har en tendens att söka sin identitet i det förflutna. Wallerström 
hävdar också att själva begreppet identitet inte är allmänt använt före 1950-tal, 
det förekommer men begreppet börjar användas allmänt 1950-tal och framåt.8 

                                            
3
 Baudou Evert, Arkeologi och politik i Sverige 1921-1945, i Kung. vitterhetsakademiens årsbok. s.58 

4
 Baudou, s.59 

5 Andrén Anders, Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna (1997) s.36 
6
 Andrén (1997), s.41-46 

7
 Andrén (1997), s.158-165 

8
 Wallerström Thomas, Arkeologin och kampen om land och vatten – personliga reflektioner kring ett bruk av det 
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Jag ställer mig då frågan huruvida detta rimmar med det jag tar upp i detta 
arbete, skapandet av en lokal identitet. Kanske är det då fel av mig att använda 
begreppet identitet, kanske begreppet samhörighet är bättre att använda. Jag 
väljer ändock att använda begreppet identitet. Wallerström fortsätter sina 
funderingar kring hur vi använder begreppet identitet, vems verklighet det är 
som studeras utifrån det begreppet, de som levt i det förgångna eller vi nu 
levande människor.9 Däri kan jag finna att vi när vi studerar det som varit gör 
det utifrån vår förståelse av nutid. Innan vi sätter oss in i ett ämne har vi en 
förföreställning kring och runt det vi ska studera. Ord vi använder har inte alltid 
använts eller inte alltid haft samma innebörd, ändå använder vi dem i 
undersökningar. Vi använder dem utan att veta vad ordet och orden har för 
betydelse för de som studeras. Jag anser då att det gäller att man, jag i detta 
fall, sätter mig in i den tid som ska studeras, ser till den samtiden, hur det var, 
vilka idéer och tankar som fanns, vad samtida människor säger om sin egen tid 
lika så som vad dagens forskare säger om den tid som varit. Givetvis är det 
alltid en svårighet att studera det förgångna i förhållande till hur vi tolkar 
begrepp och de begrepp som inte alltid funnits men som används i nuet. 
 
Wallerström menar att begrepp som används inom arkeologiska 
identitetsstudier kan ha varit främmande för de studerade människorna. Han 
fortsätter med att säga och de som varit döda sedan länge för den skull inte 
saknat en identitet, men att dessa kan ha varit andra än de som används av 
forskare som studerar de döda. Att forskare använder begreppen utifrån sin 
egen förståelse av det i studiet av det förgångna. Han skriver, ”Här finns en 
utmaning – att identifiera identiteter bland de sedan länge döda utan att blanda 
ihop gammalt och nytt, arkeologers tänkande med de sedan länge döda 
människornas tankar om sig själva och omvärlden.”10  Jag anser att det är det 
som är konsten, att försöka se den tid man studerar utifrån den tiden, inte att se 
den tid man studerar utifrån sin tid.  
 
Nanouschka Myrberg skriver om hur en arkeologisk identitet kan uppstå, vilka 
konsekvenser den kan få och hur den formar dagens bilder av ett område och 
dess invånare. Hon gör detta med utgångspunkt i Gotland och den forskning 
som finns kring den ön. Hon menar att man däri kan se hur olika intressen 
samverkat för att skapa en ”arkeologisk identitet”. De olika aktörerna, 
intressenterna, är arkeologisk forskning, politisk pragmatism, ekonomiska 
intressen och romantiska föreställningar, vilka präglas av arkeologens 
medvetna och omedvetna inflytande på tolkningarna. Hon ifrågasätter om det 
finns en gotländsk särprägel eller inte. Hon pekar hål på de flesta argument 
som anses kunna hävda Gotlands unikum. Hon menar att man kan tolka det 
som många anser vara unikt med Gotland enkelt kan kritiseras genom att flytta 
fokus. Hon ställer exempelvis antalet kyrkor, bildstenarna, smyckesformer osv. 
mot det som återfunnits på andra platser runt Östersjön som är mycket likt det 
som återfinns på Gotland. Hon menar att det typisk gotländska som så att 
många andra tog upp den kulturella uppfattning och praktik mot en 
obenägenhet av gotlänningarna att ta till sig materiell kultur från andra 
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områden.11 Myrberg skriver vidare att det arkeologiska materialet visst visar upp 
en särprägel men också en delaktighet med omvärlden. Hon fortsätter att 
diskutera vad detta är beroende av. Hon menar att ingen människa är helt fri 
från sin omgivning, men inte heller kan den ses som synonym med ett 
sammanhang utan att man måste fokusera på ”människors rörelsemönster, 
interaktion med varandra, alla de olika identiteter individen har, och de olika 
kontexterna individ och samhälle fungerat i”.12 Hon går därefter mera in på de 
olika aktörerna och deras betydelse. Wallerström skriver, ”gotländskt 
egenintresse, historiskt och nutida, sammanfaller med arkeologers fascination 
för de kvarvarnade lämningarna, och detta får politiska och ekonomiska 
konsekvenser.”13 Hon menar att om man kombinerar arkeologiska, historiska, 
ekonomiska och politiska faktorerna får det gotlänningarna att framstå som lite 
finare, ursprungligare och idealiserade i nutidens ögon. ”Om gotländsk identitet i 
sig får uppfattas som en historisk realitet, så är ”det unika Gotland” istället i hög 
utsträckning en arkeologisk konstruktion; en arkeologisk identitet utan 
motsvarighet i någon given individ och samhälle. Ingen människa är en ö”.14 
 
Carl Olof Cederlund skriver hur ideologiska strukturer påverkat marinarkeologin. 
Han menar att arkeologi (både allmän och marin) har en allmän stark 
dragningskraft och syns därför ofta på dagstidningars nyhetssidor i form av 
artiklar men att det förövrigt lyser med sin frånvaro där det på andra platser i 
tidningen skulle kunna få en stark ställning ideologiskt, politiskt, socialt eller 
kulturellt. Han menar att det var annorlunda i början på 1900-talet då det fanns 
”rikhaltig arkeologisk nyhetsinformation och dessutom många informerande 
eller debatterande artiklar i ämnet på kultursidorna.”15 Han diskuterar vidare ur 
ett marinarkeologiskt perspektiv, vilket jag ändock vill använda och visa då jag 
tycker mig finna likheter med arkeologi i allmänhet. Han diskuterar vad det 
framkomna i marinarkeologin får för symbolisk betydelse i tidningarna och vad 
man förknippar det med.  
 
I sin bok tar Cederlund upp skeppet Vasa och dess starka symboliska kraft och 
att många andra vrak relateras i förhållande till Vasa.16 Här vill jag dra en 
parallell till vad som kommer att ske i arkeologen Hallströms tolkning av sitt fynd 
på Onbacken.17 Hallström ställer det som framkommer mot Uppsala tempel. 
Jag vill mena att det som Cederlund tar upp också finns inom den allmänna 
arkeologin om än genom andra utgrävningar där en utgrävning har hög status 
och vilken kommande utgrävningars fynd av liknande ställs mot. Jag vill mena 
att man genom det åberopar fyndets storhet. 
 
Cederlund tar upp skeppsvrakens symboliska och nationalistiska värde bl a 
genom att det finns röster som höjts för att bärga vissa fartyg. Detta då dessa 
vrak är nära sammanknutna med etablerade föreställningar om den svenska 
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nationens hjältar och stormän.18 Liksom jag vill hävda att Uppsala tempel hade 
och har ett stort symboliskt värde, om än att man inte funnit det.  

 
3.3 Regional identitet 
 
Regional identitet är inte ett begrepp som kan sättas lika med någonting exakt, 
utan rymmer många olika tolkningar. 
 
Bodil Petersson är en av dem som tar upp och diskuterar regionalism och 
region. Hon skriver att ett viktigt redskap för etablering av politisk makt är 
regioner och identitet. Dock diskuterar hon region, regionalism ur ett vidare 
perspektiv än vad jag gör då jag plockar ner det till mer det lokala. Hon ser det 
på ett större avgränsat område än vad jag gör. Petersson hävdar att 
regionalisering och regionalism är två olika ting där regionalisering är en rörelse 
uppifrån, som definierar enligt följande ”exempelvis en statsmakt som vill 
framhäva en region och lyfta fram den till ett visst självbestämmande och 
självförvaltning men under överinseende av staten. Regionalism är en rörelse 
underifrån, där folk i regionen arbetar för att göra den självständig och egen.”19 
 
I nedanstående text kommer några olika definitioner av regionalism fram, där 
jag ställer dem mot varandra, tolkar och drar slutsatser. 
 
David Gaunt och Orvar Löfgren skriver om hur synen på svenskar och 
svenskhet skapats. Där Löfgren menar att ”Kultur handlar om att dela identitet 
och dela kunskaper och idéer”.20 Under slutet av 1800-talet började man 
intressera sig för hembygden, intresset visade sig inte vara folkets utan 
borgerlighetens. Man ville att folket skulle få en gemenskap ovan klassklyftorna. 
Detta samhälle hade växande klassmotsättningar och sociala spänningar där 
det gamla ståndsamhället vittrat sönder och traditionella normer satta ur spel. 
Man skapade nu ett gemensamt förflutet, ett kulturarv, som skulle förena 
samhällets olika klasser. Genom de borgerliga kom vad som ansågs vara 
”svenskhet” och ”svenskt” att etableras.21 
 
Löfgren säger längre fram i boken att det finns en tendens att överbetona den 
kulturella gemenskapen i små samhällen eller välavgränsade miljöer. Vid 
närmare granskning kan bygemenskapen visa sig ganska fiktiv.22 Visst kan det 
förhålla sig på det sättet, att folk i allmänhet antar att den kulturella 
gemenskapen i bygemenskaper skall var homogen eller på något sätt var 
hållbar, men att det inte håller vid en närmare granskning. 
 
I boken Den regionala särarten, Barbro Blomberg och Sven-Olof Lindqvist (red.) 
(1994) finns ett antal olika bidrag från forskare inom olika områden så som 
kulturgeografi, historia och etnologi. Där ger de sin bild av region, dess 
definition och betydelse för och inom olika sammanhang. Bosse Sundin har 
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bidragit med en artikel, där han menar att mycket av det vi uppfattar som 
regional särart upptäcktes och konstruerades genom sekelskiftets rum för 
fosterbygd och fosterlandet. Kring sekelskiftet 1800-1900-talen kom den 
naturvetenskapliga präglade bilden av Sverige, grundad på biologins och 
geologins utvecklingsläror parallellt med nationalromantiska strömning med 
hyllning av det fornnordiska och den enkla och ofördärvade allmogen att skapa 
en ny syn på Sverige och hembygden. Där landskapet fick en historia. 
Hembygd som begrepp uppstår först, menar Sundin, vid medvetenhet om det 
finns något annat. Den svenska historien framställs på likartat sätt. Det som 
skiljer åt är betoningen av den. Sundin drar inte några kopplingar till 
borgerligheten, så som Löfgren, då han talar om hembygden. Däremot ser han 
det som ” utvecklades med andra ord en klass ”skolade”, ofta 
universitetsutbildade, tjänstemän med nationalstaten som arbetsmarknad.”23 
 
Det regionala medvetandet var nära förbunden med framväxten av den 
moderna nationalstaten och administrativa och politiska förändringar på 
nationell nivå. Alltså, det regionala var en produkt av det nationella, där skolan 
kom att bli ett verktyg för formandet av den nationella identiteten. Lokaltidningar 
också hade en viss betydelse. Redan under 1890-talet och därefter framhöll de 
gärna sin strävan att skildra bygdens kultur och historia. Den lokala pressen 
kom att få stor betydelse för att odla en regional medvetenhet.24  
 
Regionalism och nationalism, två sidor av samma mynt. I sekelskiftets 
föreställningar om hembygden ville man skapa en samhörighetskänsla över 
klasstillhörigheterna. 
 
Sven B Ek menar att region är ett större område än byggd och kommun. Han 
ger tre definitioner av regional identitet. 1. Ett område med likheter inom 
demografiska och ekonomiska strukturer. 2. Att kartlägga olika kulturella 
element, exv bebyggelsens utseende, kostvanor, dialekt et cetera. 3. Att 
människor själva definierar den region de identifierar sig med. Där man utgår 
från individen.25 
 
Anders Salomonsson skriver, liksom Sundin, att nationalromantiken var en 
effektiv nationsskapare där man under 1800-talets senare hälft skrev nationell 
historia, skapade nationella symboler och reste nationella monument, allt detta 
för att åstadkomma en nationell identitet, stolthet och lojalitet mot det egna 
landet.26 
 
Salomonsson definierar regional identitet genom tre olika delar, vilka inte är 
sammanhörande; 1. Regioner skapas utifrån det geografiska läget och det 
handelspolitiska läget. 2. Region är en kulturell enhet genom exv tradition, likhet 
i historia och språk. Dessa två är lika som Eks definitioner om regional identitet, 
dock skiljer sig Salomonssons tredje definitions sig från Eks. 3. Lokal identitet 
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med knytning till det egna kvarteret, den egna byn eller trakten, områden som 
är mindre än en region. Mer eller mindre synonymt med begreppen 
hembygdskärlek eller hembygdskänsla.27 Salomonsson menar att den 
nationella samhörigheten inte alltid är en närvarande känsla för gemen man, 
utan att det främst är vid konfrontationer som dessa känslor växer sig starkare. 
Han menar att känsla för den egna regionen förhåller sig på ungefär samma 
sätt, det vill säga att den behövs brytas mot andras regionalitet för att upplevas 
som verklig och angelägen. Han utesluter dock inte den lokala identiteten, 
vilken han menar är framförallt grundad i känslan av samhörighet och är en 
viktig faktor i människors identitetsbygge oavsett var de bor, staden eller 
landet.28 
 
Där Ek ser tre olika definitioner till regional identitet, utesluter Salomonsson sin 
tredje definition som regional identitet genom att mena att den lokala identiteten 
är mindre än den regionala. Det är intressant att se hur lika men ändock så 
olika man kan se på samma begrepp. Själv håller jag med de båda fram till och 
med de två första punkterna. Därefter anser jag förvisso att de bådas punkt tre 
kan likställas med varandra, beroende på vad man läser in i Eks tredje 
definition, dock definierar jag dem inte som exakt lika, utan skilda åt då Ek 
lämnar en vidare med mer individuell definition av begreppet och Salomonsson 
ger innehållet på lokal identitet. 
 
I den kommande analysen utgår jag dock från Salomonssons tredje definition 
av regional identitet, detta då Eks definition är lite för diffus för min kommande 
analys, dvs. lokal identitet med knytning till det egna kvarteret, den egna byn 
eller trakten, områden som är mindre än en region. Mer eller mindre synonymt 
med begreppen hembygdskärlek eller hembygdskänsla. Jag vill ändock påpeka 
att jag anser att lokal identitet och Eks tredje definition av regional identitet inte 
utesluter varandra. Det handlar mer om definition av begrepp. Jag skulle likaväl 
kunna använda mig av begreppet regional identitet (tredje definitionen), men då 
definiera innehållet som skulle komma att likna Salomonssons lokala identitet. 
För att inte skapa förvirring använder jag mig i den senare kommande analysen 
av lokal identitet. 
 
Definitionen gör sig också gällande för den kommande analysen då köpingen 
strävade efter att olika byar runt om skulle sluta sig till denne. 

 
3.4 Onbacken 
 
Den forskning som finns om Onbacken utöver Hallströms utgrävning och hans 
slutsatser är inte mycket. Elise Hovanta gjorde en programutredning om 
Onbackens tidiga historia, bygd på äldre undersökningsmaterial, sentida 
användning och tolkningar, samt framtida vård och bevarande och det 
resulterar i utgivning av boken Onbacken i Bollnäs. Presentation av en gård från 
äldre järnålder utifrån tidiga arkeologiska undersökningar. Hon gick igenom 
Hallströms material och vad han kom fram till, hur allmänheten och forskare 
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övertid sett på Onbacken. Hon gick också igenom hur Bollnäs använt 
fornlämningsområdet.  
 
Hovanta går i boken igenom Hallströms material och anteckningar och återgav 
vad han gjorde på Onbacken och vad han kom fram till. Hovanta tar upp 
schaktkontroller som gjorts av andra samt Lars Liedgrens tolkningar av 
Hallströms material. Där hon visar att Liedgren kom fram till att fyndet på 
Onbacken inte är något annat än liknande husgrunder som finns i övriga 
Hälsingland, ett långhus. Hon tar också upp att denne Liedgren menar att under 
den tid Hallström verkar hade man inte tillräckligt med kunskap och erfarenhet 
av tolkningar av husstudier och olika konstruktioner 29 Hon drar också paralleller 
till senare utgrävningar i Hälsingland och gör genom det förklaringar till vad 
fyndet på Onbacken ska ha varit.30 
 
Hon visar på att man idag tolkar lämningarna helt annorlunda än vad Hallström 
gjorde. Idag tolkar man det som att det är rester av en husgrundsterass från 
äldre järnålder.31 I slutet av boken visar hon utredningens förslag på hur man 
bör bevara och föra kunskaperna om Onbacken vidare. 
 
Hovanta nämner olika författare som nämnt fyndet på Onbacken efter 
utgrävningen. Hon tar upp följande, stadsingenjören Bååth i Bollnäs tar i 
Bollnäsutställningen 1929 upp att det på Onbacken finns en tempelgrund. En 
Arvid Liander skrev år 1939 om tempelgrunden på Onbacken. År 1958 skrev 
författare Blomberg om Bollnäs och om Onbacken där han tar upp Onbacken 
som bygdens viktigaste kultplats. Lika så som det i en turistbroschyr från 1994 
står om en äldre tempelgrund från vikingatiden då man nämnt Onbacken.32 Så 
visst finns det de som en gång har tagit till sig Hallströms tolkning av 
Onbackens fynd som tempelgrund. Men det har ändock inte vunnit kraft eller 
betydelse hos gemeneman. Kanske var det som så att det var någon slags 
utbildad ”elit” som tog till sig tolkningen men inte arbetarna, bönderna, folket. 
 
I dagens Bollnäs finns det på Onbacken skyltar där det förklaras vad som en 
gång fanns där. Museet har också en utställning om Onbacken, som funnits i ett 
antal år och man ger guidade visningar för olika grupper på Onbacken. Utifrån 
mitt arbete som lärare vet jag att flertalet elever har varit på en sådan tur när de 
gick i grundskolan, men att de inte direkt kommer ihåg något från det. Jag vet 
inte om det är museet eller läraren som tagit initiativet till det. Jag har ett 
moment i min undervisning om lokal historia där det ofta framkommer att 
eleverna inte vet något om Bollnäs och dess historia inklusive vad som finns på 
Onbacken. 
 
Onbacken används av folk i dag till att rasta sina hundar på, gökotta, 
kommunala gymnasiet går dit med studenterna i studenttåget – den avslutande 
anhalten där släktingar väntar. Jag vet också att det år 2010 anordnades olika 
aktiviteter som barn kunde delta i uppe på Onbacken, så som att karda ull. Man 
har haft får där som betat, troligen för att hålla kullen fri från högt gräs. Så 
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området används på olika sätt, men intar ingen större plats eller betydelse i 
kommunen. En kulle i staden, inte så mycket mer än så. Det skulle kunna vara 
som så att man från kulturkvarterets sida framöver funder på hur man ska 
kunna använda sig av området, då de ligger bredvid varandra. Detta är inget 
som jag har belägg för utan det är bara min egen tanke. Onbackens fornfynd 
intar ingen större plats i själva samhället i sig, jag tycker mig istället se ett större 
intresse bland lokalbefolkningen för bandy och näringslivet. Möjligtvis skulle 
järnvägen kunna få en större historisk plats i samhället än Onbacken, men detta 
är inget som visar sig för tillfället. 

 
4. Bakgrund 
 
Då detta arbete handlar om ett icke identitetsskapande genom vad som 
framkom i en arkeologisk utgrävning, kan det vara av vikt att du som läser 
också får ta del av Sverige och Bollnäs i början på 1900-talet, nationalism, 
arkeologin i Sverige i början på 1900-talet samt om arkeologen som gjorde 
utgrävningen, Hallström. Jag kommer därför i följande kapitel att ta upp dessa 
områden. 

 
4.1 Sverige i början på 1900-talet 
 
Lars-Arne Norborg kallar tidsperioden mellan åren 1905-1919 för demokratins 
genombrott då bland annat det första valet till andra kammaren med allmän 
rösträtt för män skedde.33 Inskränkande av kungens makt genomfördes under 
den här tiden på det sätt att han ej skulle uttala sig i politiska frågor utan att ha 
talat med sina lagliga rådgivare.34 Enligt Harald Gustafsson blev resultatet en 
kompromiss som gav manlig och kvinnlig allmän rösträtt till riksdag och 
kommuner. Grundlagsändringarna antogs dock inte förrän år 1921.35 
 
Under första världskriget gällde krigshushållning. Genom den svenska 
neutraliteten uppstod brist på en rad förnödenheter samtidigt som priserna 
började stiga. Ransonering infördes på bland annat bröd, mjöl och socker.36 År 
1917 blev Nils Edén statsminister, med honom och hans regering genomfördes 
allmän och lika politisk och kommunalrösträtt. Norborg skriver; ”Som det 
demokratiska genombrottets regering har den gått till historien.”37 
 
Vid 1920-talets början hade en borgerlig demokrati etablerats.38 Under 1920-
talet dominerade oklara politiska förhållanden, med kortlivade koalitioner och 
minoritetsregeringar.39 ”Efter en period av kris och inflation vid 1920-talets 
början följde optimism, expansion och spekulationer senare under ”det glada 
20-talet”.40 
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Industrisamhället växte fram och efter 1920 expanderade industrin än mer.41 
Under 1910- och 1920-talen elektrifierades landsbygden. Jordbruket 
rationaliserades, man specialiserade sig på viss uppfödning och övergick till 
mer maskiner, exempelvis från hästar till traktorer.42 1921-1922 kom en djup 
men övergående depression. Under denna tid uppgick högsta 
arbetslöshetssiffrorna hos fackföreningsmedlemmarna 27 %.43 Under åren 
1921-1925 genomfördes många strejker och lockouter bland annat på grund av 
arbetssituationerna.44 

 
4.2 Nationalism 
 
Thomas Hylland Eriksen tar bland annat upp förhållandet mellan etnicitet och 
nationalism. I ett eget kapitel definierar och diskuterar han nationalism. Han 
menar att nationalism bygger på en ideologi som hävdar att politiska och 
kulturella gränser bör sammanfalla med varandra45, att det betonar människors 
kulturella likhet, men att det som kännetecknar det per definition är dess 
förhållande till staten.46  
 
Nationella identiteter är konstruerade i förhållande till andra, själva tanken på 
nationen förutsätter att det finns andra nationer eller åtminstone andra folk som 
inte hör till nationen. Nationer definierar Hylland Eriksen som territoriella och 
politiska enheter med behov av att dela upp andra i tillhörande och 
utomstående på grundval av medborgarskap och att medborgarnas kulturella 
likhet blir för staten ett politiskt program. 47  
 
Det karakteristiska för nationalismen är en föreställning om solidaritet mellan 
stad och land.48 Han menar att folkligt stöd är villkor för den nationalistiska 
ideologin. 
 
Hylland Eriksen menar att i det industrisamhället uppstod ett behov av en ny 
slags ideologi som kunde skapa sammanhållning och lojalitet bland och mellan 
individer som ingick, och ingår, i storskaliga samhällssystem. Nationalismen, 
menar han, motsvarade dessa krav. Nationalismen hävdade existensen av en 
föreställd gemenskap, som skulle vara grundad på en gemensam kultur och 
förankrad i en stat. Människornas lojalitet och band kunde i förstahand riktas 
mot staten och lagstiftningssystemet än mot medlemmarna av den egna släkten 
eller byn. Hylland Eriksen skriver att ”nationalismen erbjuder säkerhet och 
skenbar stabilitet i en tid då, [...], många rycks upp från sina rötter."49  
Nationalismen uppstod och uppstår under perioder då släktskapets sociala 
betydelse försvagas. Under den tid nationalismen har sina rötter, och då den 
började få fotfäste i det svenska samhället, kan man se att många människor 
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just rycks upp från sina rötter, bland annat genom den urbanisering som skedde 
genom industrin men också genom den emigration som förekom. Hylland 
Eriksen menar därför att ett viktigt mål för den nationalistiska ideologin är att 
återskapa en känsla av helhet och kontinuitet med det förflutna. 
 
En viktig förutsättning för nationalismen, enligt Hylland Eriksen, var 
tryckpressen, då man genom det tryckta ordet kunde sprida identisk information 
till ett obegränsat antal människor utan direkt kontakt med upphovsmannen. 
Den här formen av media spelar en viktig roll då det gäller att reproducera och 
förstärka nationalistiska känslor. Vidare skriver han att nationalismen fångar 
upp symboler och innebörder från kulturella sammanhang som har stor 
betydelse i människornas vardagserfarenhet.50 
 
I jämförelse med Hylland Eriksen tar Tore Frängsmyr inte upp någon allmän 
definition av nationalism utan han ser bland annat till hur den format, påverkat 
och tas i uttryck i det svenska samhället under 1800-talet och början av 1900-
talet.  Han talar där om en nationalism som tog sig i uttryck genom hyllning till 
det egna landet, dess historia, att man prisade det enkla och primitiva, en slags 
traditionsbevarande nationalism. Frängsmyr menar att det i samband med 
unionskrisen torde det ha känts som en angelägenhet för många att söka efter 
en egen folkligt och historiskt förankrad, nationell identitet. Att det i de nationella 
tongångarna ingick ett sökande efter den nationella identiteten. Nationalismen 
tog sig i uttryck på flera olika sätt, där ibland i grundandet av Svenska 
turistföreningen, som kan ses som ett uttryck i hyllandet av den svenska 
naturen, hyllandet av symboler så som svenska flaggan och nationaldagen.51 
 
Frängsmyr tar upp flera olika områden, där ibland naturvetenskap, teknik, 
litteraturens utveckling men också, för vad han kallar, arkeologins typologi. 
Detta menas att en utgångspunkt i arkeologin var Darwins teori om evolutionen, 
att utvecklingen i naturen gick från enklare till mer komplicerade former. Inom 
arkeologin var tanken att man utgick från att gruppera föremål, exempelvis 
redskap, från enklaste formen till mer avancerade föremål. På detta sätt kunde 
man se en utvecklingskedja i ett område, vilka föremål som äldre och yngre.52 

 
4.3 Bollnäs i början av 1900-talet 
 
Långt fram på 1800-talet bestod Bollnäs sockens centrum av bondgårdar, 
ingående i de byar som låg närmast kyrkan, Hamre, Heden, Säversta och 
Björktjära by. I början av 1860-talet beboddes socken av cirka 6000 personer, 
varav 65 % av dessa arbetade inom jordbruket. Handelstvånget avskaffades i 
mitten av 1850-talet, vilket innebar att handel kunde bedrivas i byar och inte 
endast i städer. En som tog detta till vara i Bollnäs var Georg Henrik Collini, 
vilken kom att ses som Bollnäs ”tätortskärnesgrundare”. Han ville bygga upp ett 
handels- och hantverkscentrum. Han sålde avstyckade tomter från sin mark till 
intresserade, därefter började butiker och hantverkslokaler växa upp.53  
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En förbättring av vägen till kusten 1861 stimulerade samhällets utveckling, vilket 
innebar att människor slog sig ned i det som kom att kallas ”Bollnäs staden”. 
Detta, ”Bollnäs staden”, syftar på att en stadsmiljö byggts upp längs landsvägen 
strax öster om Bollnäs kyrka.54 År 1878 invigdes norra stambanans 
framdragning till Bollnäs, vilket kom att innebära arbete för många människor, 
men också som drivmedel för näringslivet. Inte bara stambanan gick genom 
Bollnäs utan också järnväg mellan Bollnäs-Orsa. Utöver detta fanns vägar som 
ledde till socknen från Dalarna, Ovanåker – och Alfta socknar, Gävle, 
Söderhamn och Ljusdal. Järnvägen kom att leda till att Bollnäs centrum blev 
övervägande ett stationssamhälle.  
 
Bollnäs centrala delar var år 1888 ett enda municipalsamhälle och 1906 
övergick detta i Bollnäs köping.55 Vägen till köpingsrättigheter var inte helt 
smärtfritt och meningsskiljaktigheter uppstod om bland annat gränsdragning till 
omgivande byar.56 
 
Bollnäs köping utvecklades och bebyggdes flitigt i början av 1900-talet. På 
områden där det var träsk kom fastigheter att byggas och vägar anläggas. 
Själva köpingen omfattade området mellan järnvägen i väster, sjöarna Vågen 
och Varpen i söder och öster, samt till och med Ohnbacken i norr. Områden 
däromkring ingick 1923 i Björkhamre köping. Därutöver fanns Häggesta, 
Granberg och Rehn.57  
 
År 1918 infördes fullmäktige i Bollnäs socken, då man ansåg detta vara 
nödvändigt för hanteringen av de växande uppgifterna som den kommunala 
förvaltningen hade.58 1920 meddelar landstinget lasarettskommittén att man 
köpt Nyhede och slopat förläggning på Ohnbacken59, vilken man inköpt 1910 för 
att eventuellt bygga ett lasarett60. 
 
I början av 1920-talet var fullmäktige upptagna med frågan rörande de två 
samhällena Björkhamre, som var municipalsamhälle, och Bollnäs köpings 
önskan om att vilja slås samman till ett samhälle. Dock bryter utredningen om 
sammanslagning samman och 1921 drar köpingen tillbaka ansökan då 
företrädare för den anser att det skulle komma att bli en, ”lydstat åt den röda 
majoriteten i Björkhamre”61. Slutet på detta blev att Björkhamre inträdde i 
köpingsrättigheter 1923.62 Ohnbacken, som tillhört Björkhamre, kom att 
införlivas med Bollnäs köping den 1 jan 1924.63 
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4.4 Arkeologi i början på 1900-talet 
 
De fynd arkeologen finner i arkeologiska utgrävningar tolkas alltid på något sätt 
och då denne försöker förstå fynden i sig. Den tolkning som görs är beroende 
av sin samtids idéströmningar och de resultat som görs ska ses i nära 
sammanhang med den tid arkeologen lever i.64 
 
Arkeologi var i början av 1900-talet en ung vetenskap 65 och den fick sin 
officiella ställning i Sverige genom att Montelius fick professors namn 1888. 
Man ansåg att man genom den arkeologiska forskningen skulle kunna kartlägga 
våra förfäders historia på ett objektivt sätt. År 1900 inrättades docenttjänst vid 
Uppsala universitet i vad det då hette, Nordisk och jämförande fornkunskap. 
Arkeologin kom att bli idealskapande i samhället och i början av 1900-talet 
rådde Vikingatidsidealet. Centrala begrepp inom den svenska arkeologin är/var 
Birka och Uppsala högar.66 Under 1900-talets första två decennier utvecklades 
den arkeologiska forskningen snabbt och undervisning bedrevs år1920 i både 
Uppsala och Lund.67 
 
Dock fick framställningen av förhistorien ibland en nationell karaktär, särskilt 
under 1920-1930-talen.68 Man kan dock inte, enligt Baudou, säga att alla 
arkeologer anammade den nationella karaktären utan det fanns också 
personliga ställningstaganden till nationalistiska och rasistiska idéer. Under den 
här tidsperioden kom alltså den ”positivistiska inställningen ersättas av ett 
idealistiskt-historiskt betraktelsesätt med nationalistiska inslag inom delar av 
fornforskningen”.69 Montelius var en av dem som tog till sig av den rasforskning 
som fanns i samband med arkeologiska utgrävningar.70 Den nya formen av 
arkeologi som formades arbetade med historiska tolkningar som hade drag av 
idealism som kunde leda till nationalism. Under 1920-talet är historiskt inriktad 
arkeologi detsamma som nationell inriktad arkeologi.71 
 
Ute i bygderna ökade intresset för fornlämningar och fornminnesföreningar 
bildades, dessa kom att domineras av det högre borgerskapet och adeln. 
Intresse fanns även hos bondebefolkningen men många gånger var deras 
önskan att gräva efter skatter i gravhögarna. För den framväxande 
arbetarklassen var fornlämningarna ointressanta.72 

 
4.5 Gustaf Hallström 
 
Gustaf Hallström 1880-1962, var en arkeolog som levde och verkade i Sverige 
under en lång tid. Han kom att bedriva en omfattande forskning inom 
arkeologisk och etnologisk fältforskning i Nordskandinavien, Norra Finland och 
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på Kolahalvön, en annan inriktning än de samtida arkeologer. Där ibland gjorde 
han en omfattande undersökning av hällristningarna i Nämforsen och samerna. 
Han var anställd vid Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum, 
innehade en Fil.lic. i Uppsala 1913 och blev hedersdoktor 1944.73 
 
Enligt Baudou var Hallströms utgångspunkt i forskningen ”att återuppväcka 
släkten, och att människans liv och gärningar kunde spåras”.74 Forntiden och 
framtiden förenades i nutid. Han intog en positivistisk grundinställning med en 
metodisk linje, geografisk-ekologisk.75 Baudou skriver att ett återkommande 
drag hos Hallström var att tolkningar som han ansåg kanske något osäkra inte 
diskuterades i skrifter riktade till fackmännen. Det som var utmärkande för 
Hallströms forskning var sammankoppling av arkeologi och etnografi, från 
forntid till nutid där man finner en geografisk-ekologisk grundsyn och detta 
infanns också under åren 1920-23 men där man också kan se antydningar till 
kulturantropologiska tolkningar.76 
 
Hallström gjorde expeditioner inom delar av Norrland, Nordnorge, Nordfinland 
och norra Ryssland varefter han bland annat publicerade åtta vetenskapliga 
uppsatser om hällristningar och hällmålningar i Nordskandinavien, fyra som 
berör den samiska kulturen samt ett okänt antal tidningsartiklar. Efter 1920 kom 
hans expeditioner huvudsakligen att göras i Dalarna och olika delar av 
Norrland. Vad som var nytt i hans arbete var att skapa en helhetsbild av 
Norrlands forntid och medeltid.77 
 
I den biografi som Baudou gjort om Hallström kan man läsa om den utgrävning 
Hallström gjorde på Onbacken år 1923. Inte särskilt mycket men ändock något. 
Där Baudou menar på att undersökningen är skickligt genomförd. Han tar också 
upp Hallströms tolkning av grunden, ett tempel och att det låg ett kultcentrum på 
platsen vilket han också får uppbackning genom ett äldre fynd som dateras till 
folkvandringstid. Baudou menar att Hallström mycket väl visste att det fanns 
andra grunder, husgrunder, i Hälsingland som var större, men att han ändock 
fann detta vara en tempelgrund. I och med denna tolkning kom Hallström att 
ansluta sig till den arkeologiska skolan i Uppsala med dess historiska 
tolkningar. Baudou belyser ett problem, vilket också visar sig senare i denna 
uppsats, Hallström säger väldigt lite om husgrunden på Onbacken i sina 
uppsatser, en av de viktigaste utgrävningar han gjort och att det vid den ska ha 
varit den märkligaste kända fornlämning i Norrland vid den tiden. Baudou menar 
att det verkar som om Hallström går runt problemet och inte är riktigt säker.78  

 
5. Utgrävningen, pressen och de lokala aktörerna 
 
I kommande kapitel går jag igenom det källmaterial som ligger till grund för hela 
uppsatsen. Det är däri själva kärnan för uppsatsen finns. Jag går igenom 
Hallströms material, artiklar från de lokala tidningarna, protokoll från olika 
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nämnder och hembygdsföreningens protokoll. Jag går igenom materialet 
samtidigt som jag analyserar det. Den slutgiltiga analysen kommer efter detta 
kapitel.  

 
5.1 Hallströms utgrävning på Onbacken 1923 
 
Den 4/12 år 1920 skrev en Axel Andersson till Kungl. Vitterhets historie och 
Antikvitets Akademien om Onbacken, att Bollnäs köping köpt den för 
utvidgning, men att där fanns en större hög och att det skulle vara en grav eller 
offerplats. Han ville meddela detta om det fanns något intresse. Varvid han 
återigen tog upp att det har varit en offerplats.79  
 
Jag tycker att han verkade vara intresserad så tillvida att han påtalade detta. 
Vad var hans syfte? Hade det varit en offerplats så skulle det kunna vara av ett 
större intresse för Hallström då man kan anknyta det till en förkristen plats.  
Frågan är också om Anderssons uppfattning var allmänhetens uppfattning. 
 
Den 20/6 år 1922 skrev nämndes vice ordförande Alexius Johansson till 
Vitterhets-historie och antikvitets akademien om att undersökningen av 
jordhögen som ansågs vara en jordgrav inte kosta köpingen något.80 
 
Det jag finner intressant i detta dokument är att det högst upp till höger står 
skrivet, skrivet av vem vet jag inte, att: ”Enligt mötet i Bollnäs har [kan ej 
utläsas] varit föremål för efterstridiga meningar, parti-politisk. Dess bor [kan ej 
utläsas] säkert. Ej nödvändig”.81 
 
Det intressanta här är att det verkar som om någon strid har funnits kring detta. 
Allt skrivs ju inte ned utan en del av diskussioner förblir muntliga. Troligen har 
diskussionen handlat om huruvida kommunen ska betala för utgrävningen eller 
inte, att de gärna ser att de inte gör det. 
 
Den 12/8 år 1923 skrev Gustaf Hallström till riksantikvarien om själva 
utgrävningen och beskrev vad som blottats. Han ansåg att det som framkommit 
var av byggnadshistoriskt intresse, en byggnad av enastående karaktär så pass 
att en modell borde uppföras. I brevet uttryckte han en önskan om att 
antikvarien skulle komma till platsen eller Jonte som specialiserat sig på tidig 
medeltida byggnadskonst.82 
 
Hallström trodde att han funnit något utöver det vanliga. Dock skrev han inte 
vad han trodde att det kunde vara vilket kunde hänga ihop med hans typiska 
sätt att ta sig an det som framkom, att inte tolka materialet ur historisk 
synvinkel. Han kanske inte heller kopplade sitt fynd historiskt då han kanske var 
osäker på vad som framkommit. Han tolkade det men inte mer än att det var en 
byggnad av enastående karaktär. 
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Den 17/8 år 1923 fick Hallström svar från T.J Arne. Arne skrev att han inte 
kunde komma men att Prof. Martin Ohlsson istället reser till Bollnäs. Varefter 
skrev han om vem/vilka som kunde hjälpa Hallström att reparera högarna. Han 
ifrågasatte om en järnexpert verkligen var nödvändigt på platsen endast för 
slaggens skull eller om det är någon ugnsanordning, i så fall kunde docenten 
resa dit upp (till Bollnäs) när grävningen skulle ske.83  
 
Det jag finner motsägelsefullt är hur denne Arne svarar Hallström. Jag tycker 
inte mig riktigt förstå varför han svarar så som han gör utifrån vad Hallström 
skrivit. Han verkar inte uppfattat fyndets storhet eller så var det som så att man 
under den här tiden fann många byggnadshistoriska byggnader som man 
uppförde en modell av. Det som framkom i Bollnäs var kanske inte något annat 
än att det var det vanliga. 
 
Den 20/8 år 1923 skrev Martin Ohlsson till riksantikvarien om sitt besök och vad 
han sett i Bollnäs. Han skrev om vad han sett och att några fynd inte påträffats. 
Han skrev också att ”Inga lösa fynd har påträffats som kunna giva någon 
ledning för bedömande av frågan om byggnaden haft sakral eller profan 
karaktär eller för dess datering”.84 
 
Han jämförde sedan med husbyggnader i Danmark med liknande konstruktion 
som hade varit i bruk ända fram till 1500-talet. Han betonade dock att de funna 
lämningarna var av mycket stort arkitekthistoriskt och kulturhistoriskt värde, 
detta då ingen liknande byggnad påträffats och undersökts i Sverige. Denna 
Ohlsson ställde sig också bakom att göra en modell av utgrävningen.85 
 
Ohlsson anser det som grävts fram var av historiskt värde, att ingen liknande 
byggnad påträffats. Den här mannen nämns inte alls i lokalpressen, inte heller i 
något annat material som jag har. Men vad jag vet är att det åtminstone finns en 
till som anser det framkomna ändock vara av värde. 
 
Den 29/8 år 1923 skrev Hallström en rapport till riksantikvarien. Han skrev att 
man gick sakta fram med tanke på att det gällde resterna efter en byggnad av 
unik art. Han motiverade också att han måste anlita någon som kunde 
rita/planlägga husgrunden varefter han åter beskrev vad som kommit fram. Han 
föreslog att det skulle återställas helt. Han tog också upp modellen och 
hoppades att akademien kunde ställa upp med pengar. Han skrev också att han 
först trodde att han funnit resterna efter hus liknande dem som finns på Gotland 
eller mellersta Sverige därav var det beräknat utifrån det, men i och med att det 
inte var det hade kostnaderna blivit dyrare. Han tog också upp att utgrävningen 
skulle läggas igen så att några stenar skulle vara synliga så att det kunde vara 
av nytta och nöje för både forskare och bygdens folk.86 
 
Återigen betonas fyndets unikum. Hallström hade också en tanke om att den 
här platsen skulle komma att användas även i framtiden av både forskare och 
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bygdens folk, vilket i sig är intressant. Han hade en tanke att det skulle 
intressera flera och att han trodde det var av intresse för flera. 
 
Den 20/6 år 1924 skrev Hallström till Bollnäs köping. Han skrev om 
gravhögarna och att de hade lagts igen. Han skrev också att köpingens 
stadsplanekarta visade att i den park som var avsedd att uppta större delen av 
Onbacken med stor fördel bildade fasta punkter för promenadvägar och att 
vägsystemet måste anpassas utifrån detta. Han skrev att man/köpingen inte fick 
rubba eller förändra något av det som finns.87 
 
Hallström gav alltså anvisningar till köpingen om vad de kunde och fick göra. 
Han skrev detsamma till riksantikvarien. Han skrev också om gravhögarna och 
att en datering av dem inte kunde göras då de troligen hade plundrats, men att 
de troligen kom från 800-900-talen. Han tog också upp till densamme att 
husgrunden visade sig dölja lämningar av ett hus från ungefär samma tid som 
gravarna. 88 Att han inte nämnde att det kunde ha varit ett tempel är i sig 
intressant. Varför gör han det inte? Jag vet inte, jag har inget svar på det. Är 
han ändock osäker på sin teori om ett tempel, att det är en sakralbyggnad? 
 
I ett dokument från 1924 (odaterat) under rubriken Järnålder. Vikingatid. skrev 
Hallström att det varit årets kostsammaste undersökning, där grävningen 
begärts för att kunna fastställa stadsplanen. En utgrävning av ett hus hade 
gjorts, men att man också hade konstaterat att en ännu och betydligt större 
huslämning fanns men inte genomgrävdes. 
 
Han skrev också att Onbacken inte endast varit en religiös knutpunkt för stora 
bygder, lika så som köpingen var en centralpunkt än idag (år 1923). Än en gång 
beskrevs vad som kommit fram i utgrävningen. En kort jämförelse med funna 
lämningar på Gotland och i Blekinge gjordes, men att Bollnäshuset innehade 
överraskningar. Bland annat stolphålet utan funktion, samt en beskrivning av 
hur stolphålen är fördelad. Anmärkningsvärt var frånvaron av eldstäder och 
djurben, vilket han menade skiljde sig från den mängd profana hus från 
järnåldern som man redan visste om. Att huset endast besökts några fåtal 
gånger under året och därefter grundligt städats. Han menade då att man 
närmast tänker på att det var en tempelbyggnad som man hade att göra med. 
Vid en rekonstruktion av byggnaden sökte sig tanken till stavkyrkotypen. Där 
han sedan beskrev stavkyrkobyggnader. Han tog också upp helgonskrin och 
jämförde dess utseende med det utseende Bollnäshuset borde ha haft. Beskrev 
också huset utifrån skrinet. Han hänvisade också till en runsten i Norge, 
jämförde det med vad som fanns efterlämnat i Bollnäs. Varefter han skrev att 
kullen igenlagts men att man gjort det så konstruktionsdetaljer ändå låg synliga i 
markytan på den vackra platån och att det skulle komma att bevaras i form av 
en park, vilket han ansåg vara ett efterföljansvärt exempel för andra 
samhällen.89 
 
Det här väl den närmaste jämförelsen som gjorts av Onbacken med andra 
utgrävningar jag funnit av Hallström. Kanske har han gjort någon mer ingående, 
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jag tror dock inte det då jag inte har något sådant material. Han försökte 
motivera sin slutsats genom att påtala de relikskrin som finns från tiden. Detta 
är intressant, men det skulle vara ännu mer intressant att veta vad texten är 
tänkt som och vilka som kan ha läst den. Jag vet inte heller om denna text lades 
fram för andra och hur denna text i så fall blev mottagen eller hur diskussioner 
kring detta lät. Troligen har det inte varit några diskussioner kring den här texten 
då den inte är publicerad.90 Att den inte är det kan bero på flertalet anledningar. 
Några anledningar kan vara, osäkerhet av det framkomna då han gör en 
tolkning av fyndet vilket inte var brukligt av Hallström. Någon av hans kollegor 
kan ha ifrågasatt tolkningen, vilket då kan ha skapat en osäkerhet. Själva texten 
isig inger inget osäkert intryck. På sätt och vis är ju denna text en av de 
intressantaste. Detta på så sätt att han lade fram sin teori kring vad det var han 
fått fram.  
 
Den 23/5 år 1947 skrev Hallström under rubriken Forntida husgrund på 
Onbacken om att en Ekdahl redan år 1829 omtalade denna husgrund och att 
det enligt sägen redan då skulle ha talats om att denna plats var efter en 
kyrkgrund. Att samma sägen även skulle ha upptecknats år 1912, när man var 
på platsen. Hallström menade att det inte var efterlämningar efter en kristen 
kyrka då det var fel riktning på den. Han tog också upp att lämningen blev 
grundligt undersökt år 1923. Varefter han åter beskrev hur det såg ut. Han tog 
också upp att det som framkom och som var säreget för lämningen var 
stolpparet i mitten från söder. Att detta inte hade haft någon konstruktiv 
betydelse, att det saknades en markerad eldhärd, frånvaro av fynd – allt detta 
menade han på bidrog till tolkningen att det skulle vara en stor tempelhall.91 
 
Intressant att han tog upp att det skulle ha varit en tempelhall och att han höll 
fast vid sin teori även året 1947. Men det är också intressant varför han inte 
skrev vidare kring det, inte publicerar något. Att han refererade till en sägen 
som ska ha funnits kring platsen finner jag intressant så tillvida att jag anser det 
kunde ha påverkat hans slutsats ifråga om vad lämningen kunde ha varit. 
Frågan är om han tolkat det på samma sätt om han visste om detta. Det jag 
funderar på är varför det är ett sådant glapp mellan åren som han skriver, 
kanske kan det bero på tidsbrist. Jag har inte stött på något material som tar 
upp denna sägen. Det är inte heller en sägen som lever i dag.  

 
5.2. Pressen 
 
I Bollnäs fanns under den här tiden två lokaltidningar som förmedlade vad som 
skedde uppe på Onbacken. Man skrev om vad Hallström gjorde och vad han 
kom fram till. Detta skulle kunna påverka folket i bygden, likaså som de olika 
föreningar som hembygdsföreningen, hantverkarförening och köpingen att ta till 
sig och anamma för att påvisa den storhet köpingen hade i resultatet av vad 
som framkom  
 
Jag har alltså en föreställning om att olika aktörer använder sig av dagspressen 
som ett instrument i förmedlandet av historiens betydelse för människor och att 
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den generellt sett har stort inflytande på människors syn och ställningstagande i 
exempelvis olika samhällsfrågor. Att de formar många människors uppfattning 
om olika ting. Att vad och hur vi får veta genom dem är vad de eller olika 
uppdragsgivare till tidningen bestämmer. Jag anser att dagspressen haft och 
har fortfarande en roll i detta. Men att anse leder inte till någon större insikt. 
 
Under början av 1900-talet var det vanligt att man hade samprenumerationer, 
bytte tidningar med varandra och läste dem på exempelvis kaféer.92 Utgår jag 
från det här och ser till Bollnäs centrums offentliga inrättningar under den 
gällande tiden kan man, enligt mig, utgå ifrån att det fanns ganska stora 
möjligheter för människor att ta del av det som skrevs om utgrävningen. En 
annan möjlighet kan ha varit att människor gick till platsen för utgrävningen, då 
denna låg centralt. 
 
Zander menar att pressen hade en nyckelroll för att homogenisera och 
nationalisera riket, vilket jag anser framkommer i nästkommande kapitel där jag 
analyserar aktuella artiklar från dagspressen. Jag anser att man i dagspressen 
från den här tiden, i Bollnäs, försöker ena folket och få dem att känna sig stolta 
över de historiska vingslag som lyfts ur den arkeologiska grävningen. Att visa 
Bollnäsborna att deras bygd hade varit och var en viktig plats på det historiska, 
regionala och nationella planet. 
 
I boken skriver Zander också att pressen påverkar institutioner och 
medborgare, genom sin bevakning bidrar den till att forma dessa 
verklighetsuppfattningar och värderingar. Visst kan jag hålla med om det, 
samtidigt som jag anser att människor då som nu läser det som står kritiskt. Att 
de ifrågasätter det som står, vilket också framkommer i en av artiklarna i 
kap.5.2.1. Men att tolka den som den allmänna uppfattningen är att vara på 
svag is då det endast handlar om en insändare från en person, men ändock 
viktig att lyfta fram då den ifrågasätter resultatet. Inte alla läser det som står 
kritiskt, det har funnits och kommer alltid att finnas de som blint tror på vad som 
står. Pressen kan förstärka våra värderingar, forma vår verklighetsuppfattning. 
För vad vet vi egentligen om det som skrivs? Vi tror, många gånger, på det som 
står till motsatsen bevisas. Då som nu anser jag att pressen har ett stort 
inflytande över våra uppfattningar om det samhälle som omger oss. Zander 
menar samtidigt att det som skrivs är en avspegling av vad som händer i 
samhället och för de som vill nå ut med sina budskap i offentligheten.93  
 
Jag ställer mig frågorna, vad ville pressen spegla med artiklarna av 
utgrävningen, vad ville den bakomliggande aktören med hjälp av pressen nå ut 
med för budskap? Jag anser att någon aktör med hjälp av dagstidningarna ville 
påvisa att Bollnäs var en gammal och viktig historisk plats men det framkommer 
inte vem. För att på så sätt skapa ett intresse som i sin tur kan lägga grunden 
för den lokala identiteten. 
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5.2.1 Ljusnan 
 
Ansvarig utgivare för Ljusnan under åren 1916-1956 var Petrus Sköld med titel 
Tryckerifaktorn. Redaktör var Elon Andersson under åren 1916-1950. 
Redaktionsort var Bollnäs och tidningens politiska tendens var frisinnad mellan 
åren 1912-1981. 
 
I tidningen Ljusnan tog man upp utgrävningarna första gången den 6/8 år 1923. 
Artikeln tog upp att arbetet med utgrävningen påbörjats och vem som ledde den 
och hur många som utförde arbetet; ”Arbetet ledes av dr Hallström från 
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien och utföres av fyra man”.94  
Texten fortsatte med att norra delen av backen grävts fram och att det 
framkomna möjligen kunde vara någon bostad från 400-talet. Att man ännu inte 
hade påbörjat arbetet vid den södra delen där forngravar fanns.95   
 
Artikeln ger inget säkert intryck på vad det är som framkommit eller skall 
framkomma. När den tar upp bostaden använder man ordet ”möjligen”. Att det 
möjligen är en bostad från detta århundrade. Arbetet med vad man trodde var 
forngravarna hade inte heller påbörjats. Även här ger man inget säkert intryck 
på att det ska vara forngravar då ordet ”tror” används i texten. Att man skrev om 
det inledda arbetet på detta sätt kan bero på att man helt enkelt inte visste vad 
som skulle komma att komma fram under arbetets gång och att man då inte 
ville dra för hastiga slutsatser. Kanske också för att utgrävningen inte var så 
långt gången. Att ge information om vem som gör utgrävningen, som artikeln 
gör, ser inte jag som något konstigt då det berättar om vem som kommit till 
bygden för att göra ”intrång” i samhället. 
 
Den 20/8 år 1923 fokuserade man på den föreläsning Hallström höll på Barnens 
dag om utgrävningen på backen, vad som dittills framkommit. Att föreläsningen 
fick en ”kraftig attraktion i det föredrag om utgrävningarna på Ohnbacken”. Lite 
längre ned fortsätter det; ”En verkligt imponerande folkskara hade mött upp 
omkring det inhägnade området för utgrävningarna och med allra största 
intresse följde den d:r Hallströms”.96 Ordet ”intresse” har funnits i flera artiklar i 
samband med allmänheten och återigen dyker det upp, min undran blir vem är 
det som är kritisk? Varför behövde man påpeka att det var en stor skara 
människor och att de fann det hela intressant? Artikeln i korthet tar ingående 
upp vad Hallström sade om det som dittills framkommit, om husgrunden och 
gravarna, från vilken trolig tid det härrörde sig om och vikten av utgrävningarna 
för norrland och Sverige. Enligt tidningen klargjorde Hallströms föreläsning på 
ett utmärkt sätt utgrävningarnas resultat och slutsatser.97 
 
Därefter återgav man i korthet vad Hallström talade om. Han började med 
sägner som förknippades med backen och grävningarnas förhistoria. Att två 
gravar som undersökts var plundrade på sitt innehåll, att det kunde antas att det 
där funnits en hel del gravgods. Detta antogs utifrån att en stenyxa hittats vid en 
gård, då fyllning från backen tagits fram till 1909. I artikeln fastställdes att 
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gravarna var från senare hednisk tid, men inte exakt när.98 Det antogs alltså att 
människorna som läste tidningen mer eller mindre hade vissa kunskaper om 
historiska epoker.  
 
Man konstaterade också att husgrunden som grävts fram avvek från vad som 
dittills var känt. Varefter man beskrev denna grund.99 Vilket skulle kunna väcka 
intresset hos läsaren, vad är det som avviker från det som dittills varit kända 
utgrävningar?  En lång utläggning av grunden gavs innan svaret gavs på vad 
grunden kunde vara en lämning efter. Det står; ”Vad beträffar byggnadens 
karaktär hade den utgjort antingen en tempelbyggnad eller också en gillesal e. 
d. För sin del trodde tal. Att man här hade att söka resterna efter en 
tempelbyggnad.”100 Skribenten verkade säker på att det hade varit det ena eller 
det andra, medan Hallström trodde att det kunde vara en tempelbyggnad. Då 
det före Hallströms antagande skrevs vad grunden hade varit, kan det vara lätt 
att anta det första och inte det som kommer sedan. Därefter förklarade man 
varför det inte kunde vara någon boningsplats, där fanns inga kvarvarande 
föremål som kunde förknippas med ett boningshus. Det fanns över huvudtaget 
inga föremål på platsen, vilket man menade tydde på att det varit ett tempel där. 
”En tempelbyggnad åter användes endast sällan, och efter varje användning 
har sannolikt en ordentlig avstädning ägt rum. Där lämnades ingenting kvar, och 
detta skulle förklara frånvaron av dylika föremål. Gravhögarnas närhet talar 
dessutom för att platsen varit helgad för något särskilt ändamål.”101 Att det som 
grävts fram troligen kunde ha varit ett tempel torde på något sätt ha väckt folks 
intresse eller blivit förundrade över platsens ställning gentemot omgivningen, 
men inget om detta antyds.  
 
För att styrka antagandet att det skulle ha varit ett tempel som stått på platsen 
drog man paralleller till templet i Uppsala. Det som grävts fram skulle ha haft 
samma karaktär som det, ”den byggnad som har anträffats, varit av ungefär 
samma utseende som Uppsala berömda tempel”.102 Orden visar ändock på en 
viss osäkerhet då man använde sig av ordet ”ungefär”, då man inte funnit det 
påstådda templet i Uppsala, vilket också framkom. Att det skall ha varit ett 
tempel ifrågasätts inte, utan utseendet på det. Det enda bevis som fanns var 
stolphål, formen, stenrösen och gravar, vilket det sedan drogs slutsatsen att det 
skulle ha varit ett tempel eller liknande, detta utifrån Hallströms föreläsning men 
det är ändock tidningen som framställde det här i ord. I och med att man skrev 
och gjorde den här jämförelsen med templet i Uppsala försökte man, anser jag, 
på något sätt visa på platsens storhet. Här hade man nu funnit rester efter ett 
tempel, trodde man, vilket inte gjorts av templet i Uppsala, vilken bara 
beskrivningar fanns av. Om nu fallet skulle ha varit som så att det var rester 
efter ett tempel man funnit borde det ha varit både en regional och nationell 
nyhet, som intresserat flera forskare och arkeologer.  
 
I artikeln återgavs sedan vilken ålder grunden tros vara ifrån i utgrävningens 
nuvarande studium, 800- 900-talen, men att Hallström inte ingående ville säga 
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något.103 Varför han inte ville säga något framkommer inte, men kanske kunde 
det bero på en osäkerhet men kanske också på grund av andra orsaker som 
inte framkommer på något sätt.  
 
Hallström avslutade sitt föredrag om utgrävningens betydelse för Sverige. Där 
det skrevs att något liknande fynd inte gjorts i vårt land, att det sålunda skulle 
komma att för forskningen bli av vikt.104 Detta kan få läsaren att känna sig stolt 
över fyndet som gjorts på backen i bygden. Få allmänheten känna att de bodde 
på en ort som var gammal och viktig. Det fortsatte med att fyndet var bevis på 
att Norrland inte var någon koloni till övriga Sverige utan att Norrland var lika 
gammalt som Mellansverige; ”ett nytt bevis på att Norrland ej är någon koloni till 
det övriga Sverige med en relativt sen odling, utan att Norrlands bebyggelse är 
lika gammal som Mellansveriges och att dess befolkning varit kraftig och 
målmedveten nog att samlas omkring stora verk.”105 Ansåg man alltså tvärtom i 
det övriga Sverige, hade Norrland mindrevärdskomplex gentemot det övriga 
Sverige? Kanske skulle detta komma att stärka den lokala och nationella 
identiteten hos allmänheten på orten. Hur kom antagandet om ett tempel att 
påverka bygden? Tidningen verkar inte utveckla detta på något sätt, utan lät det 
bara stå utan vidare diskussion. Artikeln avslutades med att många åhörare 
betraktade husgrunden efter föreläsningen och att Hallströms föreläsning 
intresserat dem, även de som tidigare varit likgiltiga för arbetet.106 
 
Artikeln i sig är viktig då man i tidningen för första gången tog upp att det kunde 
vara ett tempel som stått på Ohnbacken. Att inget liknande påträffats i Sverige 
kan ha påverkat allmänhetens känsla och inställning för bygden. Folket borde 
ha känt någon slags stolthet över fyndet då man levde i en tid när lokal och 
nationell identitet var viktig. Därigenom blev sökandet efter medeltiden sökandet 
efter nationell identitet. 
 
Artikeln om backen som skrevs den 22/8 år 1923 är relativt lång och tog upp att 
allmänhetens intresse för fornfynd hade ökat i och med utgrävningarna och vad 
som därav framkommit. Att de hade anmält fynd och fyndplatser. Ordagrant står 
följande; ”De lyckade resultaten av utgrävningarna på Ohnbacken ha tydligen i 
alldeles särskilt hög grad väckt allmänhetens intresse för fornsaker och fornfynd 
i gemen.”107 Detta menade man visade sig i att Hallström fått mottaga 
anmälningar om fynd och fyndplatser. Att intresset också syntes i de inlämnade 
föremålen till historiska museet. 
 
Därefter kom en förteckning på olika som lämnat in föremål. Efter det togs det 
upp att förståelse finns för dem som vill ha kvar fynd på gården och på så vis 
inte lämnade in dem, men att de genom det inte kom forskningen till godo, bäst 
är om de lämnas in för vad som skrivs; ”de få den rikskulturella betydelse som 
de till stor del sakna då de ligga inlåsta i upphittarens byrålåda.”108 Orden 
”rikskulturell” och ”betydelse” talar till läsarens känslor för hembygden då denne 
kan göra bygden känd i riket för de fynd som finns där.  
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En insändare finns om utgrävningen den 31/8 år 1923 skriven av signaturen P. 
H-I. I denna kan man läsa kritik mot utgrävningen. Skribeten menade att det inte 
var någon grund efter något tempel utan ett fäx109 även om Hallström valde att 
tolka det som ett avgudatempel liknande det som stått i Gamla Uppsala. Denne 
P. H-I. argumenterade för sin tolkning i insändaren. Han tyckte sig se 
efterlämningar efter en gammal fäbodvall, inte bara ett fäx, att de olika 
grunderna var efter gethus, bostugor och ugnen där man en gång kokat 
messmör.110 
 
En som gav sin syn på utgrävningen. Kan det ha varit som så att denna 
människa gav uttryck för vad gemene man trodde? Vad de olika aktörerna 
trodde? Jag vill hävda att det inte var så med tanke på hembygdsföreningens 
insats gällande pengar till den blivande modellen. Kanske det var flera som stod 
för åsikten, om inte annat kanske tog till sig av åsikten och ansåg detsamma. 
 
Den 10/9 år 1923 fanns en kortare artikel. Däri skrevs att utmätningen och 
kartläggningen av backen ännu inte var klar men skulle bli det inom de 
närmaste dagarna. Att området sedan skulle fyllas igen, men att det skulle dröja 
till dess att förhoppningsvis en modellavgjutning kommit till stånd. Att i samma 
tidning, samma datum skulle det göras ett upprop för insamlande av medel till 
denna modell och att man rekommenderade det samma hos allmänheten.111 
 
Samma datum den 10/9 år 1923 gjorde Gustaf Hallström, han som ledde 
utgrävningarna på Onbacken ett upprop. Där han daterade grunden till 
vikingatid. Hallström menade att en utställningsmodell av backen berörde hela 
Ljusne- och Voxnadalens historia. Han skrev till läsarna där han menade att en 
liknande kostsam undersökning sällan gjordes på en och samma plats och vad 
Norrland beträffade hade det tidigare aldrig hänt.112 I detta sista vill jag mena att 
Hallström påvisade orten och fyndet som viktigt på både det lokala och 
nationella planet. Lokala på det sättet att orten var ensam om en liknande 
utgrävning i Norrland, samt att utgrävningen berörde hela Ljusne- och 
Voxnadalens historia, inte endast orten. På det nationella planet kunde fyndet 
på orten vara av vikt på det sättet att det kunde få en stor betydelse för 
uppfattningar om Norrlands betydelse och bebyggelse. 
 
Hallström skrev om utgrävningen; ” som en av de viktigaste på länge”. Något 
stort och viktigt verkade ha grävts fram och som hade betydelse för som 
Hallström skriver; ”fackmässig som historisk synpunkt”. 113  Han menade att 
forskare nu kunde få praktiska belägg av denna hustyp och inte bara teoretiska. 

En läsare borde kunna känna en viss stolthet när denne läser något liknande 
om sin egen ort och Onbacken. Än en gång lyfte Hallström fram Onbacken i 
samband med den nationella känslan då han skrev; ”och byggnaderna på 
Ohnbacken bilda ytterligare och talande bevis för åldern och ursprungligheten 
och livskraften i våra förfäders kultur”.114 Att detta skulle ha samband med en 
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nationell känsla hänvisar jag till det Andrén skriver; ”Sökandet efter medeltiden 
blev […] sökande efter nationell identitet”. I artikeln menade Hallström att 
Onbacken bildade ett kulturellt centrum under vikingatiden och gav nya tankar 
om Norrlands historia.115 Som ortsbo under den här tiden, skulle jag, ha känt 
mig mäkta stolt, men vad människorna då kände kan jag inte uttala mig om. 
 
Efter detta vädjade han om pengar för modellen. En tanke infinner sig hos mig, 
genom den föregående texten, smörjde han bara människorna för att de skulle 
bidra med pengar till något som bara var av intresse för honom eller var det 
som framkommit i grävningarna verkligen en nationell angelägenhet? Därefter 
vädjade han till bygdens folk och deras stolthet. Hallström menade att de är ett 
föredöme då det handlade om att värna och bevara kulturarvet från forna tider. 
Utifrån detta trodde han att vädjan om pengar till modellen skulle 
hörsammas.116 Men om nu allmänheten varit så intresserad av utgrävningen 
som tidningen flera gånger skrivit, hur kommer det sig då att de inte skänkt 
tillräckligt med pengar till modellen? Kanske kan det vara så att tidningen 
överdrivit folkets intresse för utgrävningen och som visade sig när det handlade 
om insamlandet till en modell. Han avslutade artikeln med att skriva att andra 
människor i andra landskap lyckats med det samma. Vilket skulle kunna ha 
retat allmänheten att lämna in de pengar som behövdes för modellen, för att 
inte vara sämre än något annat landskap nu när denna utgrävning var så viktig 
för Norrlands historia och forskningen. 
 
Den sista artikeln som behandlade Onbacken under året 1923 var den 21/9. 
Där man skrev att den planerade modellen såg ut att kunna komma till stånd då 
Bollnäs hembygdsförening beslutat att stå för den summa som eventuellt skulle 
fattas. Därefter skrevs att insamlingslistorna skulle komma att ligga kvar, då den 
borde ägnas allmänhetens intresse. Hembygdsföreningen hade nämligen inte 
så mycket och de gjorde en stor uppoffring och att fortsatt inlämning av frivilliga 
bidrag skulle underlätta denna börda. Artikeln avslutades med att teckningslistor 
fanns på Ljusnans expedition och på bankerna.117 
 
Någon på tidningen blir i alla fall glad över att modellen kommer att säkerställas 
och genomföras. Vem skribenten var går inte att utläsas då det inte står. 
 
Andra artiklar som skrevs om utgrävningarna under augusti och september 
1923 i Ljusnan, men som inte tog upp något som kan tyda på någon vilja att 
påverka allmänhetens syn på orten eller som kan ge känsla för bygden och på 
så sätt skapa en lokal identitet är; Grävningarna på Ohnbacken 10/8, den15/8 
under rubriken Utgrävningarna på Ohnbacken demonstreras. Häri skrevs det att 
utgrävningen av byggnadsgrunden fortfarande pågår.  Den 17/8 i artikeln 
Barnens Dag skrev journalisten om vad som komma skall på denna dag. 
Artikeln Insamlingen för Ohnbacken den 12/9. Där skrev man var listor för 
pengainsamlingen fanns och att tidningen kunde berätta att bidrag redan har 
börjat flyta in.  
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Den 17/9 år 1923 skrev man att insamlandet av pengar gick så dåligt att det inte 
ansågs vara lönt att fortsätta med listorna. Att det där med sannolikt inte blev 
någon avgjutning. Det fortsatte med; ”Man hade annars haft anledning tro att 
det fordrade beloppet ganska lätt skulle kunnat åstadkommas, i synnerhet då 
det ej var större än 400kr. Hembygdsintresset lär ju annars vara rätt stort i orten 
men det sträcker sig tydligen inte så långt.”118  
 
Intressant, skribenten menade att det inte borde vara svårt att samla in 
pengarna lika så som att ett intresse för bygden fanns. 
 
Den 19/9 år 1923 skrev man att hembygdsföreningen ska ha sammanträde för 
att överlägga om ett eventuellt anslag till modellen.119  Frågan hade då tagits 
upp av någon så pass att föreningen ansåg att man skulle ha ett möte. 

 
5.2.2 Bollnäs tidning 
 
Ansvarig utgivare för tidningen under åren 1917-1931 var Fran August Carlson 
med titeln Boktryckaren. Redaktör mellan åren 1919-1926 var David Werner. 
Redaktionsorten var Bollnäs och den politiska tendensen var Bondeförbundet. 
 
Den första artikeln som berörde utgrävningen år 1923 publicerades den 8/8. 
Den tog upp den påbörjade utgrävningen, när och vad man dittills funnit. 
”Grävningarna på Ohnbacken togo på måndagen sin början på plats, där man 
trodde sig skola finna lämningarne efter ett bygge.”120 En ingående beskrivning 
gavs av vad som grävts fram, formen och antal meter. Att man ingående 
beskrev vad som framkommit i grävningen kan bero på att de som läste 
tidningen inte hade möjlighet att ta sig till platsen och men det kan även vara för 
att det kunde intressera läsarna vad som grävts fram. Artikeln tog upp att det 
inte gick att fastställa ålder eller vad det var som framkommit i utgrävningarna 
förutom något slags bostadshus. ”Att på grävningarnes nuvarande ståndpunkt 
kunna närmare uttala sig om fyndens natur eller ålder är omöjligt […]”, ”[…]- 
tyder på att här kan ha stått ett bostadshus”,121 Att det skrevs på det här sättet 
kan bero på att utgrävningen var i sin linda och Hallström ännu inte hade hunnit 
analyserat det framkomna.  
 
Man refererade i artikeln till Hallström, den som ledde utgrävningarna, och 
menade att han gärna ville sätta fyndet i samband med de gravhögar som låg 
intill. ”D:r Hallström vill gärna sätta detta fynd i samband med de tvänne 
gravhögar, som ligga alldeles i närheten på sluttningen mot Bollnäs köping”.122 
Eller till och med att det skulle kunna vara så att det är en offerkulle, en 
gravplats till minne av någon från en annan plats. ”enl. d:r Hl:s förmenande 
endast en offerkulle, d.v.s en gravplats som anlagts till minne av en i 
främmande land avliden, vid vilken kulle man offrade.”123 Tidningen förmedlade 
att man dock inte hade funnit något i de gravhögar som undersökts, men att 
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man skulle börja genomgräva den större kullen och förväntades finna fynd. Men 
att denna kulle troddes ha varit utsatt för bortforslande av jord, då den inte 
stämde med en gammal beskrivning. Artikeln avslutades med att man under 
förmiddagen blottat en del av kullen och att grävningarna in mot gravens 
centrum fortsatte under dagen.124 I artikeln återgavs det sakligt vad som skett 
och vad som skulle ske på backen.   
 
Den 22/8 år 1923 skrev man om de uppmaningar man gjort till allmänheten, att 
lämna in fornfynd eller lämna information om tidigare fynd till Hallström vilket 
också hade skett, tidningen menade dock att fler fynd borde finnas i trakten; 
”Men det är givet att ännu mycket mer måst finnas i dessa trakter, som visat sig 
ha förutsättningar för fornminnen i lika hög grad som någon annan provins i 
landet”. 125 Med detta anser jag att man jämförde trakten med det övriga 
Sverige och jag tolkar det som om trakten förut inte haft speciellt mycket 
fornminnen som kommit i dager eller på något sätt fått erkännande i landet. 
Men då man nu hade grävt fram det man gjort på Onbacken, vilket visade på att 
platsen varit bebodd, drog man den slutsatsen att det torde finnas fler fornfynd. 
Jag tycker mig också se i orden att det fanns ett visst förhållande till ställningen, 
en på något sätt underordnad ställning, gentemot de andra landskapen i landet. 
Att man nu kunde påvisa en plats i norr som var bebodd och därigenom hade 
fornfynd, men att de också måste visas upp för allmänheten och inte gömmas i 
folkens hem. 
 
Därefter fortsatte man med att mena att innehavare av föremål hellre teg och 
behöll fyndet. Att det missgynnade forskningen då forskaren genom att jämföra 
olika föremål kunde bilda sig ett omdöme och konstruera sina teorier. Man 
uppmanade därefter läsarna att ta fram sina fornminnen och lämna in dem. 
Detta följdes av att man räknade upp vad Hallström redan hade fått mottaga, av 
vem och platsen; ”mottaga en stenyxa med skafthål, funne på Hibo fäbodar i 
Myssje, Söderala och skänkt av Lindberg, Bollnäs.”126 Vars text visade de som 
läste tidningen att fler lämnat in föremål och föregick med gott exempel. Artikeln 
avslutades med att journalisten påpekade att de inlämnade fynden var mycket 
vackra. 
 
Artikeln tar upp vikten av inlämnande av fornfynd, varför man borde göra det 
och vilka som gjort det. I artikeln kan man spåra, anser jag, en känsla av 
tidigare underordnad ställning gentemot andra landskap som visat upp att ha 
fornfynd och varit bebodda sedan en längre tid tillbaka. Genom artikeln och de 
förhoppningar som fanns om fler fornfynd försöks det på något sätt upprättas en 
”höjning” av att orten har varit en historisk plats. Dock användes ordet 
”förutsättningar”, man skrev inte med några bestämda ord, inte heller skrevs att 
så måste fallet vara, utan en vag förhoppning fanns om att folk lämnade in fler 
fynd och därigenom påvisa sin historicitet och lokala samhörighet genom det.  
 
Den sista artikeln som berörde backen under året 1923 var den 17/9 som tog 
upp pengainsamlingen för modellen. Där klagade man över folkets minskade 
intresse; ”intresset för Ohnbacks-fynden skulle inskränka sig till den nyfikenhet, 
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som utvecklades runt inhägnaden medan utgrävningarna pågingo! Tills dates 
har nämligen på de utlagda listorna influtit endast bortåt 100 kr”.127 Man 
menade senare i artikeln att de 400 kronorna borde ha varit lätta att samla in då 
grunden skulle fyllas igen och fynden göras åtkomliga för allmänheten.128 Vad 
folkets minskade intresse berodde på togs inte upp, inte heller antyddes det 
någonstans. Kanske kunde det vara så att man var intresserad av utgrävningen 
medan den pågick, men när det kom till att samla in pengar var inte folk lika 
villiga längre. Eller skulle det kunna vara så att tidningen gett sken av eller trott 
att folket varit mer intresserad av utgrävningen än de verkligen var. Genom det 
trott att insamlingen till modellen inte alls skulle ta sådan tid eller inbringa lite 
pengar.  
 
Den 22/8 år 1923 finns en artikel med rubriken Nytt byggnadsfynd på 
Ohnbacken. Den artikeln tog upp att nya fynd hade gjorts, Hallström hade funnit 
spår efter ännu en byggnad. Den 27/8 hade man en bild i tidningen från 
utgrävningarna med rubriken Från utgrävningarna på Ohnbacken. Nästa artikel 
påträffas den 10/9 Husgrunden på Ohnbacken modelleras. Däri gjorde man ett 
upprop över insamling av pengar för att en modell skulle kunna uppföras över 
husgrunden på backen. I artikeln den 12/9 Husgrunden på Ohnbacken togs det 
upp att en teckningslista för insamling av pengar till modellen av husgrunden 
fanns på tidningens expedition.  

 
5.3 Hembygdsföreningen 
 
I Helsingrunor 1923-1924 årg.3 N:o.3, ett hembygdsorgan som fanns under den 
här tiden, återfinns en text om Onbacken. Däri beskrevs vad som framkommit i 
utgrävningen, lika som det funnits att läsa i tidningarna. Texten är inte signerad, 
vilket då gör det svårt att veta om det är någon från Bollnäs hembygdsförening 
som skrivit eller någon från de närliggande socknarna. 
 
Man började med att skriva att, ”från de intressanta utgrävningarna som under 
sommarens lopp pågått å Ohnbacken i Bollnäs under ledning av”.129 Därefter 
gjordes ett referat av ett av Hallströms föredrag över fornfyndet.  Där det stod 
att läsa vad Hallström funnit, gravhögar och de inte var så intressanta.  Därefter 
skrev man: ” Den gamla husgrund, som utgrävts uppe på backen, var däremot 
så mycket intressantare.” 130 Därefter beskrevs resultatet av utgrävningen 
väldigt ingående. Skribenten kom sedan till, ”Vad beträffar byggnadens karaktär 
hade den utgjort antingen en tempelbyggnad eller också en gillessal e.d. För sin 
del trodde tal. Att man här hade att söka resterna efter en tempelbyggnad.”131  
 
Därefter fortsatte man att beskriva vad som skett på platsen. Att man borde ha 
funnit rester efter något om de varit ett boningshus eller liknande exv eldhärdar 
eller föremål, vilket man nu inte funnit. Skribenten förklarade varför det som 
framkommit skulle ha varit en tempelbyggnad. ”En tempelbyggnad åter 
användes endast sällan, och efter varje användning har sannolikt en ordentlig 
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avstädning ägt rum. […] Gravhögarnas närhet talar dessutom för att platsen 
varit helgad för något särskilt ändamål.”132 Att åldersbestämma byggnaden 
skulle ha varit svårt men att det fanns beskrivningar av samtida byggnader som 
var av intresse. Därefter drog skribenten paralleller till beskrivningen av det 
gamla hednatemplet i Uppsala, vilket man dock inte funnit men att det troligen 
hade förstörts och att den kristna kyrkan låg på den platsen. Därefter menades 
att byggnaden som hittats på Onbacken ska ha haft ungefär lika utseende som 
Uppsala berömda tempel, eventuellt att det i Bollnäs hade varit lite mindre. 
 
”Byggnaden har således sannolikt stått här under den tidigare kristna tiden, 
men hade då förut varit använd som hednatempel och alltså uppförd i en annan 
längre tillbaka liggande tid.”133 Därefter nämndes det att Hallström trodde sig 
kunna datera byggnaden till 800-900-talen. Därefter togs det upp och 
avslutades med vilken betydelse fyndet hade enligt Hallström. Att det ”för 
närvarande finnes ej i vårt land någon liknande byggnadsgrund utgrävd, och 
denna kommer sålunda att för forskningen bli av allra största vikt. Speciellt för 
Norrlands vidkommande utgör den ett nytt bevis på att Norrland ej är någon 
koloni till övriga Sverige med en relativt sen odling, utan att Norrlands 
bebyggelse är lika gammal som Mellansveriges, och att dess befolkning varit 
kraftig och målmedveten nog att samlas kring stora verk.”134   
 
Vad kan spåras i detta? Det finns ord som går att ta fasta på, lika så som hur 
det skrevs. Jag anser att man kan antyda att skribenten ansåg det vara av 
intresse det som framkommit. Genom att skriva att det var en intressant 
grävning och att det som framkommit var intressant.  
 
Det går också att se parallellen till Uppsala och det tempel som påtalas. Att 
jämföras med Uppsala torde ha varit något som väckt intresse hos läsare. Då 
Uppsala redan då var en stad som var av aktning. Lika så som att Hallström 
hade funnit grunden här i Bollnäs, det hade inte gjorts i Uppsala. Svårigheten i 
detta är att veta hur många som tog del av det som stod häri, men någonstans 
bör ett intresse ha formats. Detta med tanke på vad jag nämnde om Uppsala.  
 
Att avsluta texten med det som skribenten gjorde är retoriskt sett väldigt bra. 
Någonstans lyfts det i texten att man i den här bygden redan under vikingatiden 
var utvecklad.  Detta avslut återfinns i tidningen och det är arkeologen Hallström 
som uttalade detta, men skribenten återgav det. Någonstans bör traktens 
befolkning ha känt sig mäkta stolt. Det fanns inget liknande i Sverige, ett 
intresse hos forskare skulle komma att infinnas då, enligt texten och ändock 
visades inget större intresse från de olika aktörerna i samhället 
 
Ser man till hembygdsföreningen i Bollnäs protokoll den 12/9 år 1923 står 
följande: ”Fråga om insamling till utgrävning i fornlämningarna å Ohnbacken 
disk. Och beslutades att [kan ej utläsas] se [kan ej utläsas] mycket penningar 
det tecknades å de utlagda listorna, skulle ej teckningen lyckas skulle nytt 
sammanträde utlysas”135 Undertecknat av Oscar Björkman. 
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Nästa protokoll som skrevs är den 20 september 1923, där står följande: 
 
”Som första ärende behandlades frågan av en Modell å Fornlämningarna som 
funnos utgrävda på Ohnbacken. Efter ett [kan ej utläsas] meningsutbyte 
beslutade hembygdsföreningen att anslå det felade beloppet till modellen, 
beloppets [kan ej utläsas] kunde ej fixeras förrän insamlingslistorna inkommit för 
granskning”.136 Undertecknat av Oscar Björkman.  
 
Häri kan man, anser jag, utläsa att alla inte vara lika villiga till att 
hembygdsföreningen skulle stå för en del av kostnaden, medan de som ville det 
fick som de ville. Då det inte står vem eller vilka som var med på mötet utöver 
J.Brandt som öppnade mötet och Oscar Björkman är det svårt att söka om 
någon av dem har intresse i detta eller inte hos andra aktörer. Med det menar 
jag att under den här tiden engagerade man sig ibland i flera föreningar (lika 
som i dagens samhälle). Vem som inte ville och vem det var som fick sin vilja 
igenom att stödja modellens kostnad förblir obesvarat.  
 
Däremot kan man läsa i en kort notis i Bollnäs tidning 21/9 år 1923: ”Bollnäs 
hembygdsförening har beslutat att sedan insamlingen för åstadkommande av 
en modell av den på Ohnbacken funna husgrunden avslutats ikläda sig 
ansvaret för den brist, som eventuellt visar sig finnas i de för ändamålet 
behövliga 400kr. Föreningen förtjänar ett offentligt erkännande för sitt 
ingripande”.137 
 
Kanske kan det vara något sådant, att få ett offentligt erkännande, som gjorde 
att man tillslut kom överens att bidra med pengar. Detta i och med att 
föreningen var relativt nystartad. Föreningen visades upp på ett positivt sätt i 
lokalpressen och för befolkningen. 
 
Ville de förknippas med utgrävningen och vad som framkommit eller var det 
endast att få ett erkännande som förening i lokalpressen. Skulle föreningen ha 
stöttat vad som, som skulle ha behövt bidrag då det gällde något kulturarv? 
 
I tidningen Ljusnan den 21/9 år 1923 tog man upp att hembygdsföreningen gick 
in med pengar men att insamlingslistorna skulle ligga ute ett tag till då 
föreningens kassa inte var stor. Att ”Beslutet fattades emellertid i den 
förvissningen att allmänheten genom fortsatt teckning av den frivilliga bidrag 
skulle lätta på den börda, föreningen åtagit sig”.138 
 
Den 3/10 år 1923 stod det att ”Riksantikvarien tackar. Riksantikvarien har 
genom brev till sitt ombud härstädes, fotografen W. Sholberg, till Bollnäs 
hembygdsförening framfört sitt tack för det uppoffrande intresse, föreningen 
visat för sin trakts fornminnen genom att garantera medel till en modell av 
Ohnbacken.”139 
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Vad får föreningen ut av detta? Något slags erkännande. Hur det än var så 
hade vissa titlar makt och hög ställning. Folk såg upp till detta. Vilket då kan 
resultera i att föreningen kunde få ett erkännande från lokalbefolkningen på 
något sätt. 
 
Den 15/6 år 1924 i ett protokoll från hembygdsföreningen stod följande: 
”Beslutades att anskaffa [kan ej utläsas] till [kan ej utläsas] för uppställandet av 
den hemkomna avgjutningen å utgrävningen å Ohnbacken”.140 Undertecknat av 
Oscar Björkman. 
 
Vad kan man dra för slutsats av detta? Som jag tidigare nämnt så fanns både 
ett intresse och inte för den modell som skulle avgjutas. Varför det var på det 
ena eller andra sättet framgår inte. Däremot fick föreningen som förening 
erkännande i pressen för att de gick in med pengar, vilket i sin tur kunde vara 
något positivt för föreningen. 
 

5.4 Bollnäs köping köpingsnämnd 
 
Landstingets kommitté erbjöd Bollnäs köping att köpa Onbacken då landstinget 
preliminärt köpt ett annat område att bygga sjukhuset på.141 
 
I ett protokoll från Bollnäs köpingsnämnd stod den 9 december 1920, dvs. 3 år 
innan utgrävningen av Onbacken, att ”byggnadsingenjör Carl Bååth [kan ej 
utläsas] utarbetat två nya förslag till stadsplan för Ohnbacksområdet [kan ej 
utläsas]”142. Det första förslaget gick ut på att Bollnäs trävaruaktiebolag skulle få 
ha en upplagstomt och att ett parkområde skulle förläggas på backens västra 
sluttning. Åtta tomter fanns på den norra sluttningen och fyra tomter på det 
område av backen där det ansågs finnas en forngrav. Alternativ två gick ut på 
att det skulle finnas 25 tomter, upplagstomt till Bollnäs trävaruaktiebolag och ett 
parkområde . Nämnden fann alternativ två som det mest fördelaktiga ur en 
ekonomisk synpunkt.143 
 
I samma protokoll skrev man följande, ”Genom att förlägga parken till backens 
sydvästra del tillvaratoge man nämligen det soligaste och för allmänhetens 
friluftsliv lämpligaste området, därigenom undveke man de svårigheter, som 
genom för[ser ej vad som står]ntligheten av en forngrav kunde tänkas uppstå 
vid frågan om detta områdets bebyggande, och parken bildade en naturlig 
övergång till den nya stadsdelen med dess från den nuvarande köpingen tänkta 
avvikande byggnadssätt”.144 
 
Om man tittar hur Bollnäs ser ut idag och hur det såg ut då finner man den 
skillnaden att de områden idag som utgör Bollnäs inte gjorde det då, men 
intresset fanns att få ihop de olika byarna till ett större område. Man ansåg att 
Onbacken skulle utgöra en naturlig passage mellan de två byarna. Genom att 
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använda området på olika sätt skulle det på något sätt skapa en samhörighet. 
Det man kan se i det här är att man anammat idén om friluftslivet.  
 
Den 10 januari år 1921 gjordes en reservation mot Bollnäs köpingsstämmas 
beslut om återkallande av dess ansökan till kungl. Kammarkollegium. Däri man 
ifrågasatte argumenten till återkallande av ansökan om sammanslagning de 
båda samhällena emellan. Häri skrev man; ”Och vi vilja till slit bestämt 
framhålla, att de skäl som man på grund av under diskussionerna i denna fråga 
fällda yttranden kan antaga bestämma en del köpingsbors ståndpunkt, 
nämligen farhågan för en ändring i den nuvarande köpingens politiska 
styrkeförhållanden, ej böra få invärka vid avgörandet av denna fråga”.145 
Varefter de lade fram sina argument till reservationen. 
 
Utifrån detta kan man anta att något har skett. Från att ha vilja bilda ett 
samhälle av två, ville man återigen vara två samhällen. Köpingsstämman verkar 
ha åberopat de ekonomiska riskerna vid en sammanslagning; ”De ekonomiska 
risker, köpingsstämman för sig utmålar som en följd av sammanslagningen, 
kunna icke på något sätt styrkas genom den företagna knapphändiga 
utredningen”.146 
 
Så vitt jag kan förstå det så hade man bestämt sig för att inte slå ihop de båda 
samhällena, dock ville Bollnäs köping inkorporera Onbacken; ”Köpingens i 
skrivelsen anförda behov av utvidgat område har sålunda styrkts genom det av 
en senare köpingstämma fattade beslut om att begära inkorporering av en viss 
del av Björkhamre municipalsamhälle, Ohnbacken, i syfte att få där planlagda 
byggnadstomter förlagda inom köpingen”.147 
 
Under åren fram till det att utgrävningen skedde köpte Bollnäs köping 
Onbacken av Björkhamre municipasamhälle. Man fortsatte att diskutera i 
köpingsstämman under åren fram till 1923 hur man skulle bebygga området. 
 
16 juni år1924 beslutade stämman att tillsätta en parkkommitté för 
Onbacksområdet om tre personer. Följande stå, ”beslöt stämman att för 
Ohnbacksområdets ans och vård tillsätta en parkkommitté på tre personer”.148 
Varför man gjorde det här var som det står, att ansvara och vårda området. 
Huruvida detta gällde platsen där utgrävningen skett eller inte framkom inte. 
Man nämnde överhuvudtaget inte utgrävningen eller tolkningen av den. 

 
5.5 Björkhamre municipalsamhälles municipalnämnds protokoll 
 
I protokollet den 9 januari år 1921 paragraf 8 var det antecknat att nämnden 
styrkte fullmäktiges yttrande gällande inkorporering av Onbacken, att man inte 
ville att denna inkorporering skulle ske. En anhållan om inkorporering som 
gjorts måste avgöras som en fråga för sig utan sammanhang med Björkhamres 
municipalsamhälles avskiljande från Bollnäs socken.149 
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Det fanns alltså en önskan från Björkhamre att bilda en egen köping och inte 
vara en del av Bollnäs och Bollnäs socken. Ser man till Bollnäs hade de en 
annan syn, där man kan tolka det som om att de ville slås samman med 
Björkhamre. Varför nämnden inte ville att man slog ihop dessa två olika frågor 
var för att man var rädd för fördröjning i frågan gällande utbrytningen. Man 
menade att frågan gällande inkorporering av Onbacken kunde avgöra även om 
Björkhamre Municipalsamhälle erhöll köpingsrättigheter. 
 
Under de kommande två åren togs det upp i protokollen att frågan om 
köpingsförfrågan och Onbacksinkorporering skulle hållas isär. Att området kring 
Onbacken skulle bebyggas och att det skulle bli lika bebyggt om Björkhamre 
hade det kvar lika som Bollnäs köping hävdade i sin begäran om inkorporering. 
Man skrev; ”Ur stadsplanesynpunkt anser nämnden att Ohnbacken absolut 
nödvändigt bör ingå i den stadsplan som upprättas för Björkhamre och att 
ordentligt stadsplanelägga det området av Björkhamre som ligger öster om 
statens järnvägar utan att medhagn Ohnbacken vore en ren omöjlighet”.150 
 
Onbacken var av intresse under den här tiden på så sätt att man ville bebygga 
området. Man nämnde inte de gravhögar som finns på kullen eller att den 
måste inventeras för att eventuellt kunna bebygga den.   
 
I protokollet den 6 juli 1921 tog man också det som Bollnäs köping hävdat i sin 
skrivelse om inkorporering, vilka menade att Onbacken saknade betydelse i 
fråga som skatteobjekt. Detta ville Björkhamre mena att den visst hade; ”Att 
Ohnbacken som skatteobjekt saknar betydelse bestrider nämnden även och 
skulle mot förmodan Ohnbacken inkorporeras med Bollnäs Köping måste 
Björkhamre därför åtnjuta full ersättning”.151 
  
Man menade sedan att inkorporeringen skulle ske i sammanhang då de båda 
köpingarna slogs samman till en kommun. 

 
5.6 Björkhamres municipalfullmäktigesprotokoll 
 
Municipalfullmäktige tog upp detsamma som municipalnämnden, att frågan om 
inkorporering av Onbacken i Bollnäs köping eller ej skulle behandlas som ett 
eget ärende och inte slås samman med frågan om Björkhamres avskiljning från 
Bollnäs socken. 
 
Så som jag tolkar Björkhamres municipalfullmäktige och municipalnämnd 
handlade deras protokoll rörande Onbacken mera kring hur frågan om 
inkorporering av den i Bollnäs köping och deras egen begäran om att få 
avskiljas från Bollnäs socken inte skulle blandas ihop. Utan behandlas som två 
egna frågor. 
 
De handlade om huruvida de båda samhällena skulle avskiljas, utvidgas då 
behövdes området eller slås samman. Ingen av dem berörde själva 
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utgrävningen eller vad som framkom i den under åren 1923-1929. Att en 
kommitté tillsattes för att man skulle bestämma vad som skulle göras/finnas på 
kullen nämns, men jag har dock inte funnit material från denna kommitté. När 
och varför man beslutade att Onbacken skulle tillfalla Bollnäs Köping har jag 
inte funnit. Men det framgår i protokollen att Bollnäs Köping fick betala för kullen 
under några år. Det man kan se i efterhand är att Onbacken idag inte fyller 
någon särskild funktion.  

 
6. Analys 
 
Källmaterialet påvisar både att ett direkt intresse för utgrävningen fanns och att 
det inte fanns. Ser man till vad de båda tidningarna lyfter fram så går det att 
uttolka att ett intresse fanns. Man kan se det i, att man skriver, om de många 
som kom och lyssnade till de föreläsningar som Hallström hade. Lika så att 
allmänheten lämnade efter uppmaning fornfynd. Jag vill mena att detta 
påvisade ett intresse från allmänheten gällande utgrävningen.  
 
Men när det väl handlade om insamling av pengar till att göra en kommande 
modell av det framkomna sviker intresset. Vad kan detta bero på? Att man 
misstrodde Hallström och det han kom fram till? Så som misstron visar sig i den 
här insändaren som gjordes Ljusnan. Att man misstrodde någon som kom 
utsocknes och trodde sig veta något om bygden? Kanske kan det bero på att 
befolkningen i Bollnäs köping och de lokala aktörerna inte var tillräckligt högt 
skolade för att inse fyndets storhet och inte aktning för Hallström och hans fynd. 
I hembygdsföreningens protokoll kan man utläsa att det fanns en oenighet om 
man skulle gå in med pengar eller ej till den tänkta modellen. Dock ”vinner” 
sidan som ville att man skulle skänka pengar. Varför man beslutade om att 
skänka pengar framkommer inte. Om det är av lokalhistoriskt intresse, en del av 
det lokala identitetsskapande eller att man gjorde det för att man ansåg det vara 
ens plikt att göra det i form av att, vara en hembygdsförening. Jag kan inte 
heller se om delaktiga i hembygdsföreningen var delaktiga inom någon av 
nämnderna eller fullmäktige. I dagens Bollnäs har inte hembygdsföreningen 
någon större roll, mer än att det finns de som går dit på nationaldagen och 
midsommarafton för att fira. Efter att ha pratat med ordförande för 
hembygdsföreningen så framkommer det att de unga i Bollnäs inte alls har 
något större intresse för föreningen och för vad de står för. Det är i sig 
intressant, vad som skapar identitet i dagens samhälle.  
 
I och med tidningarnas skrivande och hur de framställde utgrävningen kan man 
se ett visst intresse bakom det. Vem som var uppdragsgivare och vem som ville 
att det skulle skrivas om detta går inte att utröna, redaktören, journalistens 
egenintresse, någon inom köpingsnämnden, hembygdsföreningen eller 
arkeologen Hallström. Jag vet inte då det inte framkommer. Ett intresse fanns 
för utgrävningen, för det som framkommer, men hos vem? Ulf Zander (2001) 
menar att pressen hade en nyckelroll vad gällde att homogenisera och 
nationalisera riket, detta torde ha varit lokalpressens roll om än att man plockar 
ner det till det lokala planet, lokala identiteten. Man kan se i tidningarna att man 
lyfte fram utgrävningen på ett positivt sätt, vilket skulle kunna ha påverkat läsare 
på ett positivt sätt lika väl som de som läser kan ifrågasätta det som skrivs.  
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Som jag tidigare påvisat finns en insändare i tidningen som är kritisk till 
Hallström och hans utgrävning. Denna insändare skulle kunna stå för hur folket, 
hur de lokala aktörerna ställer sig till fornfyndet men jag anser att det inte går att 
dra en säker slutsats på det då det endast handlar om en insändare. Det är 
alltid en svårighet att granska en tid och människors reaktion. 
 
Ser jag till både Björkhamre och Bollnäs nämnder, politiker, fanns inte intresse 
för Onbackens fynd överhuvudtaget. Intresset fanns endast i att bebygga 
området och sammanslagningen. Kan det ha varit som så att dessa ifrågasatte 
fyndet eller ansåg att få utgrävningen klar och genomförd viktigare än att sätta 
köpingen och municipalsamhället på kartan genom utgrävningen? Att man 
redan hade fullt upp med det och inte tog till sig av fyndet. Att man bara ville få 
utgrävningen överstökad för att få fortsätta med sitt? 
 
Detta totala ointresse för något som Hallström lyfter fram som så viktigt är 
mycket intressant. Hur kan det komma sig? Jag har inte fått något tydligt svar 
på det. Det jag kan utröna är att någonstans tog utbyggandet och 
sammanslagningen eller ej överhand. Om det handlade om okunskap, om 
ointresse eller ifrågasättande av Hallström går inte att få fram. Man tog helt 
enkelt inte tillvara på fyndet som skulle kunna ha satt Bollnäs på Sverigekartan 
som unik, gammal plats. Ett historiskt centrum gällande kult i det vikingatida 
samhället. 
 
Den som visar sitt intresse är arkeologen Hallström. Han gör det genom sina 
föreläsningar, genom sitt upprop i tidningen och genom sina skrivelser där han 
påvisar det unika med vad som framkommit på fyndplatsen. Det intressanta häri 
är att, som också Evert Baudou (1997) tar upp, detta var en av Hallströms 
viktigaste utgrävningar men att han inte publicerade det han funnit. På så sätt 
får inte hans kollegor del av det här. Vad kan det bero på? Är han ändock 
osäker på resultatet? Upptar andra utgrävningar hans tid? Kan det också bero 
på hans sätt att tolka de utgrävningar han gör. Baudou (1997) påvisar att 
Hallström oftast inte gjorde kopplingen historia och arkeologi, utan att Hallström 
skrev ner det han funnit utan tolkning, men att under 1920-talet kom han att 
göra vissa historiska tolkningar av hans arkeologiska utgrävningar. Kan 
osäkerheten ligga häri, att Hallström gör något han utöver det vanliga inte gör 
däri infinner sig osäkerheten och ett icke publicerande av resultatet. Hallström 
jämför ändock Onbacksfyndet med andra utgrävningar och jag kan inte se att 
han misstror sin egen tolkning av ”Onbackstemplet” men om jag sätter detta i 
relation till ett ickepublicerande av fyndet så kan det finnas en osäkerhet kring 
det framkomna och resultatet. 
 
Om jag ställer det framkomna fyndet, reaktionerna bland de aktörer jag 
granskat mot den definition av lokal identitet som Anders Salomonsson (1994) 
definierar, ”Lokal identitet med anknytning till det egna kvarteret, den egna byn 
eller trakten, områden som är mindre än en region. Mer eller mindre synonymt 
med begreppen hembygdskärlek eller hembygdskänsla”, kan jag tycka mig se 
att man från det politiska hållet inte anammar fyndet då ingen av de två 
samhällena verkar ha någon större känsla för det framkomna på området 
Onbacken. Visst finns en känsla för området men inte mer än att Björkhamre 
säljer det och Bollnäs köper det för att bebygga området runt Onbacken. Visst 
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ligger det en känsla i själva köpandet, då Bollnäs köping endast är ute efter att 
utöka köpingen, att bebygga och utveckla området runt den. Kanske det inte 
ens är ett ointresse för det framkomna utan att ingen av de två samhällena kan 
knyta an till det då man inte har hembygdskänsla för platsen, utan ett 
ekonomiskt intresse. 
 
Kanske detta beror på att de båda samhällena var i sin linda gällande 
utvecklandet av den lokala identiteten så att detta går förbi dem och att det 
därefter är ”för sent” för att uppta det som en del av skapandet i den lokala 
identiteten. Att man istället lägger det utifrån ett politiskt perspektiv på 
näringslivet och bebyggande av området, på järnvägen och viljan att bli stad. 
 
Att inte hembygdsföreningen knöt an och tog till sig fyndet, lyfter det som unikt 
för bygden kan bero på att de var en relativt nystartad förening. Men då om inte 
annars borde man kanske ta till sig något så stort, som att det funnits ett tempel 
i bygden. Kanske problemet inte ligger i det utan snarare i vilka som var 
medlemmar i föreningen, deras intresse och förståelse för det framkomna. 
Medlemmarna i hembygdsföreningen kan ha bott i flera olika byar runt omkring 
Bollnäs. Dessa byar låg nära varandra och det kan motivera till en enda 
hembygdsförening. Om medlemmarna bodde på olika håll finns det förståelse 
för att man inte anammar fyndet på Onbacken och gör det till en del av 
hembygdskärlek eller hembygdskänsla. Att det kan infinnas en svårighet att ta 
till sig av fyndet, att göra det till en del av hembygden, en del av den lokala 
identitet, för vems identitet ska fyndet representera? 
 
För att ha en hembygdskärlek eller hembygdskänsla bör det, enligt 
Salomonsson, finnas en samhörighet. Min fundering blir då: fanns det en brist i 
samhörigheten hos de lokala aktörerna och hos befolkningen? Det verkar så i 
detta fall. Vissa strävade efter att gå samman i de olika byarna för att kunna 
bilda ett större samhälle medan andra inte ville gå samman. Detta visade sig 
tydligt i de olika nämndprotokollen från Bollnäs köping och Björhamre 
municipalsamhälle från den här tiden. Men då det fanns de som ville slå 
samman de båda samhällen borde det också finnas något som dessa såg som 
gemensamt och här fanns ett ypperligt tillfälle som inte någon tar fasta på. 
Fyndet, templet som i sig visar att bygden varit bebodd redan under tidig tid. 
Salomonsson menar att denna samhörighet är en viktig faktor i människors 
identitetsbygge. Men denna samhörighet visar sig inte infinnas i sambandet 
med fyndet som Hallström gör på Onbacken. Detta fynd, bryts inte det mot 
andras regionalitet, identitet? Delvis görs det genom Hallströms tal och 
föreläsningar då han befann sig i Bollnäs, men det var inte tillräckligt för att 
skapa samhörigheten, hembygdskärleken. Troligen infanns inte samhörigheten 
hos de inblandade. 
 
Skulle fyndet på Onbacken ha gjorts senare, efter alla dispyter samhällena 
emellan, hembygdsrörelsen varit aktiva en längre tid, skulle resultatet kunnat ha 
blivit annat. Kanske skulle man inse storheten, det unika med det framkomna. 
Eller så hade man ändock inte förstått eller misstrott. Då den här bygdens 
människor varken då eller nu är i någon vidare utsträckning akademiskt skolad. 
Det fanns en som var upp och såg, tog del av utgrävningen av ”högre rang”, 
prof. M Ohlson. Han verkar inte ha visat något större intresse för den här 
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utgrävningen senare. Om han skulle ha ansett den som viktig skulle han 
eventuellt ha tagit upp den i andra sammanhang. Jag kopplar detta med rang till 
vad som framkom i mitt bakgrundsmaterial, bland annat Löfgren och Gaunt 
(1984), att intresset för hembygden började ta fart men att det främst visade sig 
vara borgerlighetens. Eller som Sundin (1994) säger att hembygden, det 
regionala medvetandet oftast intresserade de skolade så som 
universitetsutbildade. Befolkningen i Bollnäs bestod till majoritet av bönder, 
åtminstone under den andra halvan av 1800-talet samt en växande arbetarklass 
i och med järnvägens framdragning. Förvisso skolade sig vissa bönder under 
den här tiden också, men det var inte normen. Jag ställer då mig frågan om den 
här utgrävningen, Hallströms iver att skapa en känsla för hembygden låg över 
Bollnäsbornas huvuden. Man såg inte det uppenbara, det unika, en chans till att 
skapa en lokal identitet med hjälp av det framkomna. 
 
Om man läser mitt bakgrundsmaterial och forskningsläge ser man att 
arkeologin var en del av identitetsskapandet under början av 1900-talet. Att 
nationalismen var viktig för Sverige. Att en del av nationalismen tog sig i uttryck 
inom arkeologin. Att en del av nationalismen låg i att referera tillbaka till vad 
som ansågs historiskt viktigt för Sverige. Det här tog sig i uttryck i de mindre 
samhällena genom bland annat hembygdsföreningarnas bildande som tog 
tillvara på hembygdens historia. Som det visat sig tar man inte till sig av ett stort 
fynd, unikt i Sverige, i Bollnäs och vad detta kan bero på har jag inte fått något 
tydligt svar på. Men visst kan jag dra slutsatser utifrån det material jag har, 
utifrån tidens anda. 
 
Tomas Wallerström (1997) diskuterar begreppet identitet och hur det använts. 
Däri framkommer att begreppet identitet inte kom att användas allmänt förens 
efter 1950-talet. Men jag vill ändock hävda att man kan söka lokala identiteter 
tidigare. Detta med hjälp av nationalismen som är en del av skapandet i 
identiteter om än i större omfång än den lokala. Nationalismen var viktig men 
verkar ändock inte, på det lilla planet i Bollnäs köping där och då, inte få det 
genomslagskraft med hjälp av arkeologin och dess roll som en del av 
identitetsskapande.  
 
Min tes visar sig stämma i form av att fyndet på Onbacken inte blev en del av 
skapandet av en lokal identitet. Frågan om varför fyndet borde ha varit en del av 
skapandet av den lokala identiteten är att fyndet i sig är unikt. Unikt för bygden, 
regionen, Norrland, hela Sverige, vilket också Hallström påvisade genom 
föreläsningar för allmänheten, genom att skriva i tidningen. 
 
Varför fyndet inte blev en del av skapandet av en lokal identitet i Bollnäs under 
den här tiden finns inget svar på. Jag kan se vissa indicier på att man från 
nämnderna och fullmäktige var mer intresserad och var fullt upptagna med 
byggandet i bygden, att utvidga och utöka samhällena. Att hembygdsföreningen 
inte visar något intresse mer än att lämna pengar till en modell vet jag inte. 
Kanske fanns det de som ifrågasatte Hallströms fynd och påverkade de andra. 
Hallström själv försökte upplysa dem, befolkningen men det verkar inte ha 
vunnit kraft för att hans fynd skulle bli en del av detta skapande. 
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Ser man till idag finns inte heller något större intresse från lokalbefolkningen 
gällande Onbacken. Skolorna i staden brukar kunna gå dit och få en 
rundvandring på kullen av museet. Men det finns inget större intresse. Jag 
skulle vilja gå så långt att jag vill hävda att man i denna bygd idag inte har något 
större intresse för det förgångna, för historia, lokal historia. Om man inte pratar 
om bandy, näringsliv och eventuellt järnvägen. Visst kan det finnas en och en 
annan som har ett lokalhistoriskt intresse men det är inget som har 
genomslagskraft i bygden, varken hos lokalpressen eller hos kommunen. Visst 
finns hembygdsgården men intar ingen stor plats i det lokala samhället utöver 
firandet av nationaldagen och midsommar. Museet har också visning av 
Onbacken. Jag tycker mig istället se intresse för sport och näringslivet. Då som 
nu.  
 
Ett intresse verkar ha funnits år1923 men inte tillräckligt stort för att de lokala 
aktörerna skulle ta till sig av det som en del av skapandet av den lokala 
identiteten där och då år 1923. 
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