
 

Högskolan på Gotland 
VT 2012  

Kandidatuppsats 
Författare: Michaela Eklöf© 

 Institutionen för kultur, energi och miljö 
Avdelningen för arkeologi och osteologi  

Handledare: Gunilla Runesson 
 
 

En åkattraktion till 
det förflutna 

Att bruka det förflutna för en 
upplevelse i samtiden 

 

  



1 
 

ABSTRACT 

En åkattraktion till det förflutna: Att bruka det förflutna för en upplevelse i 

samtiden 

(A Roller Coaster to the Past: The use of history for an experience in 

contemporary life) 

 

This essay discusses the use of history, and primarily how the current Swedish 

society perceives and uses the Viking age. The analysis is based on a literature 

study as well as a case study of the planned theme park in Fullerö north of 

Uppsala, Sweden. The aim of the essay is to understand the regional debate 

which arose in media regarding the planning of Fullerö Park and how it reflects 

the contemporary use of history. Research about the use of history has become 

increasingly common in recent years and deals with how history is actively 

being used in society in order to meet its existing needs. These needs varies 

among different groups and individuals and results in a multitude of usages, 

where the interests of the different actors may be contradictory. This essay 

highlights such a conflict of interest in the case of Fullerö; namely between the 

official heritage management and the commercial use of history. In the latter it is 

often the stereotypical images of history that are being used, since it fits well 

into the contemporary society’s quest for experience. Although these images 

are often romanticized and scientifically incorrect, this usage still has a purpose. 

The receivers and visitors do not necessarily perceive this as the true history, 

they appreciate it for other reasons, and it can function as a means of 

generating further interest. 
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1 INLEDNING 
Våren 2011 blossade en regional debatt upp i media rörande en stor 

markexploatering i Fullerö, strax utanför Uppsala. I byggnationsplanerna fanns 

bland annat uppförandet av en temapark med fokus på vikingatid. Området har 

sedan tidigare visat sig fornminnesrikt varpå planerna upprört och av vissa 

ansetts ske på bekostnad av kulturlämningarna. Ska den verkliga historien 

schaktas bort till förmån för en upplevelsebaserad och turistisk vikingapark?  

 

Det var såhär jag först kom i kontakt med debatten, efter att ha blivit tipsad om 

att den skulle kunna utgöra ett bra ämne för kandidatuppsatsen. Debatten ger 

en inblick i problematiken kring samtidens bruk av det förflutna och väcker 

därmed många frågor. Varför uppkommer dessa debatter? 

 

I Sverige har vi sedan länge förhållit oss på ett visst sätt gentemot historia och 

vi har dessutom en lagstiftning vilken syftar till att skydda och bevara vårt 

kulturarv. Vad finns det för andra sätt att bruka det förflutna? Då det gäller 

historiebruk i Sverige har vikingatiden en särskild plats, något som kommit att 

karaktärisera Sverige och Skandinavien. Det är med andra ord en tacksam 

period att berätta om. Jag vill ta reda på hur vi har byggt upp vår föreställning 

om vikingatiden samt hur den gestaltas. Numera känns ofta framställningen av 

vikingatiden som en kliché. Därmed kan man också ställa sig frågande till om vi 

kan komma runt denna bild, eller om vi har fastnat i den. Jag vill också ta reda 

på vad det är med denna tidsperiod som är speciellt. Varför är just vikingatiden 

så populär i samtiden? Här kan vi återgå till Fullerö, där vikingatiden idag anses 

vara så pass populär att man är villig att satsa stora summor pengar på 

anläggandet av en temapark. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att förstå debatten som förts 

kring projektet att anlägga en temapark i Fullerö utifrån ett 

historiebruksperspektiv. En annan målsättning är att undersöka hur historien 

och vikingatiden framställs och brukas i samtiden. 
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De frågeställningar som behandlas i denna uppsats är: 

 Vad menas med historiebruk? 

 Hur brukas historien generellt och särskilt vikingatiden? 

 Hur speglar den planerade temaparken i Fullerö samtidens bruk av 

vikingatiden? 

1.2 Metod och material 

Undersökningen bygger på en litteraturstudie men utgörs även av en empirisk 

fallstudie där temaparken i projektet Fullerö Park undersökts. 

 

Litteraturstudien utgör basen och det samlade materialet är hämtat från 

avhandlingar, antologier samt vetenskapliga artiklar där forskare på olika sätt 

undersökt historiebruk. Dessa presenteras samt ställs mot varandra för att ge 

en teoretisk bakgrund samt för att föra fram en diskussion och tolkning. Det 

empiriska materialet, vars syfte är att fånga debatten kring Fullerö samt ge ett 

större sammanhang, kommer från hemsidor och artiklar i dagstidningar. I och 

med att Fullerö temapark ännu befinner sig på planeringsstadiet har det även 

varit aktuellt med en personlig kontakt med någon inom verksamheten. Kontakt 

med projektledaren (Peter Lindbom) har skett via e-post där relativt öppna 

frågor har ställts och vilka därefter har besvarats. För att sätta fallet Fullerö i en 

större kontext sätts det i relation till liknande situationer och miljöer vilka 

beskrivs i litteraturen. Intentionen med detta är att belysa hur historien brukas i 

samtiden. Denna form av deskriptiv samt komparativ metodik genomsyrar hela 

uppsatsen. 

1.2.1 Källkritik och avgränsningar 

Det förekommer andra arkeologiska perioder, exempelvis medeltiden, som är 

populära att porträttera i samtiden i form av rekonstruktioner och temaparker. 

För att avgränsa uppsatsen har enbart bruket av vikingatiden undersökts. 

Dessutom finns många andra dimensioner av historiebruk, exempelvis 

framställs historien i olika medier (skönlitteratur, film m.m.) eller inom 

historieämnet i skolan. För att återigen begränsa uppsatsen har främst 

temaparken i Fullerö och några liknande besöksanläggningar analyserats. En 
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geografisk avgränsning har också gjorts då det framförallt är svenskt 

historiebruk som undersöks. 

2 BAKGRUND 
För att kunna analysera debatten kring Fullerö temapark måste den sättas in i 

ett större sammanhang. I följande kapitel ges därför först en bakgrundshistorisk 

sammanställning över historiebruksforskningen, sedan beskrivs hur och inom 

vilka områden historien brukas i samhället. 

2.1 Historiebruksforskning 

Inom den arkeologiska vetenskapen kom under 1980-talet en våg av teorier 

vilka knöts samman under beteckningen post-processuell, något som hos 

övriga discipliner benämnts post-modernism. Gemensamt för dessa var att de 

ställde sig kritiska till tidigare forskares teorier och tro på en objektiv vetenskap 

samt sökande efter absolut sanning. En trend inom den post-processuella 

skolan är medvetenheten om hur forskaren istället präglas av värderingar från 

det egna samhället. Analys och tolkning görs utifrån den enskilda forskarens 

subjektiva åsikter och erfarenheter, varpå ingen generell sanning kan uppnås 

(Olsen 2003:53). 

 

Detta kritiska och självreflekterande perspektiv kan även kopplas samman med 

den granskning av de egna disciplinerna, så som exempelvis historia och 

arkeologi, där dess ideologiska färgning i tid och rum studerats (Petersson 

2003:30ff). Även om historiebruk som begrepp är relativt nytt har man länge 

men i olika omfång och inom olika discipliner forskat och funderat över hur vi 

använt och använder historia i samtiden. Medvetenheten om att historia brukats 

utanför vetenskapen har funnits länge. Internationellt sett har det från 1950-talet 

varit populärt att undersöka hur det förflutna använts, då främst i olika former av 

politiska missbruk (Aronsson 2004:46f). Sedan 1980-talet har det i Sverige 

forskats på detta område inom bland annat museivetenskapen, 

historiedidaktiken och arkeologin (Sandström 2005:10ff; Aronsson 2004:49ff). 

Petersson (2003:32) menar vidare att intresset för att studera bruk av historien i 
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bredare utsträckning, än det politiska eller nationella, har blivit vanligare under 

senare tid.  

 

Under 2000-talet verkar den svenska historiebruksforskningen tagit fart på 

allvar vilket mängden publicerade avhandlingar, antologier och artiklar vittnar 

om. Vid Linköpings universitet finns även en etablerad tvärvetenskaplig 

institution, Tema Q, med bland annat ett forskningsprogram inriktat på 

kulturhistoria, historiebruk och modernisering 

(http://www.isak.liu.se/temaq/omq?l=sv). 

 

En forskare vars teorier utgör grunden för denna uppsats är Peter Aronsson, 

professor i kulturarv och historiebruk vid Linköpings universitet samt 

avdelningschef för Tema Q. I boken Historiebruk – att använda det förflutna 

(2004) ger Aronsson en sammanställning över, samt förklaring till, hur det 

förflutna blir meningsbärande i samtiden. Aronsson (2004:8) ansåg att det 

saknades en bredare teoretisk grund för hur samhällens och människors 

historiebruk kan förstås eller förklaras, ett tomrum han själv ville samt i 

efterhand även kan sägas fylla. Enligt Aronsson (2004:275) bör historiebruk 

behandlas som ett perspektiv, vilket kan appliceras inom de flesta områden. 

 

Enligt Grundberg (2004:5) formas och förändras historiebruk i samband med 

social förändring. Övergången från ett modernt till ett postmodernt samhälle, 

samt den meningskris som följer, ses därför som en anledning till att bruket av 

historien kommit att bli alltmer vanligt idag (Grundberg 2005:271ff). 

 

Det finns många olika former av historiebruk. Det som studeras i denna uppsats 

är främst bruket av historia uttryckt genom rekonstruktioner, då särskilt utifrån 

Fullerö temapark. Inom arkeologi har Bodil Petersson (2003) behandlat just 

detta i sin avhandling Föreställningar om det förflutna. Med rekonstruktion 

menas ”återskapande” av exempelvis forntidsbyar, marknader med mera, en 

företeelse som blivit alltmer vanligt förekommande (Petersson 2003:11ff). Syftet 

med Peterssons undersökning var att undersöka vilka bilder av det förflutna 

som ges i rekonstruktioner i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom ges en 

historisk bakgrund till rekonstruktion som fenomen samt vilka motiv som legat 



8 
 

och ligger bakom uppförandet av dessa. Denna form av historiebruk kopplas 

främst till politiskt bruk, där rekonstruktioner i olika tider använts för att skapa 

ordning och harmoni vid stora samhällsförändringar. Liksom Grundberg 

(2004:5) kopplar Petersson (2003:351) dagens ökade historiebruk, däribland 

uppkomsten av dagens vikingabyar, till globaliseringens strömningar. 

 

Vidare har Erika Sandström (2005) studerat bruk av historia samt föreställningar 

om det samma hos besökare. Undersökningen bygger på två evenemang vilka 

förmedlar två olika historiska epoker, dels Medeltidsveckan på Gotland dels 

Jamtli Historieland i Jämtland. Det sistnämnda består till stor del av ett 

friluftsmuseum med rekonstruerade bonde- och stadsmiljöer från 1700-tal och 

framåt. Sandström (2005:40) anser att det överlag oftast är avsändarens bruk 

som analyseras och lägger därför ännu större tonvikt på besökarnas bruk, det 

vill säga mottagarna i kommunikationsprocessen. 

 

Cornelius Holtorf (2005:1) har studera hur arkeologi portträtteras inom 

populärkulturen och menar att den kan avslöja mycket om människor samt hur 

vi idag använder det förflutna. Det handlar således också om historiebruk. 

Vidare menar Holtorf (2005:7) att det oftast inte är vad som verkligen hänt i det 

förflutna som behöver undersökas, utan varför så många är intresserade av det 

förflutna idag. 

 

Ett par av de senaste publikationerna inom ämnet har på olika sätt studerat hur 

historia används på regional och lokal nivå. Leif Jonsson (2010) sammanställer 

och studerar i sin antologi, Astrid Lindgrens Världar, hur ett samhälle präglas av 

ett kulturarv när det används inom en upplevelseindustri. Jonsson (2010) 

undersöker vad som hänt i Vimmerby i och med kulturarvsproduktionen knuten 

till Astrid Lindgren. En stor del av denna produktion är baserad på Astrid 

Lindgrens Värld, det vill säga en temapark med rekonstruerade miljöer från 

hennes sagor och berättelser. Gruber (2011:70) undersöker bruk av medeltiden 

inom kulturmiljövård, lokal politik samt turism i samtidens Östergötland. Utifrån 

två fallstudier visar Gruber hur dessa praktiker, genom bruket, skapar och 

diskuterar normer och värden kring det förflutna. Det visar sig också vara fråga 
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om en komplex och konfliktfylld situation där flera olika bruk konkurrerar med 

varandra (Gruber 2011:60). 

 

Mängden litteratur visar hur trendigt historiebruk är och har varit inom 

forskningen de senaste åren. Utöver ovan presenterad forskning har 

historiebruk berörts inom andra discipliner, internationellt och även längre 

tillbaks i tiden. Bland annat ger Aronsson (2004:46ff) och Sandström (2005:10ff) 

en mer ingående sammanställning över denna forskningshistorik. 

2.2 Att bruka historien 

Vad som kan utläsas från genomgången ovan är att man kan närma sig 

samtidens historiebruk på olika sätt. I följande underkapitel kartläggs hur 

historien brukas i samtiden. Vilka uttryck av bruk finns det idag? Vilka motiv och 

värdefulla funktioner ligger bakom bruken? 

2.2.1 Definitioner 

Ett centralt och ständigt återkommande begrepp i uppsatsen är historiebruk. För 

att underlätta förståelsen följer här en definition av begreppet. När historiebruk 

används i denna uppsats menas användandet och formandet av det förflutna i 

syfte att därigenom skapa mening eller sammanhang i samtiden. Det är en 

process där delar av historiekulturen, det vill säga det stoff vilket länkar dåtid, 

nutid och framtid, antingen betonas eller förminskas för att skapa, styra eller 

återge ett historiemedvetande (Aronsson 2005:13). Förtydligat kan man enligt 

Sandström (2005:22) betrakta begreppet som ett verb och därmed säga att vi 

historiebrukar, vilket innebär att människor aktivt konstruerar historien för att på 

olika sätt och av olika anledningar fylla samtida behov. 

 

Ett annat återkommande begrepp inom historiebruksforskningen är 

historiemedvetande. Alla människor har ett historiemedvetande, vilket utgör ett 

kriterium för att vi över huvud taget ska kunna existera som individer samt inom 

samhällen (Karlsson 2004:44). Begreppet kan definieras som att historien 

ständigt är närvarande, både medvetet och omedvetet, i människans olika 

handlingar och identitet. Detta genom att den kopplar samman det förflutna med 

samtiden samtidigt som den skapar och påverkar bilden av en önskvärd framtid 
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(Aronsson 2004:67f; Karlsson 2004:44ff). Det förflutna behöver inte bestå i vad 

som verkligen har hänt, utan utgör föreställningar av ett förflutet (Sandström 

2005:38). Det är också detta utbyte mellan olika tidsformer som är betydelsefullt 

och avgörande för hur vi använder det förflutna (Aronsson 2004:70). 

2.2.2 Motiv bakom historiebruk 

Historien brukas på en rad olika sätt vilka sammantaget utgör samhällens samt 

individers historiekultur. Enligt Sandström (2004:31f) innebär denna mångfald 

inom historiekulturen att det är omöjligt att helt kunna återge den. Aronsson 

(2005:11f) ger ändå en generell förklaring till hur vår tids historiekultur är 

uppbyggd av på ena sidan den allmänt erkända ”riktiga” historien vilken delges 

via akademin, kulturarvsinstitutioner och skolan. Den andra sidan innefattar ett 

vidare spektrum av individuella skildringar, allmänhetens historiebruk samt inom 

media, underhållning och konsumtion. Aronsson (2005) menar vidare att det 

finns ett aktivt samspel mellan dessa arenor, vilket förklaras som olika 

dynamiska processer. 

 

Utöver att historiebruk sker inom olika arenor finns det även ett antal 

bakomliggande motiv hos olika former av historiebruk. Det förflutna brukas av 

varierande grupper i syfte att det ska resultera i funktioner vilka kan fylla 

särskilda behov (Karlsson 2004:55ff). Dessa behov ser olika ut för olika grupper 

varpå också bruket ter sig annorlunda inom dessa. Utifrån detta antagande har 

Karlsson (2005) identifierat några av de historiebruk som uppkommer i 

samhällen. Det kan handla om vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, 

politisk-pedagogiskt eller kommersiellt bruk. En annan form av historiebruk 

menar Karlsson (2004:61) är ”icke-bruket”, det vill säga att historia medvetet 

förbises eller undertrycks. Vad dessa bruk har gemensamt är ett sökande efter 

mening och sammanhang (Karlsson 2004:55). På liknande vis menar Aronsson 

(2004:57) att skapandet av mening och legitimitet samt dess förmåga att 

hantera förändring, utgör de motiv vilka står bakom allt historiebruk, oavsett 

form. 

 

Det första grundläggande motivet, att skapa mening, sker då saker sätts i större 

sammanhang samt genom att historien kan ge svar på stora existentiella frågor. 
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Dessa frågor kan vara av olika karaktär som exempelvis kring frågor om vem 

människan är, var hon kommer ifrån samt vart hon är på väg. Dessutom menar 

Aronsson (2004:57f) att historiens meningsskapande kan kopplas till 

människans dröm om ett evigt liv, vilken ofta följs åt av rädslan för att glömmas 

bort. Historien fortlever efter döden och kan därigenom bidra till att föreviga 

sådant som annars hör till nuet. Holtorf (2005:92ff) identifierar i sin 

undersökning ett antal kategorier av meningsskapande karaktär kopplade till vår 

syn på historia samt kulturella lämningar. Det kan handla om mening i form av 

faktamässiga detaljer, ideologi, minne, monumentalitet, samhällsordning och 

identiteter. Samtidigt ges mening i form av reflektion, utveckling, estetik, aura, 

nostalgi, magiska platser, äventyr eller kommersiellt (Holtorf 2005:92ff). I fråga 

om identitet har det idag kommit att handla mycket om hur vi ser på det vi inte 

identifierar oss själva med, det vill säga de andra. Genom att avgränsa oss från 

andra tider formar vi inte bara föreställningen av dessa utan även om oss själva 

(Aronsson 2004:61f). 

 

Det andra grundläggande motivet bakom historiebruk är dess förmåga att 

legitimera, genom att historien exempelvis kan berätta om ett ursprung och 

därigenom påvisa en lång genealogi eller kontinuitet i tid och rum (Aronsson 

2004:62f). Det tredje motivet är att det utgör ett sätt att hantera förändring. 

Denna hantering kan utifrån kunskap om historien uppmuntra eller mana till 

handling genom att historien antingen föregår med gott eller som dåligt exempel 

(Aronsson 2004:63ff). 

 

Det finns med andra ord många motiv till varför historiebruk är så pass aktuellt i 

dagens samhälle (Aronsson 2004:59). Vad Holtorfs (2005:112) studie och 

kategorisering visar är att meningsskapandet är beroende av vem som brukar 

samt i vilken kontext det sker. 

2.3 Det officiella bruket 

I följande underkapitel ges en beskrivning till ett av de mer accepterade 

historiebruken, nämligen kulturarvsförvaltning, vilket kan sägas utgöra det 

officiella bruket. Det är också detta bruk vilket ställs i kontrast till de av mer 

kommersiell karaktär som framträder i debatten kring Fullerö park. 
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2.3.1 Kulturarvsförvaltningen 

Kulturarv kan sammanfattas uttrycka ett i samhället pågående historiebruk, då 

det ingår i en aktiv process där samtidens samhälle väljer ut och skapar minnen 

om sig självt (Grundberg 2004:10). Kulturarv pågår på många håll inom 

samhället. Tittar man särskilt på institutioners roll i skapelseprocessen rör det 

sig om praktiker vilka avser att bevara och förmedla historiska minnen och 

föremål (Aronsson 2005:11). Jensen (2005:27) menar att vi i dagens samhälle 

tar både kulturarvet i sig och institutionerna vilka har till uppdrag att skydda det 

för givet. Orsaken bakom detta förutsättande kan ligga i att det funnits i 

samhället under mycket lång tid. 

 

En stor del av det statliga kulturarvet utgörs av kulturminnen (Jensen 2006:7). 

Sverige brukar räknas som först i världen med att stifta en lag i syfte att bevara 

dessa minnen, då man 1666 gav statligt skydd åt gamla monument och 

antikviteter. Den statliga kulturarvsförvaltningen har under årens lopp 

genomgått förändringar. Vad som ansetts bevarandevärt har både reducerats 

och utökats (Jensen 2005:27). Även intresset för fornlämningar och dess värde 

har pendlat genom århundradena från och med 1600-talet. I början låg 

fornlämningarnas värde främst i dess förmåga att väcka känslor och 

upplevelser, det vill säga pietetsvärdet. Lämningarna fungerade här som bevis 

på en förträffligt förflutet vilket i sin tur kunde stärka Sverige som stormakt 

(Jensen 2006:10,14). Den göticistiska ideologin var stark under detta 

århundrade vilket medförde att det förflutna upphöjdes och betraktades som en 

guldålder (Jensen 2005:33). Efter ett påföljande århundrade av bristande 

fornintresse, där det förflutna istället kom i skymundan för samtiden och 

framtiden, kom det allmänna intresset för det förflutna att öka under 1800-talet 

(Jensen 2006:20ff). Grundberg (2005:268f) menar att det var först här, i 

samband med modernitetens intåg, som den institutionella 

kulturarvsförvaltningen på allvar växte fram. Historien blev en nationell 

angelägenhet då den fungerade som substitut för att den värde– och 

meningskris som följde med den sociala förändringen. Grundberg (2005:269) 

menar vidare att samhället i kulturarvet fann stabila och tidlösa värden i kontrast 

till den i övrigt föränderliga ytan. 
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Vid den här tidpunkten växte även romantiken och nationalismen samtidigt som 

forntiden förstatligades. I takt med att vetenskapliga discipliner, som arkeologi, 

växte fram ökade även klyftan mellan vad som ansågs som ”seriös” respektive 

”oseriös” forskning (Jensen 2005:35).  De historiska lämningarnas värde 

övergick härmed från dess förmåga att väcka känslor till dess vetenskapliga 

innebörd. Under senare delen av 1900-talet har upplevelsevärdet återigen 

kommit att öka (Jensen 2005:38f). 

 

Idag styrs kulturarvsförvaltningen, det vill säga institutionerna, dels av lagar och 

förordningar dels utifrån de kulturpolitiska målen. I kulturminneslagen (SFS 

1988:950, 1 kap. 1§) förklaras det vara ett nationellt intresse att skydda och 

vårda kulturarvet, därmed ett ansvar som delas av alla. De institutioner vilka 

ansvarar för de skyddande och bevarande insatserna är riksantikvarieämbetet 

på nationell samt länsstyrelsen på regional nivå. De kulturpolitiska målen har 

sedan 1970-talet sett relativt lika ut men år 2009 kom ett förslag till ändring 

eftersom de tidigare då ansågs föråldrade. Ett mål som ändå funnits med hela 

vägen är syftet att främja både bevarandet och bruket av kulturarv. Enligt 

regeringens proposition 2009 ska kulturpolitiken verka i syfte att ”främja ett 

levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas” (Prop. 2009/10:3). I 

förklaringen till målet uppmuntras att fler aktörers bruk ska tas tillvara, då 

mångfalden anses bidra till att ett större antal medborgare engageras och 

därmed bidrar till kulturarvets fortlevnad och utveckling (Prop. 2009/10:3). 

 

På senare tid har kritiken gentemot kulturarvsförvaltning växt, särskilt vad gäller 

dess tolkningsföreträdande roll (Jensen 2005:40). Gill (2008:10) menar att man 

kan se på kulturmiljövården som en ideologisk verksamhet baserad på 

konservativa föreställningar om samhället, som till exempel framkommer i viljan 

att bevara intakta kulturmiljöer. Grundberg (2005:271f) menar i sin tur att 

dagens globaliserade och mångkulturella samhälle nödvändiggör en förändring 

av kulturarvet.  Den utmaning som verksamheten står inför i framtiden är att ge 

utrymme åt andra berättelser än just de stora ideologiska. Dessutom har 

kulturen idag fått ett ekonomiskt värde vilket problematiserar den konservativa 
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kulturmiljövården, då den ekonomiska vinsten ofta väger tyngre än viljan att 

bevara (Gill 2008:14). 

2.4 Det inofficiella bruket 

Tidigare i uppsatsen har det nämnts att det inofficiella historiebruket utgör ett 

mycket vidare spektrum av historiebruk. Vad jag menar med inofficiellt är 

detsamma som Grundberg (2004:11) kallar ”historiebruk i samhället” och utgörs 

av bruket som sker utanför institutionerna. Populärkulturen står för en bred 

variation av uttryck där historia används på ett mer allmänt plan. 

 

Det var också inom populärkulturen som vikingarna och vikingatiden först kom 

att skapas, något som Maja Hagerman uppmärksammar i Det rena landet 

(2006). Vikingatiden som förhistorisk epok skapades under 1800-talet då 

intresset för den fornnordiska historien var utbrett. Historien användes flitigt av 

populärhistoriker och återgavs dessutom inom konst, på bruksföremål samt 

bland personnamn. Trenden var med andra ord allmänt utbredd och 

inspirationen kom främst från tidiga skriftliga källor så som exempelvis de 

isländska sagorna (Hagerman 2006:243ff). 

 

I och med att vikingatiden konstruerades som en egen epok blev den också mer 

verklig och kunde rekonstrueras, gestaltas och beskrivas vetenskapligt. Den 

gav samtidigt ryktbarhet åt nationen, både på ett identitetskapande plan samt 

internationellt. Vikingatiden som unik för de nordiska länderna kunde jämföras 

med andra världskända civilisationer (Hagerman 2006:278ff). Hagerman 

belyser att vikingen och vikingatiden ofta fått stå som ursprung och förebild åt 

det nordiska folket samt dess positiva individuella och sociala egenskaper, 

vilket kan liknas med raslärans germaner (Hagerman 2006:408f). På många 

håll är det också denna bild av vikingatiden som fortfarande lever kvar idag, 

vilket Hagerman (2006:419) menar beror på att den kommit att bli så allmänt 

utbredd samt avsaknaden av alternativa berättelser. 

 

Vad som tydliggörs ovan är att det inofficiella bruket, vilket populärkulturen ofta 

ger uttryck för, påverkar det officiella bruket. Det ledde exempelvis till en 

vetenskaplig epokindelning. Vidare beskriver Hagerman (2006:409) att det 
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allmänna intresset för vikingatiden också speglades inom museer, där epoken 

ofta fått stort utrymme i relation till andra tidsmässigt större epoker. 

 

3 ATT UPPLEVA DET FÖRFUTNA 
I takt med att samhället har gått från modernt till post-modernt har intresset för 

upplevelsen ökat. I följande kapitel beskrivs vad som menas med 

upplevelsesamhället, ett begrepp vilket ofta används för att förklara samtiden.  

 

Holtorf (2005:157) menar att verksamheter som exempelvis arkeologi får en 

upphöjd plats i ett upplevelseorienterat samhälle, då historien kan erbjuda 

människor dessa önskvärda och eftertraktade upplevelser. I samklang med att 

intresset för historien ökar avslöjar betoningen på upplevelsen en 

värdeförskjutning, vilken innebär att historien ges ett nytt innehåll samt gestaltas 

annorlunda (Aronsson 2004:37). Grundberg belyser (2005:273) vidare att det, i 

takt med dessa samhällsförändringar, även har skett en övergång till ett mer 

kommersialiserat samhälle i vilket kulturen fått ett ekonomisk värde. 

3.1 Rekonstruerad vikingatid 

En aspekt av historiebruk som tillämpas på arkeologiska och historiska perioder 

sker genom rekonstruktion. Rekonstruktioner har gjorts långt tillbaka i tiden och 

enligt Petersson (2003:326) utgör vikingatiden en av de vanligaste perioder 

vilka framställs. Särskilt under senare delen av 1900-talet har antalet vikingatida 

rekonstruktioner ökat drastiskt (Petersson 2003:11). 

 

På grund av dagens stora intresse för vikingatiden är det många olika aktörer 

som använder och lägger fram sina föreställningar om denna period, vilket 

resulterar i olika arrangemang och rekonstruktioner. Det handlar exempelvis om 

marknader, byar eller andra återskapade miljöer eller arrangemang (Petersson 

2003:317ff). Rekonstruktion i denna mening ska enligt Petersson (2005:278) 

betraktas som ett återskapande, en tolkning som baseras på samtidens 

värderingar. På det sättet kan det betraktas som ett uttryck av de föreställningar 

vilka är rådande i samhället. 
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Intresset för att återskapa historien menar Sandström (2005:110) ligger i 

tjusningen mellan det kända och det okända. Med detta menas vidare att vi i 

samtiden genom litteratur och forskning känner till en del om hur det verkliga 

livet kan ha sett ut, samtidigt som vi i vissa avseenden inte har en blekaste 

aning. 

 

Framställningen av vikingens karaktär och identitet varierar beroende på 

sammanhang och syfte. Oftast är det en manlig viking som framställs och 

egenskaper varierar från erövrande barbar, handelsman till grundare för 

civilisation (Petersson 2003:198). I Peterssons (2003:153ff) studie över 

vikingatidsrekonstruktioner i Sverige kunde vissa gemensamma föreställningar 

urskiljas vilka samtiden lyfter fram vid porträtterandet av det förflutna. Ofta 

rekonstrueras mindre varianter av vikingaskepp, vardagliga bondgårdar eller 

marknader vilka representerar handel och hemvist framför krigsföring och 

plundring. Petersson (2003:156) kopplar vidare det ökade antalet 

rekonstruktioner med den borgerliga politiska perioden i slutet av 1900-talet. Att 

vikingen framhävs som flitig handelsman och kolonisatör ses som en parallell 

och ett föredöme för småföretagsamhet och ”gnosjöanda” (Petersson 

2003:156). 

 

Bilden av vikingatiden och rekonstruktionen av den kan också ses utifrån ett 

perspektiv där den får känneteckna och ena en del av Europa inför resten av 

världen (Petersson 2003:203). 

 

Sandström (2005) har undersökt hur det förflutna betraktas och används av 

besökarna till Visbys Medeltidsvecka och friluftsmuseet Jamtli. Gemensamt för 

dessa båda är att de vill skapa upplevelser och betonar att besökaren ska få 

möjlighet att vara aktiv (Sandström 2005:167). Samtidigt utgör de två skilda 

förhållningssätt till historien. Som museum har Jamtli, enligt tradition, i uppdrag 

att visa den verkliga historien och koppla den till samtiden. Även fast 

Medeltidsveckan saknar detta bör det inte betraktas som ett mindre relevant 

historiebruk (Sandström 2005:104f). 
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Det är vanligt att romantiserade och trevligare delar av historien lyfts fram i 

rekonstruktionerna och föreställningarna, vilket resulterar i en annan relevans 

för besökarna. Sandström (2005:179) observerar att det främst är estetiska och 

emotionella kvaliteter som lyfts fram i historien. Det förflutna kan ses utgöra en 

bättre tid där man exempelvis föreställer sig att det sociala livet var enklare, 

samtidigt som det var mindre stressigt. Vidare menar Sandström (2005) att 

dessa föreställningar samexisterar med andra där historien minsann inte alls 

anses som bättre. 

 

Vad som kan ses som baksidan i bruket av vikingatiden är att den bland annat 

använts, och till viss del fortfarande används, för att förhärliga nationalism samt 

legitimera främlingsfientliga inställningar (Petersson 2003:324f). Petersson 

menar därför vidare att en viktig del inom verksamheter, vilka använder 

vikingatida rekonstruktioner, är att tydligt ta avstånd från detta. 

3.2 Kulturturism 

Idag har den nationella identiteten övergått till en lokal identitet, och historien 

har därmed kommit att användas i syfte att stärka regioner och kommuner 

(Grundberg 2005:274f). Utöver att kulturarvet och historien, på denna nivå, 

kommit att användas för identitetskapande har det även riktats utåt i form av 

platsmarknadsföring (Syssner 2010:133f). Det handlar om en process i vilken 

platser och värden skapas utifrån ett aktivt urval (Syssner 2010:137). Jonsson 

(2010:16) menar vidare att dessa varumärken inte är självklart givna inom 

samhällen utan att de skapas och blir meningsfulla efter hand. Dessa 

varumärken, samt det faktum att kulturen fått ett ekonomiskt värde, används 

bland annat inom turismnäringen (Grundberg 2005:274). I Grubers (2010:227) 

studie om hur medeltiden används i Östergötland uppmärksammas dessa urval, 

då platser vilka historiskt sett kan kopplas till medeltid tas med respektive väljs 

bort från den ”turistiska kartan”. 

 

Att historiebruk funnits inom turismen menar Strömberg (2007:77) i sig inte är 

något nytt, men att tillvägagångssätten för bruken både är bredare och mer 

professionellt utförda idag. Här kan rekonstruerade historiska miljöer, som 
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exempelvis Medeltidsveckan, även ses som semesteraktiviteter vilka innebär 

ledighet från det vardagliga livet (Sandström 2005:190ff). 

 

Eftersom Sveriges turism ofta innebär att svenskar åker utomlands menar 

Sahlberg (2001:195) att det skulle vara positivt om det fanns globala turistiska 

upplevelseattraktioner inom landet, vilka i sin tur kunde locka en internationell 

publik hit. Vikingatiden och vikingen utgör den, för Sverige och Skandinavien, 

historiska epok och personlighet vilken är känd även internationellt. Sahlberg 

(2001:197) har därför efterlyst en sådan anläggning med tema på vikingatid. 

Enligt Sahlberg (2001:197) skulle Malmö utgöra den strategiskt bästa platsen, 

på grund av dess närhet till Öresundsbron vilket skulle knyta an till de danska 

vikingarna. En sådan upplevelseanläggning skulle därmed kunna fylla det, av 

Sahlberg uppmärksammade, ”vakuum” för de vikingar som reste österut. Det 

tycks dock vara i Uppland detta vakuum nu kommit att uppmärksammas, då ett 

privat företag planerar anläggandet av en temapark i Fullerö. 

4 FULLERÖ TEMAPARK 
I följande kapitel presenteras den ovan nämnda temaparken, vilken utgör denna 

uppsats fallstudie och vars huvuddrag även tagits upp i inledningskapitlet. 

Informationen om temaparken är dels hämtad från företagets hemsida, dels via 

personlig kontakt med temaparkens projektledare, fil dr Peter Lindbom som 

dessutom har bakgrund som arkeolog. Analysen presenteras nedan i form av 

en beskrivning av projektet, en områdesbakgrund samt en sammanställning av 

den åtföljande debatten. 
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I Fullerö, beläget intill E4:an strax norr om Uppsala, planeras ett storskaligt 

handels- och upplevelseområde. Området kommer bland annat att inrymma en 

145 000 m2 stor temapark med tema vikingar och järnålder 

(http://www.fulleropark.se). Den bakomliggande aktören är ett privat aktiebolag, 

Fullerö Park AB, och ett av projektets mål är att attrahera både nationella och 

internationella besökare. Många av dessa framtida besökare har redan en viss 

föreställning om vad en viking är och temaparkens tema och grund utgörs av 

denna förväntan och önskan om att uppleva samt lära sig mer om vad en viking 

är (Lindbom, e-post 2012-05-02). 

 

På företagets hemsida (http://www.fulleropark.se) beskrivs grunden för 

temaparken bestå av två kompletterande sidor, en historisk korrekt samt en 

fiktiv byggd på myter och sägner. Tillsammans syftar de till att berätta om 

järnåldern och vikingatiden, med fokus på de vikingar som reste österut samt 

Svearna (Lindbom, e-post 2012-05-02). Vidare informerar Lindbom att den 

nationalromantiska och stereotypa bilden av vikingen fungerar som 

dragningskraft och, utöver att uppfylla dessa förväntningar och föreställningar, 

vill Fullerö Park även ge en mer nyanserad bild av vikingatiden. Med hjälp av 

arkeologiska och skriftliga källor vill de på olika sätt förmedla vikingarnas 

världsbild, det vill säga deras historia, materiella kultur, mytologi och sagor. 

Därtill följer en förklarande bakgrund till ”fenomenet viking”, hur de uppfattade 

Röd markering visar ungefärligt läge för Fullerö Parks 
projektområde i relation till E4:an, Uppsala och Fyrisån. 
Bildkälla: Google Maps (http://goo.gl/maps/2SPG), 
modifierad av Michaela Eklöf 2012 
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sig själva och särskilt hur de uppfattades av andra i samtiden eller efterföljande 

samhällen. 

 

För att kunna hålla intresset levande ska temaparken erbjuda en stor variation 

upplevelser av skilda karaktärer. Tanken är att besökarna därmed ska kunna 

välja fritt vad de vill uppleva och lära sig. Förutom äventyr, berättelser och 

”prova på aktiviteter” förklarar Lindbom (2012) att parken ska erbjuda 

”traditionell verksamhet” i form av guidade visningar samt skol- och 

pensionärsverksamheter. För att lyckas med att förmedla dessa upplevelser 

kommer personal att utbildas i syfte att skapa underhållande och förmedlande 

”vikingar”. Att förmedla på ett lättsamt sätt genomsyrar verksamheten, men för 

den intresserade kommer det finnas valmöjlighet att genom bland annat 

”databanker” och litteraturtips kunna lära sig mer (Lindbom, e-post 2012-05-02). 

 

Temaparken är även tänkt att innefatta en kursverksamhet i samarbete med 

olika studieförbund samt hantverkare, vilket gör det möjligt för den att ha öppet 

året runt. Här ska kursdeltagare få en chans att aktivt prova olika hantverk, som 

exempelvis smida egna metallföremål eller arbeta med ull. Dessa kurser ges i 

olika omfattning beroende på intresse, allt ifrån 15 minuter till terminslånga 

kurser (Lindbom, e-post 2012-05-03). 

 

På hemsidan (http://www.fulleropark.se) beskriver Fullerö Park att de försöker 

förvalta forntidsmiljön på ett varsamt och intresseväckande sätt. Genom 

temaparken vill man nå ut till en vidare krets av den arkeologi- och 

historieintresserade allmänheten. 

 

Genom att skapa en upplevelseanläggning i ”världsklass” utgör projektet 

samtidigt ett försök att få turister att stanna längre i Uppsala, en region vilken 

annars främst utgör ett kortvarigt besöksmål i och med dess närhet till 

huvudstaden, Stockholm (Lindbom, e-post 2012-05-02). 

4.1 Områdesbakgrund 

Fullerö ligger i ett område med många kända fornminnen. Arkeologiska 

undersökningar har gjorts i närområdet sedan 1930-talet då man undersökte en 
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av Sveriges rikaste kammargravar från 300-talet e.kr (Lindkvist 2009:9). De 

flesta av de lämningar vi känner till i området idag upptäcktes i och med 

anläggningen av E4:an, vilket medförde ett stort arkeologiskt projekt utfört i 

början av 2000-talet. Populärhistorikern och författaren Maja Hagerman har i sin 

bok Försvunnen värld sammanställt och tolkat resultaten från E4 grävningen i 

stort samt ägnat ett kapitel åt tolkningen av Fullerö. Utgrävningarna visar spår 

av olika former av hantverk, däribland tidig framställning av järn ur bergmalm 

samt framställning av tjära. Sammantaget tolkar Hagerman (2011:330ff) att man 

i Fullerö arbetade med spetsteknologi långt tillbaks i tiden. 

 

Hagerman (2011:323f) menar vidare att Fullerö varit en betydelsefull och 

strategiskt utvald plats från vilken man kunde kontrollera trafiken vid en äldre 

farled som här korsar Fyrisån, samt även de som färdades på ån. I och med 

landhöjningen kom detta strategiska ”lås”, det vill säga den naturgivna 

möjligheten att stänga av vägarna, att flytta sig allt längre ned längs ån. 

Valsgärde och Gamla Uppsala utgör två senare exempel där också omfattande 

forskning bedrivits. Hagerman (2011:338) uppmärksammar att Fullerö bör ses 

som en likvärdig del jämte dessa i historien om den märkliga dalgången i 

landskapet Uppland. 

 

Hösten 2009 utfördes en särskild arkeologisk utredning i området på uppdrag 

av Fullerö Park AB (Lindkvist 2009:9). I undersökningen framkom bland annat 

fynd och anläggningar vilka indikerar på att det rör sig om ett boplatsområde på 

ca 60-70 000 m2. Lämningarna bedöms hörröra från perioden yngre bronsålder 

till äldre järnålder men kopplat till andra undersökta lämningar i närområdet kan 

även en längre kontinuitet i tid ses möjlig (Lindkvist 2009:18ff).  

 

Exploateringsområdet angränsar även till ett riksintresse vilket utgörs av Gamla 

Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar. Med riksintresse menas 

miljöer vilka exempelvis utgör nationellt betydelsefulla kulturvärden som särskilt 

väljs ut och i enlighet med lag ska, i den mån det är möjligt, skyddas mot 

skadande ingrepp (SFS 1998:808, Kap 3, 6§). En motivering till intresset är 

dalgångarnas riklighet av boplatslämningar från bronsålder, samt på grund av 

att det är fråga om en centralbygd med lång kontinuitet (RAÄ 2012:12). 
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4.2 Debatten 

Projektet är omstritt i regionen och har bland annat resulterat i en debatt i 

media. Utifrån ett axplock artiklar från dagstidningar har ett antal 

argumenterande ståndpunkter kunnat spåras, vilka presenteras nedan. En av 

de centrala diskussionerna som förts rör Fullerö Parks påverkan på miljön 

genom ett ökat utsläpp av växthusgaser så som CO2 (Lindström 2012-04-23). 

Vad som är aktuellt i den här uppsatsen är å andra sidan hur debatten förts 

kring frågor om kulturmiljön och kulturarvet, varpå fokus legat i att fånga upp 

den delen.  

 

Återkommande i artiklarna är länsstyrelsens varnande ord om att byggprojektet 

anses komma skada riksintresset i det närliggande området (Lundström 2010-

07-08; Lindström 2011-07-19). Hagerman ställer sig tydligt kritisk till bygget av 

Fullerö Park och kommenterar bland annat avsaknaden av grundliga 

arkeologiska undersökningar (Hagerman 2011-08-11). Denna önskan om att 

området skulle ha undersökts noggrannare kan även utläsas i Alkarps (2011-

05-29) krönika. Skövlingen av området ses av dessa som ”skandal” och ett 

”attentat mot historien”. I en av kommentarerna till Alkarps krönika (2011-05-27, 

kommentar: Svanström 1juni kl 2:38) görs en liknelse att det är lika 

vetenskapligt förkastligt som om man skulle schakta bort Uppsala högar utan att 

undersöka dem. Känslorna för att något går förlorat för alltid är starka och 

många (av de ovan nämnda) ser ironiskt på att exploateringen görs i syfte att 

istället bygga upp en nöjespark med vikingatema, vilket tydliggörs genom 

Hagermans (2011-08-11) ord: ”Spår som vittnar om platsens unika forntid håller 

på att försvinna för alltid, i vikingativolits skugga.” 

 

Lindbom (2012-06-04) påpekar att denna kritik inte kan riktas mot Fullerö Park, 

eftersom de fortfarande är i planeringsstadiet, utan att kritikerna har klumpat 

samman exploateringen med den som sker på andra sidan E4:an. Lindblom 

förklarar vidare att den mark som Fullerö Park tar i anspråk kommer genomgå 

ytterligare arkeologiska undersökningar, däribland en slutundersökning av det 

område som genomgick en särskild arkeologisk utredning år 2009. 
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Till sitt försvar menar även Abrami (2011-06-16), VD för Fullerö Park AB, att de 

i planeringen av Fullerö Park tagit hänsyn till det omkringliggande 

kulturlandskapet, genom att bland annat dra om infarten och därmed sparat 

fornlämningar. Vidare framhåller Abrami att projektet sker i enlighet med den 

nya kulturpolitiken, vilken tillgängliggör kulturarvet för exempelvis turismen. 

Björklund (2011-09-02) uppmärksammar att problematiken i den nya 

kulturpolitiken görs synlig i fallet Fullerö, då det handlar om intressekonflikter 

mellan skyddet och bruket av en kulturmiljö. 

 

I samband med påverkan på den fysiska kulturmiljön har argument även riktats 

mot framställningen av vikingatiden, och därmed om vikingatiden som kulturarv. 

Temaparken anses vidare utgöra ett ”historiskt magplask” då det snäva temat 

inte ger rättvisa åt Upplands mångfacetterade och komplexa historia (Kollberg 

2011-06-24). En del av kritiken mot Fullerö berör även framställandet av den 

stereotypa och nationalromantiska bilden av vikingatiden (Westin et al. 2011). 

 

Att temaparken skulle uppvisa en sådan stereotyp bild motsätter sig dock 

Abrami (2011-06-16) utan poängterar istället samspelet mellan fakta och myt. 

 

Björklund (2011-09-02) anser dessutom att det är viktigt att skilja på seriösa 

besöksanläggningar och nöjesparker. Den förstnämnda menar Björklund vidare 

utgörs av museer vilkas berättande görs på vetenskaplig grund, medan 

nöjesparkernas mål enbart syftar i en ekonomisk vinst och val av tema görs 

beroende på vilket som är fördelaktigast. 

 

Alkarp (2011-06-21) uttrycker också kritik gentemot blandningen av fakta och 

fiktion. Han menar på att historien är intressant i sig och därtill inte behöver 

tillägg av ”fantasi” eller ”lögner”. Av kommentarerna att döma finns det de som 

är eniga med Alkarp medan andra menar att han uttrycker en form av 

historiepanik. De framhäver i sin tur att det inte är fråga om akademisk 

utbildning utan om en nöjespark. Två av kommentarerna (Backman 29 maj kl 

21:19; Andersson 29 juli kl 7:53) menar dessutom att det är att nedvärdera folk 

genom att betrakta dem som inkapabla att förstå skillnader mellan en riktig och 
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fiktiv vikingatid. Vidare påpekas att temaparken istället bör ses i ljuset av att det 

kan väcka vidare intresse hos allmänheten för arkeologi och vikingatid. 

 

Avslutningsvis har Abrami (2011-06-16) poängterat att Fullerö Park är en 

satsning vilken för in Uppsala i kampen om turisterna. Kollberg (2011-06-24) 

ställer sig undrande till om Uppsalaborna verkligen är beredda att delge den 

bilden till omvärlden, även fast den lockar turism. 

5 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras det inhämtade och presenterade materialet i 

relation till varandra och utifrån frågeställningarna. Inledningsvis diskuteras 

historiebruken samt vilka bruk och förställningar samtiden tilldelar historien. I 

den senare delen diskuteras intressekonflikten som uppkommit i samband med 

projektplanerna för Fullerö temapark, vilka framkommit tydligt genom debatten. 

Avslutningsvis diskuteras framtiden och därmed även förslag till fortsatt 

forskning på området. 

5.1 Historiebruken 

Litteraturstudierna har visat att det finns en stor variation när det gäller bruk av 

historien. Vad dessa bruk har gemensamt är att det oavsett uttryck är fråga om 

en aktiv handling i syfte att fylla särskilda behov som finns i dagens samhälle. 

Ofta är dessa syften undermedvetna men det finns även medvetet bruk, då 

tydligast inom politiken. Historiebruket kan också sägas vara väsentligt för att 

människan ska kunna fungera, både som individ och i samhället, eftersom det 

har stor betydelse för vårt historiemedvetande. 

 

I denna uppsats har det varit aktuellt att studera hur historien brukas genom 

rekonstruktioner, främst i form av temaparker. Rekonstruktion är återskapande 

av historien, så som den uppfattas vid tiden för uppförandet (Petersson 

2005:278), det behöver inte innebära att det som skapas var så i verkligheten 

(Sandström 2005:38). Genom att inta ett historiebruksperspektiv 

uppmärksammas och synliggörs den aktiva process där delar väljs ut respektive 

väljs bort i framställandet av det förflutna (Aronsson 2004:72). Det krävs både 
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att man har den rätta kunskapen samt vanan i att undersöka dolda kontexter för 

att kunna läsa dem (Aronsson 2004:60). 

 

Historiebruksforskning har blivit mer aktuell de senaste åren vilket antagligen 

hör samman med post-modernismen och därmed de självanalytiska och 

samtidskritiska perspektiven, vilka ofta appliceras idag. Det växande intresset, 

eller kanske behovet, av kunskap om historiebruk inom dagens samhälle kan 

exempelvis skådas i grundskolans kursplan. För mellan- och högstadiet har 

historiebruk nyligen lagts till i avseende att lära elever hur historien används 

(Hellerstedt 2010-12-15). Jag tolkar detta som att det anses viktigt att framtida 

generationer tidigt görs medvetna om att historien används för olika syften. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att historien brukas i större utsträckning idag 

och att det ökade antalet aktörer gör det betydelsefullt att samhället har de 

grundläggande verktygen, kanske för att kunna skilja dem åt. Vad det ökade 

behovet egentligen beror på skulle vara intressant att spekulera vidare i, men i 

denna uppsats ligger fokus på annat håll. 

 

Istället är det angeläget att diskutera några av de olika historiebruk vilka kan 

kopplas till undersökningens fokus, det vill säga Fullerö temapark och debatten 

som uppstått i media rörande projektplanerna. 

5.2 Fullerö temapark och historiebruk 

Inom forskningen har ett flertal försök gjorts för att på olika sätt dela upp bruken 

av historien. Till att börja med menar Aronsson (2004:11f) att historiekulturen 

utgör det spelfält inom vilket bruken sker. Inom detta fält finns en mindre del 

vilken länge kommit att blir mer accepterad än de andra. Det utgörs av det 

officiella och institutionella bruket så som kulturarvsförvaltning och museer. 

Karlsson (2004:54f) delar in detta bruk i den vetenskapliga kategorin och menar 

att det är först de senaste åren som samhället uppmärksammat andra former av 

bruk. Typiskt för detta bruk är att det ger samhället historisk ”fakta” vilken kan 

sättas i relation till samtidens behov eller problem, på så sätt blir det också 

existentiellt relevant (Karlsson 2004:54). 

 



26 
 

I fallet Fullerö och särkilt i debatten kring exploateringen och anläggandet av en 

vikingapark kan detta urskiljas. Den visar nämligen en intressekonflikt mellan 

just det mer accepterade, vetenskapliga bruket och det av mer kommersiell 

natur. Jag skulle säga att Fulleröprojektet utgör ett tydligt kommersiellt 

historiebruk, då vikingatiden och de rådande föreställningarna om epoken 

används i syfte att locka besökare till en attraktion och en region. Ett 

bakomliggande syfte med parken är att locka turister till regionen Uppsala, vilket 

skulle gynna staden Uppsalas handelsindex (Lindbom, e-post 2012-05-02). 

Karlsson (2004:64) menar att det kommersiella bruket använder delar ur 

historien vilka hyser stora emotionella värden för att därigenom göra 

ekonomiska vinster. I Fullerös fall utgör vikingatiden och vikingen det 

emotionella dragplåstret. Kanske skulle man här kunna säga att 

besöksanläggningen i Fullerö är ett svar på den inom turismvetenskapen länge 

efterlysta upplevelseanläggning (Sahlberg 2001). 

 

Fullerö Park AB är inte ensamma om att nyttja vikingatiden i detta avseende. I 

Uppsala kommun pågår ett projekt i syfte att skapa ett centrum för internationell 

turism genom att utveckla kommunen till en ”vikingadestination” (Uppsala 

kommun, folder). Kommunen uppmärksammar att ett spännande kulturarv är 

viktigt för en framgångsrik stad. Därför skapar man attraktioner och upplevelser 

genom att lyfta fram platser med vikingatida anknytning. Det handlar alltså om 

platsmarknadsföring där Vikingatiden utgör Uppsalas varumärke. 

 

Att historien eller kulturarvet används av regioner och kommuner för att 

marknadsföra platser är vanligt förekommande i dagens upplevelsesamhälle. 

På liknande vis som Uppsala använder vikingatiden, använder Östergötland 

medeltiden och Vimmerby arvet efter Astrid Lindgren (Gruber 2011; Jonsson 

2010). Petersson (2003:275) menar att det är aktörernas entusiasm, 

engagemang och kunskap som avgör kvaliteten på rekonstruktioner, därmed 

utgör inte den kommersiella grunden att locka turister något skäl till att de skulle 

avvisas. 

 

Vidare innebär aktörernas strävan efter internationella besökare att den bild 

som framställs i temaparken, det vill säga vikingen, blir en bild som 
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representerar Sverige utåt sett i världen. Den skiljer även ut den ”svenska” 

vikingen gentemot andra föreställning om vikingar i Norden. I och med att det i 

denna mening handlar om identitet kan man även kategorisera bruket av 

historien som, enligt Karlsson (2004:57f), existentiellt. Holtorf (2005:101) menar 

även att människor alltid har identifierat sig med de områden de bor i och att det 

kulturella arvet är något man ofta är stolt över och gärna visar upp för besökare. 

Detta kan man kanske säga utgör ett existentiellt historiebruk på ett mer lokalt 

och individuellt plan. 

 

När det gäller sättet på vilket besökare ska komma att bruka anläggningen kan 

inte fastslås idag, eftersom projektet ännu är på planeringsstadiet. Men utifrån 

projektbeskrivningen kan vissa antaganden och liknelser göras med 

Sandströms (2005) studier. Fullerö temapark är tänkt att locka turister till 

”Landet länge sedan” (http://www.fulleropark.se) vilket gör att det kan tolkas på 

samma sätt som Sandström (2005:184ff) tolkar Medeltidsveckan. Det är något 

man besöker under sin semester för att komma bort från vardagen och ha kul. 

Resan till det förflutna är ett vanligt koncept hos rekonstruktioner och kan liknas 

med resor till andra länder och kulturer (Petersson 2003:278). Att få möjlighet 

att befinna sig i en annan tillvaro, förutom den man vanligen lever i, kan också 

sägas utgöra en av de generella anledningarna till att historien återskapas 

(Sandström 2005:192). 

5.3 Bilden av historien 

Föreställningarna och bilderna av historien som sådan är beroende av vem som 

förmedlar eller betraktar. Vad gäller framställandet av vikingatiden är det viktigt 

att poängtera att vikingen och vikingatiden är en sentida konstruktion kopplad till 

ett nationalromantiskt samhälle. Med andra ord skulle man därmed kunna säga 

att det inte har funnits några egentliga vikingar. Holtorf (2005:130ff) hävdar att 

det förflutna och autenticitet konstrueras i varje samtid, och att den därmed 

ständigt omskapas. Sett ur den synvinkeln, samt utifrån ett 

historiebruksperspektiv, kan vikingatiden och vikingen ses som en konstruktion 

och ett sätt att fylla vissa behov vilka var aktuella i 1800-taletssamhällets 

samtid. Den kan därmed också bara sägas vara ”verklig” och autentisk där och 

då. 
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Vikingatiden framställs på många olika sätt men enligt Petersson (2003) är det 

oftast en stereotyp bild av den flitige entreprenören och handelsmannen som 

ges i Svenska rekonstruktioner. Enligt Holtorf (2005:140ff) är det viktigt för 

tematiserade miljöer, så som temaparker, att de är medvetna om den 

existerande populärkulturella och välkända bilden av historien. Besökare dras 

till dessa just på grund av att upplevelserna påminner om vad de redan känner 

till från andra framställningar. Det ser Holtorf vara anledningen till att de, ofta 

vetenskapligt falska, stereotypa föreställningar fortsätter att berättas. Petersson 

(2003:362ff) menar däremot att denna ständigt upprepade stereotypa bild av 

vikingatiden och vikingen utgör nackdelen med rekonstruktionerna. 

5.3.1 Autenticitet 

Ett av de centrala argumenten mot uppförandet av temaparken i Fullerö är 

rädslan för vilka historier som förmedlas, att parken skulle ge besökarna ”fel” 

historier. Särskild kritik riktades mot den stereotypa och romantiska bilden av 

vikingen och vikingatiden samt inblandningen av fiktion i samband med den 

verkliga historien (Westin et al. 2011-04-27; Alkarp 2011-06-21). 

 

Att blanda fiktion och fakta har visat sig vara ett vanligt tema om man tittar på 

hur andra regioner använder historien och kulturarvet. Gruber (2011:186ff) visar 

exempelvis hur Västergötland samt Östergötland använder Jan Guillous 

historiska romanserie om medeltiden för att locka besökare till ”Arnland” och där 

gå i den fiktiva personligheten Arns fotspår. Likaså används Astrid Lindgren 

som person och hennes berättelser för att skapa turistattraktioner och 

besöksmål i Vimmerby med omnejd (Jonsson 2010:16). 

 

Det handlar även om hur man ser på det förflutna samt vad man kan sägas lära 

av det förflutna. Både Aronsson (2004:101ff) och Sandström (2005:55) belyser 

detta kopplat till autenticitet. Sandström ställer dessutom frågan huruvida det till 

och med kan betraktas som orätt i etisk mening att, genom upplandningen av 

fakta/fiktion, felaktigt ge föreställning av sanning i berättelser och historiska 

sammanhang. Detta är en komplex fråga vilken i sig kräver fördjupade studier 

och därför lämnas den obesvarad i denna uppsats. Vad Sandströms (2005:52) 
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studie däremot utvisat är att föreställningen om historien är beroende av de 

sammanhang i vilka den används. Ofta samexisterar flera olika och rent av 

motsägande föreställningar, som exempelvis då medeltiden anses både som 

bedrövlig samtidigt som en estetisk och emotionellt eftertraktad plats. 

 

Holtorf (2005:140) menar dessutom att man inte ska underskatta besökarnas 

förmåga att skilja på verklighet och fiktion. Människor är medvetna om att de vid 

besök till rekonstruerade historiska företeelser inte har rest tillbaka i tiden. 

Istället är det upplevelsen att vara någon annanstans än i nuet, det vill säga den 

egna verkligheten, som efterstraktas. När det kommer till att man i historiska 

rekonstruktioner ofta väljer att framställa den förskönade och romantiska bilden 

av historien visar Sandströms studie att det inte behöver betyda att det är den 

föreställningen besökare håller som den sanna bilden. Bilden över hur den 

verkliga historien var kan uppfattas helt annorlunda, men det är den förskönade 

bilden som besökarna gillar. Vidare menar Sandström (2005:182) att man bör 

se på ”förfalskningen” som en ”försköning”, det görs i syfte att känna igen den 

bild man redan har gällande historien. Holtorf (2005:120f) belyser vidare att ett 

objekt eller en företeelse i sig inte är autentisk utan att autenticiteten skapas 

genom olika processer i samtiden. 

5.4 Intressekonflikt 

I debatten framkom en kritik mot att anläggningen kommer förstöra den verkliga 

kulturmiljön i och kring Fullerö. Hagermans kritik och argument grundades 

mycket i detta, då hon i och med boken Försvunnen värld fördjupat sig i E4-

grävningen och därmed områdets historia. 

 

Gruber (2011:253) påpekar att bevarande och användandet av kulturarvet som 

ett hinder vid markanvändning kan ses som en form av historiebruk. På 

liknande vis framgår det i debatten rörande Fullerö att vissa använder 

händelsen som ett exempel på att något är fel i värderingen av kulturarvet, när 

samhället inte längre ser värdet i bevarandet (Westin et al. 2011-04-27). 

 

Intressekonflikten kan därmed delvis sägas uppstå i förhållandet mellan vad 

som anses bevarandevärt eller inte vilket gör det betydelsefullt att diskutera 
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vidare kring kulturarvsförvaltningens roll i dagens samhälle. Den belyser 

samtidigt problematiken som uppstår när kulturarvet ska bevaras men samtidigt 

uppmanas att brukas. Gruber (2011:254) uppmärksammar en liknande 

konfliktfylld situation rörande historiens värde i sin analys om hur medeltiden 

brukas på en ort i Östergötland. Vidare menar Gruber att konflikten uppstår på 

grund av att det inom samhället sker många parallella bruk av historien. 

 

Inom historiebruksforskningen återkommer ofta diskussioner rörande 

förhållandet mellan bruk och missbruk. Karlsson (2004:65) menar att det 

egentligen inte finns några enkla svar på vad som kan kategoriseras som det 

ena eller andra. Den traditionella uppfattningen menar Karlsson vidare är att det 

vetenskapliga bruket är det rätta medan alla andra kan sägas missbruka. Sätter 

man in intressekonflikten som uppkommit i och med planerna på anläggandet 

av temaparken i Fullerö i denna kontext skulle det enligt tradition anses vara ett 

missbruk, i och med att det främst utgörs av ett kommersiellt historiebruk. Ser 

man däremot på bruk/missbruk utifrån det perspektiv som ges av Gruber 

(2011:66) skulle det inte vara möjligt att urskilja något missbruk. Istället menar 

Gruber att ”missbruket” utgör ett bruk av historien, precis som vilket annat bruk. 

 

Utifrån ett historiebruksperspektiv kan det konstateras att 

kulturarvsförvaltningen utgör en bland många aktörer vilka gör anspråk på 

bruket av historien. I och med det postmoderna samhällets framväxt, och 

därmed det samtidskritiska perspektivet, har det offentliga bruket kommit att 

ifrågasättas. Dess tidigare centrala och till viss del överordnade plats i 

samhället har kommit att ändras i och med att fler aktörer gör anspråk på 

historien.  

 

Genom att ge en historisk bakgrund över kulturarvsförvaltningen visar Jensen 

(2005;2006) att den statliga kulturarvsförvaltningen har genomgått omfattande 

förändringar där bevarandevärda företeelser både reducerats och utökats. I ett 

vidare sammanhang, där man blickar utanför det svenska och västerländska 

sättet att se på kulturarvet, blir det ännu tydligare att bevarande inte bör ses 

som en absolut och självklar företeelse. Karlström (2005:1) menar att denna 

form av kulturarvsförvaltningar alltid utgår ifrån en västerländsk världssyn, vilket 
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oftast inte uppmärksammas. För att förtydliga detta sätter Karlström den 

västerländska kulturarvshanteringen i kontrast till ett Buddhistiskt samhälle 

vilket karaktäriseras av obeständighet, det vill säga ständig förändring. Ett av 

motiven bakom bevarande ligger i identitetsskapandet, det vill säga att man 

samlar för att minnas och därigenom inte riskerar att förlora sin identitet 

(Karlström 2005:5ff). Istället för att med hjälp av materiella ting minnas så 

mycket som möjligt, praktiseras i dessa samhällen en form av glömska. 

Glömskan gör det i sin tur möjligt för dessa samhällen att istället minnas och 

bevara det mest väsentliga i det egna sinnet. 

 

Kulturarvsförvaltningen kan därmed varken sägas vara statisk i tid eller rum, 

utan vad som ansetts bevarandevärt har förändrats i takt med samhället och 

baseras dessutom på en västerländsk värdegrund. Därutöver ska det 

vetenskapliga bruket av historien, enligt Karlsson (2004:55), varken ses som 

mer eller mindre viktigt än andra bruk. Detta innebär även att det blir 

problematiskt att komma fram till ett självklart beslut när det gäller vilket bruk 

av historien som är mest korrekt. Det beror helt på utifrån vem och vilka 

värden dessa beslut fattas. 

 

Gill (2008:14) uppmärksammar att kulturen idag även värderas ekonomiskt 

och att den ekonomiska vinsten ofta är större än viljan att bevara. Detta tycks 

vara fallet om projektplanerna skulle gå igenom och temaparken därmed blir 

verklighet. Men om nu bruket sker på bekostnad av bevarandet återstår att 

diskutera huruvida bruket kan ses generera andra värden. En del i värdet kan 

förstås i definitionen av historiebruket, det vill säga att det handlar om 

användande av historien i syfte att tillgodose behov vilka finns i samtiden 

(Aronsson 2004; Sandström 2005).  

 

Vidare menar Holtorf (2005:144ff) att förstörelse av en arkeologisk plats i 

vissa fall kan tjäna till något betydelsefullt och att det egentligen inte skiljer 

sig särskilt mycket från bevarande, då båda kan ses som målinriktade och 

omskapande handlingar. Uppförandet av Fullerö temapark skulle således 

innebära att vissa kulturvärden, i bevarandesynpunkt, skulle förstöras. 

Samtidigt skulle temaparken, i egenskap av rekonstruerad vikingatid 
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(Petersson 2003:275), generera i ett ökat intresse för historien. Detta ökade 

intresse skulle möjligtvis även kunna falla det offentliga historiebruket till 

gagn, då det även är tänkbart att besökare lockas till den ”verkliga” historien 

och de kulturella lämningarna som finns i regionen. En utveckling som 

exempelvis skulle kunna liknas med skapandet av ett antal olika ”världar” 

kring Astrid Lindgren i Vimmerby (Jonsson 2010), eller ett ”Arnland” vilket 

väckt intresset för det medeltida arvet i Östergötland (Gruber 2011). 

5.5 Framtiden 

Vad jag kan ana i samtiden är att stora förändringar är i görningen vad gäller 

historiekulturens spelfält. I och med postmodernismens självkritiska perspektiv 

har samhället börjat tvivla på det officiella och institutionella tolkningsföreträdet 

när det gäller historien och bruket av densamma. Andra former av historiebruk 

har funnits tidigare med de senaste decennierna har intresset ökat. Den nya 

kulturpolitiken, vilken nu tillåter och efterfrågar andra aktörer, innebär att det 

skapas intressekonflikter. Nästa generation kommer kanske ha en bättre vana i 

att uppmärksamma olika former av historiebruk, vilket kan ses som lämpligt då 

allt fler aktörer lägger beslag på och använder historien. 

 

Även fast denna uppsats besvarat många av de frågor som ställdes 

inledningsvis har många nya, kanske även fler än de ursprungliga, dykt upp 

längs vägen. Några av dessa har ställts i diskussionen men lämnats öppna då 

de inte varit relevanta för just denna uppsats målsättning eller frågeställningar. 

De kan därmed istället ses som förslag till vidare forskning. 

 

Förutsatt att planerna går i lås och Fullerö temapark blir verklighet skulle det 

vara intressant att göra en ny analys utifrån ett historiebruksperspektiv, för att 

se hur parken används i praktiken. Som projektledaren (Lindbom, e-post 2012-

05-02) för parken poängterade är det först i framtiden vi kan får svar på om de 

lyckades uppnå sina visioner eller inte. 
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6 SLUTSATSER 
De slutsatser som kan dras utifrån resultatet och diskussionen presenteras i det 

följande som svar på uppsatsens frågeställningar. 

 

Den första och grundläggande frågan som ställdes berörde vad som menas 

med historiebruk. Denna fråga sågs som nödvändig för att ge en djupare 

bakgrund till ämnet och därmed underlätta förståelsen för efterföljande frågor. 

Här visade sig forskarna var överrens om att historiebruk handlar om en aktiv 

handling där historien används på olika sätt i samtiden i syfte att fylla 

existerande behov. Utifrån dessa syften och behov har ett flertal 

kategoriseringar gjorts i försök att på ett praktiskt vis dela upp de olika bruken. 

Uppsatsens andra frågeställning problematiserar hur historien, generellt sett, 

brukas samt mer specifikt vikingatiden. Det första som framkommit är att 

historien brukas på en mängd olika vis, särskilt inom populärkulturen. Ofta är 

det de stereotypa framställningarna som brukas i dessa miljöer då de passar väl 

in i samtidens jakt på upplevelser, just av den anledningen att de frambringar 

mening genom igenkännandet. Här stämmer vikingen och föreställningarna om 

vikingatiden in då många i samhället tidigare kommit i kontakt med dessa 

stereotypa bilder. På senare tid har olika former av rekonstruktion av historien, 

och framför allt vikingatid, kommit att bli populärt. I dessa är det ofta den 

stereotypa bilden som återkommer vilket både kan ses utifrån en positiv och 

negativ synvinkel. Nackdelen är att det inte sker någon förändring när samma 

bild ständigt återupprepas. Fördelen är att dessa stereotyper är 

besöksdragande och intresseväckande. Samtidigt behöver dessa stereotypa 

eller förskönade bilder inte anses vara riktiga återspeglingar av historien. De 

eftertraktas främst i sin förmåga att skapa upplevelser. De utgör därigenom en 

annorlunda tillvaro till vilken turister reser på semester. 

 

Den tredje frågeställningen berör problematiken kring den planerade 

temaparken i Fullerö och på vilket sätt debatten kan sägas återspegla 

samtidens historiebruk. I och med att det handlar om en park med vikingar som 

tema blir det per automatik en fråga om hur vikingatiden brukas. 
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Vad som uppdagas i debatten är delvis en intressekonflikt vilken uppstår på 

grund av många samtida och parallella bruk. I detta fall handlar det om en 

konflikt mellan det officiella och inofficiella bruket, det vill säga det vetenskapliga 

och det kommersiella. Temaparken kan sägas utgöra ett kommersiellt 

historiebruk eftersom det historiska temat, det vill säga vikingar, används i syfte 

av ett emotionellt dragplåster, som skall locka besökare. I nära samband med 

det kommersiella bruket kan temaparken även sägas utgöra ett existentiellt 

historiebruk. Detta genom att det används i syfte att marknadsföra en plats, på 

regional, nationell och internationell nivå. Vikingar och vikingatid skapar därmed 

identitet genom att märka ut sig som representativ företeelse. 

 

Intressekonflikten belyser även en problematik mellan bevarande och bruk. En 

problematik vilken i samtiden kommit att bli alltmer aktuell då det vetenskapliga 

historiebruket förlorat sin överordnade ställning. I debatten rörande temaparken 

framkom att argument för ett bevarat kulturarv användes i syfte att hindra 

markexploatering. Detta betraktas i denna uppsats som ett historiebruk, varken 

mer eller mindre viktigt än andra bruk. 

6.1 Tolkningskritik 

Debatten rörande den planerade temaparken i Fullerö är dessutom 

känslomässigt laddad, vilket kan anses utgöra en del av tolkningskritiken. Detta 

eftersom jag, som författare till denna uppsats, saknar koppling till platsen samt 

aldrig varit i närheten av Fullerö eller Uppsala. I det avseendet utgör analysen i 

denna uppsats ett utifrånperspektiv. Detta i enlighet med teorin att tolkningarna, 

oavsett försök till objektivitet, är beroende av och till stor del färgade av den 

kontext i vilka de görs (Olsen 2003:52f). 

7 SAMMANFATTNING 
De senaste åren har historiebruksforskning kommit att bli alltmer aktuellt i 

samhället. Denna uppsats syftar till att undersöka vad som menas med 

historiebruk samt hur historien, och framför allt vikingatiden, används i 

samtiden. Undersökningen har till stor del genomförts i form av en 

litteraturstudie men även en fallstudie där en planerad temapark i Fullerö, strax 



35 
 

norr om Uppsala, har analyserats. Vidare syftar studien till att, utifrån ett 

historiebruksperspektiv, förstå den debatt som uppkommit i media i och med 

dessa planer, samt hur den kan sägas spegla samtidens bruk av och 

föreställningar om vikingatiden.  

De resultat och slutsatser som undersökningen gett upphov till är att 

historiebruk är en aktiv handling i syfte att fylla existerande behov inom 

samhällen. Dessa bruk sker på en mängd olika sätt och av olika aktörer, vars 

intressen ibland motsäger varandra. Det är en sådan intressekonflikt som 

uppdagas i fallet Fullerö. Dessutom är det ofta den stereotypa bilden av 

historien som ges eftersom den passar väl in i samtidens strävan efter 

upplevelser. Även fast bilden ofta är romantiserad betyder det inte att den hålls 

för att vara sann, istället kan den betraktas som intresseväckande. 
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