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Abstract 
Fornföreningen Fibula on the Aland Islands contacts the author because its members want to create a museum.  

The purpose of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to shed light on 
what a museum really is. The research question I have answered is “what is a museum and is this what Fibula 
really wants in their reconstructed Viking village?”. Based on interview material, ethnographic field studies, 
relevant research in the subject and documents from Fibula, I have answered the research question. My theory is 
grounded and the methods are qualitative.  

The result of the analysis is that a museum is a non-profit, permanent institution mediating knowledge. It is a 
heritage value protector and a museum is obligated to take care of and conserve its museum objects and to safe-
guard the heritage professionally. A museum has to respect and understand the heritage it manages. Research and 
documentation of the museum collections is the key to maintain professionalism. A museum is always active and 
it can be a participating museum where visitors are included in the museums democratic processes. Fibula is a 
heritage entrepreneur and the association will find it difficult to manage a museum professionally due to that 
reason. Fibulas members have an existing sense of place for the Viking village in Kvarnbo and its surroundings. 
To bring attention to this fact in the future a museum, a visitor center, a walking trail or a development of the 
Viking village into a living history museum or an (archaeological) open air museum could be relevant. At the 
moment it seems doubtful however that Fibula and its members got the time, the commitment, the resources and 
the knowledge it takes to run a museum. Perhaps a museum can be created in the future if respect and  
understanding of heritage value will come to pass. Entrepreneurship and the sense of place alone don’t lead all 
the way to a museum.  
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Inledning  

Den här uppsatsen handlar om ett museums eventuella tillblivelse. Fornföreningen 

Fibula Saltvik kontaktar mig under hösten 2013 då de vill skapa ett museum för 

orten Saltvik behandlande Ålands vikingatid. Jag finner ämnet intressant och jag 

börjar fundera över föreningens möjligheter, omöjligheter och förutsättningar att 

skapa ett museum. Jag kommer alltså i denna uppsats att ta reda på vad ett  

museum är och detta kommer att bli min huvudfrågeställning. Syftet med  

undersökningen är att bringa klarhet i vad ett museum är och om detta är de facto 

vad Fornföreningen vill ha i sin rekonstruerade vikingaby i Kvarnbo, Saltvik, på 

Åland. 

Fornföreningen Fibula Saltvik r.f. är en förening som grundades år 2003 med 

syfte att ”främja intresset för åländsk forntid och att öka kunskapen om olika  

epoker” (föreningsstadgar uppdaterade och antagna år 2011), dock främst om  

vikingatiden (verksamhetsplan för 2014). Föreningen strävar efter att upprätthålla 

en hantverkstradition och genom verksamheten vill man vara ett ansikte för  

järnålder och vikingatid i nutid (verksamhetsplan för 2014). Föreningen äger en 

rekonstruerad vikingaby i Kvarnbo, Saltvik på Åland, där man har byggt och  

rekonstruerat ett tiotal hus och byggnader. I den rekonstruerade vikingabyn  

bedriver man verksamhet såsom lägerskolor, marknader, fester, teatrar, möten, 

föredrag och kurser. Man har också ”en bunker” till förfogande som man hyr av en 

privatperson i källaren i gamla Husmoderskolans internat. Denna lokal ligger ett 

stenkast från vikingabyn och där samlas man för kurser och möten då det är för 

kallt, för mörkt eller för otympligt att ta sig till vikingabyn vintertid. Föreningen 

drivs på ideell basis och tidigare har man haft en verksamhetsledare på deltid  

anställd, men det har man inte längre. Tjänsten ligger för tillfället på is och  

styrelsen har efter höstmötet år 2012, utrett behovet av en projektledartjänst  

istället som kan inrättas vid behov (Höstmötes protokoll 28.11.2012). För tillfället 

agerar en medlem oavlönad projektledare för ett EU-finansierat Leaderprojekt där 

en vikingabåt i föreningens regi byggs och projektet syftar till att inhämta och 

sprida kunskap om råseglingshantverk och -handalag (projektplan båtprojekt 

2012). Man upprätthåller också en stridshird, Holmgers hird, inom föreningen. 

Denna grupp medlemmar tränar stridskonst en gång i veckan och som ett led i 

föreningens förmedlingsarbete visar hirden upp sig och sina vapen på olika  

evenemang och marknader. Föreningen är en aktiv förening med 128 stycken 
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medlemmar (medlemsstatistik för 2013). Huvudfokus har sedan några år tillbaka 

legat på att utveckla och förnya ett marknadskoncept samt att locka nya  

medlemmar till föreningen genom olika aktiviteter; såsom genom tidsresor och 

gästabud (verksamhetsplan för 2014). Man ordnar varje år, sista helgen i juli, en 

vikingamarknad i Fibulas vikingaby i Kvarnbo. Marknaden är populär och räknas 

till en av nordens största vikingamarknader med cirka 8000-10 000 besökare på 3 

dagar.  

Museibyrån på Åland, som är en del av Landskapsregeringen för Åland, är en 

av aktörerna som kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av ett  

museum i vikingabyn i Kvarnbo. Museibyrån är Landskapsregeringens kulturarvs- 

och museiinstitution och -myndighet på Åland. Museibyrån är ansvarig för det 

åländska kulturarvet och den landskapsstyrda institutionen bevakar, skyddar,  

vårdar och bevarar det som lyder under åländsk lag om fornminnen. Museibyrån 

är både ett länsmuseum, ett Riksantikvarieämbete och ett Nationalmuseum i ett, i 

svenska mått mätt. Det finns ingen skiljelinje mellan Landskapsregeringen, den 

politiska ledningen, och Museibyrån, förvaltningen, rent organisatoriskt vilket  

gör kulturarvet till en närdemokratisk, ibland het potatis, där den åländska  

medborgaren lätt kan påverka och styra samhällsdebatten som i sin tur styr  

Museibyråns arbete (Löndahl 2012). Om Fornföreningen Fibula önskar  

arkeologiskt material till sitt museum om vikingatiden måste man gå via  

Landskapsregeringen och Museibyrån som ansvarar för och beviljar utlån av det 

redan tillvaratagna materialet eller kan bevilja utgrävningstillstånd för att erhålla 

nytt material. Detta kan bli ett problem, det behöver inte bli det om man inte vill 

ha äkta material, men det kan bli det om man vill ha äkta material. Det återstår att 

undersöka. 

Detta blir mitt scenario att utgå ifrån.  

Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 

Jag har flertalet gånger tidigare behandlat Fornföreningen Fibula i vetenskapliga 

arbeten. År 2007 ingick föreningen i en undersökning om arkeologi och  

förmedling av den samma till skolbarn på Åland i B-uppsatsen Att lära sig om sin 

historia gör skolbarn starka! En undersökning om hur man kan förmedla  

arkeologi till skolbarn på Åland (Lundberg 2007) vid institutionen för arkeologi 

och antikens samhällsliv vid Lunds universitet. Där kom jag fram till att  

föreningen hade ett gott koncept med tidsresor och äventyr som väl kunde  

utvecklas vidare om man så ville. År 2009 fick jag i uppdrag av Fornföreningen 

Fibula att förbättra föreningens koncept samt utveckla och tillföra nya idéer till 

det. Flera av förslagen som jag lade fram i den publicerade C-uppsatsen Fibulas 

vikingaby på Åland – En undersökning om hur man kan förbättra, utveckla och 

tillföra nya idéer till en nutida vikingaby (Lundberg 2009) har man sedan  



 7 

verkställt, bl.a. båtprojektet, utveckling av marknadskonceptet och förslaget att 

utöka säsongen med fler marknader, temadagar och kurser. Jag gav även flertalet 

förslag på hur man kunde arbeta vidare med det nya konceptet stridshird som  

föreningen låg i startgroparna med. Jag rekommenderade föreningen att försöka så 

långt som det var möjligt att utgå från kända arkeologiska fynd och sedermera 

replikor till sådana, rörande hirdmedlemmarnas utrustning, vapen, sköldar och 

kläder för att ge gruppen en vetenskaplig trovärdighet. Detta är något hirden sedan 

dess försökt att upprätthålla men ofta är det ekonomin som sätter käppar i hjulet 

för autenticiteten då medlemmarna i hirden är relativt unga, flera av dem studerar 

och pengarna från studiestödet räcker inte alltid till. I slutet av 2013 skrev jag om 

iscensättning i vikingabyn och föreningens stridshird i ett PM som handlade om 

iscensättning, med bilder från Fornföreningen Fibula och som hette  

Fornföreningen Fibulas vikingaby i Kvarnbo (Lundberg 2013). Jag utgick från ett 

antal fotografier och analyserade föreningen bildanalytiskt och begreppsanalytiskt 

utifrån begreppen iscensättning, kulturarv och autenticitet. I PM:et diskuterade jag 

experimentell arkeologi och rekonstruktion.  

Lotten Gustafsson, filosofiedoktor i etnologi, skriver i början av 2000-talet om 

tidsresan som fenomen, autenticitet och rekonstruktion med fokus på  

Medeltidsveckan på Gotland i Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och 

identitet under medeltidsveckan på Gotland (2002). Gustafsson inspireras av den 

växande upplevelseindustrin där fokus ligger på äventyr, en förtrollad och magisk 

zon där ett spel mellan olika identiteter sker. Verklighetsflykt där en person kan 

verka och agera som någon annan är det som Gustafsson finner som främsta orsak 

till tidsresor till svunna tider; lusten att leka även som vuxen lockar  

Medeltidsveckans deltagare. 

Bodil Petersson, filosofiedoktor i arkeologi, disputerade år 2003 vid Lunds  

universitet med Föreställningar om det förflutna: arkeologi och rekonstruktion. I 

denna doktorsavhandling studerar Petersson rekonstruktioner runt om i Norden 

samt fenomen som tidsresor, autenticitet och olika dimensioner av kunskap.  

Petersson diskuterar vetenskap och arkeologi kontra intuition och känsla och  

Petersson lyfter fram att kulturarvet är konstruerat, det byggs upp av lager på lager 

av tolkningar och hur man tolkar ett kulturarv påverkas av ens egna uppfattningar 

och föreställningar om det förflutna. Det finns inget äkta; all rekonstruktion  

bygger på samtidens föreställningar om det förflutna och enligt Petersson kan man 

egentligen inte påstå att något är varken är rätt eller fel rekonstruerat så länge som 

någon av de ovannämnda kunskapsdimensionerna finns med och kan  

argumenteras för. Dock kan känsla och intuition ses på med blida ögon av lärt 

branschfolk om vetenskaplighet saknas helt. Experimentell arkeologi där en viss 

vetenskaplighet blandas med intuition och känsla, kan därför anses vara en mer 

säker källa för autenticitet bland forskare, menar Petersson (2003, s. 231).  

Cornelius Holtorf och Tom O’Dell är två andra forskare verksamma i Sverige 

som i början av 2000-talet blir intresserade av upplevelse- och äventyrsforskning. 
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Holtorf, som arkeolog med inriktning på arkeologi som populärkultur, och O’Dell, 

som etnolog med inriktning på turismforskning. Holtorf har en provocerande stil i 

sina texter och i boken From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as popular 

culture (Holtorf 2005) diskuterar han autenticitetsbegreppet i fråga om  

antikviteter, arkeologiska fynd och ”äkta” föremål kontra kopior och replikor. 

Holtorf föreslår att man kan förkasta de äkta föremålen helt och istället använda 

sig av kopior som i sig kan te sig mer äkta än det kopierade föremålet (2005, s. 

124). Holtorf belyser tidsresan som verktyg för att nå det förflutna och uppleva det 

förflutna med alla sinnen i “Time travel: a new perspective on the distant past” 

(2007, s. 130). O’Dell med bakgrund inom turism- och marknadsföring, behandlar 

främst upplevelsen och om känslan är äkta och autentisk fastän föremålet för  

upplevelsen kanske är en kopia eller helt ny. Han funderar också över om det är 

rätt att nyttja kulturarvet i kommersiella syften. Är det lättförtjänta pengar eller en 

riskabel ekonomi man skapar? En del upplevelseaktörer lyckas med sina koncept 

medan andra misslyckas skriver O’Dell i “Experiencescapes: blurring borders and 

testing connections” (2005, s. 31). O’Dell behandlar det förflutna och det moderna 

inom ramen för kulturell ekonomi i två skilda autografier där han båda gånger 

även agerar redaktör för publikationerna; Nonstop! Turist i  

upplevelseindustrialismen (O’Dell red. 1999) och Experiencescaps: tourism,  

culture and economy (O’Dell & Billing red. 2005). 

Per Strömberg, filosofiedoktor i konstvetenskap, disputerade år 2007 vid 

Uppsala universitet med Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella  

berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005. Strömberg menar att 

platsens betydelse för autenticitet och känsla av äkthet, det genuina och naturliga 

är avgörande i många fall. En känsla av autenticitet uppnås genom platsens  

bakgrundshistoria och hur denna kan kopplas till nutidsskeenden (Strömberg 

2007, s. 145 & s. 266).  

Svensk och nordisk forskning kring rekonstruktion, autenticitet och fornbyar 

ligger i framkant. Internationell forskning i ämnet följer den svenska och nordiska 

i mångt och mycket. Siân Jones, en brittisk forskare, hänvisar både till dansk och 

svensk forskning i sin artikel ”Negotiating authentic objects and authentic selves: 

beyond the deconstruction of authenticity” (2010) i Journal of material culture no 

15/2010. Jones lyfter fram platsens betydelse och känslan för det många gånger 

framförhandlade autentiska. “…it is the networks of relationships between people, 

places and things that appear to be central, not the things in themselves” skriver 

Jones (2010, s. 181). Autenticitet uppstår när fragment fogas samman till en, 

ibland tveksam, helhet och det är inte alltid det faktiska föremålet som behöver 

vara historiskt äkta och autentiskt - det kan lika bra vara en äkta och autentisk  

berättelse om föremålet som gör det autentiskt (Jones 2010, s. 181).  

Framlidne Tomas Johansson, grundare av Institutet för Forntida Teknik, var 

en pionjär inom experimentell arkeolog, rekonstruktion och fornbyar. Johansson 

var en av initiativtagarna för bildandet av EXARC - ett europeiskt nätverk för  
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experimentell arkeologi och forntida teknik (Forntida Tekniks hemsida). EXARC 

arbetar idag för att upprätthålla professionalism och kvalitet bland sina  

medlemsorganisationer. Man utbyter erfarenheter, kunskap och ”best practice” 

(EXARC om oss).  

I Tomas Johanssons anda påbörjades också i början av 2000-talet ett annat 

EU-finansierat Interreg-projekt, Destination Viking, koncentrerat dels på fornbyar 

runt Östersjön dels på platser nämnda i de isländska sagorna, där en av de  

drivande aktörerna i projektet var Fotevikens museum med personal. Foteviken 

engagerade flertalet forskare i projektet och det föll ut ibland annat två  

guideböcker över de olika vikingatidsrelaterade platserna och dess  

rekonstruktioner; Destination Viking Sagalands: the Icelandic Sagas and oral 

tradition in the Nordic world (Cooper, Guđmundsson & Muir red. 2005),  

Destination Viking, Living history around the Baltic Sea. A guide to Viking sites, 

museums and monuments (Ekman red. 2005). Projektet drivs numer vidare som ett 

intereuropeiskt samlande organ för organisationer som sysslar med levande  

historia, rekonstruktion och vikingatid. Där olika möten, samarbeten, utbyten av 

erfarenheter och projekt kan initieras.  

Reinhard Johler forskar i autenticitet utifrån ett europeiskt perspektiv och har 

bland annat skrivit ”The EU as manufacturer of tradition and cultural heritage” 

(2002). Om allt formas och stöps i EU-mallen, finns det något autentiskt kvar då? 

Johler menar att det regionala och lokala samt platsen får mer och mer betydelse 

för det autentiska för att särskilja olika kulturer inom Europa. EU-projekt tenderar 

att homogeneralisera en fiktiv gemensam kulturströmning inom Europa (Johler 

2002, s. 221 ff).  

Förutom forskningsläget och de teoretiska utgångspunkterna för  

rekonstruktioner, autenticitet och fornbyar vilka är mest aktuella för denna uppsats 

bör även forskningsläget och teoretiska utgångspunkter för kulturell ekonomi och 

forskning kring platsens betydelse för ett kulturarv behandlas. Kulturell ekonomi 

kommer dock ej få så stort utrymme i uppsatsen då jag ej fått tag i Fornföreningen 

Fibulas ekonomiska handlingar och därmed inte kommer kunna analysera deras 

ekonomiska läge alls. Men orsaken till att jag ändå ser kulturell ekonomi som en 

del av mitt utgående forskningsläge och teoretiska ramverk är att föreningens 

medlemmar flertalet gånger tar upp ekonomins betydelse för vikingabyn i  

Kvarnbo under intervjusituation.    

Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne Johansson är redaktörer för  

Kulturell ekonomi: Skapandet av värden, platser och identiteter i  

upplevelsesamhället (2007). Där ger tio forskare sin syn på vad kulturell ekonomi 

kan innebära. Lars Aronsson bidrar bland annat med kapitlet ”Bilder av platser” 

där han skriver om platstillhörighet, meningskapande, makt, symbolvärden och 

identitet och han diskuterar de olika fenomenens inverkan över en plats (2007, s. 

107). Aronsson skriver att en person kan känna tillhörighet med en plats oavsett 

rörlighet eller inte. Han skriver att man kan känna att man har rötter på flera  
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platser samtidigt vilket är vanligt i dagens globala samhälle.  

Platsens mening kan innebära säkerhet för en del; en del människor har ett  

känslomässigt behov av att kunna identifiera sig med en plats och man konstruerar 

den utifrån sina egna erfarenheter (Aronsson 2007, s. 112). Vem som har makten 

över en plats beror på vem som har påverkans möjligheter eller vem som kan  

kontrollera tidsrummet socialt eller ekonomiskt. Rumslig makt kan även verka  

religiöst eller politiskt (Aronsson 2007, s. 115). En plats har olika värden;  

bytesvärden, bruksvärden och symbolvärden.  Vad betonar man som viktigt vid 

marknadsföring av en plats? Kommunicerar man en historia som ska skapa  

känslomässiga sammanlänkningar mellan platsen och mottagaren? Vilka symboler 

lyfter man fram? ”Platser är fundamentala för att söka identitet och mening…” 

menar Aronsson (2007, s. 130), trots att vi blir mer och mer globala.  

Tom O’Dells forskning har jag tidigare nämnt likaså Holtorfs som båda  

fokuserar på turism och upplevelseindustrin inom kulturell ekonomi. 

Vidare skriver Sara Selwood om museers möjligheter och omöjligheter att 

köpa och sälja museiföremål till och från samlingar, och hur detta påverkas av 

ICOM:s Code of Ethics i kapitlet ”Creativity and innovation in the cultural  

economy: museums, galleries and the visual arts” (2009, s. 219 ff) i Creativity, 

innovation and the cultural economy (Pratt & Jeffcutt red. 2009). ”Kan man  

prissätta det ovärderliga?” ”Är det okej att museiföremål byter ägare så länge det 

är en liknande institution som tar emot föremålet?” och ”Hur kan ett museum vara 

nyskapande och kreativt när det inte får vara ekonomiskt lönsamt?” är frågor som 

Selwood lämnar öppna (2009).   

Två av dessa frågor besvaras av en annan som tidigt forskade om kulturarvet 

som handelsvara, nämligen Igor Kopytoff. Han är delförfattare i det i museikretsar 

ansett klassiska verket The social life of things: commodities in cultural  

perspective (Appadurai red. 1986). Kopytoff bidrar med ett kapitel om ”The  

cultural biography of things” där han beskriver ett kulturarvs olika  

värdeförändringar och kulturarvet som en handelsvara (commodity).  Han 

argumenterar för att ”…one should not be pricing the priceless.” (Kopytoff 1986, 

s. 82) men han medger även att i försäkringsfrågor för till exempel konst är detta 

en omöjlighet, där måste man ha ett ekonomiskt värde på museiföremålet.  

Museiföremål som bytesvaror inom museisektorn är vanligt förekommande  

skriver Kopytoff och de förekommer också som handelsvaror. Hur etiskt riktigt 

det är att behandla museiföremål som handelsvaror, diskuterar han såhär: öppna 

lagliga köp är mer etiskt riktiga än förbud mot handeln av museiföremål, för  

förbjuder man helt skapar man en lönsamhet för svarta marknaden (Kopytoff 

1986, s. 88). Föremålens värden förändras ständigt och Kopytoffs forskning är 

högaktuell än idag. 

Per Strömbergs forskning kring platsens betydelse för kulturarvet har jag  

tidigare nämnt likaså Reinhard Johlers medan Birgitta Svensson är en ny  

bekantskap och hon skriver att ”kulturarvsplatsen blir ett levande, mångdimensio-
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nellt socialt rum och inte bara ett monument från förfluten tid. Ömsesidigt formar 

besökaren sin kulturella identitet med hjälp av platsen och platsen får en särskild 

identitet av de möten som sker där” i ”På naturliga äventyr i kulturarvet” (1999, s. 

109).  

Peter Howard och Brian Graham är redaktörer för Ashgate Research  

Companion to Heritage and Identity (2008), en antologi beträffande just kulturarv, 

identitet och plats. Laurajane Smith är en av delförfattarna i den boken och hon 

bidrar med kapitlet ”Heritage, gender and identity” där hon binder samman  

identitet med plats; ”(we) visit heritage sites because they are, in some way,  

symbolic of our identities” (2008, s. 159). Sara McDowell är en annan. Hon  

diskuterar impulsen att tillskriva en plats olika minnen – både falska och äkta 

minnen i kapitlet “Heritage, memory and identity” (McDowell 2008, s. 37).  

Adam GrydehØj belyser platsens betydelse för kulturarvet i artikeln  

”Uninherited heritage: tradition and heritage production in Shetland, Åland and 

Svalbard” (2010). GrydehØj menar att tradition och kulturarvsproduktion många 

gånger kan ersätta äkta kulturarv. Tidsaspekter och samhörighetskänsla/icke  

befintlig samhörighetskänsla med plats spelar roll för kulturarvskulturen. På 

Åland menar GrydehØj att tid ger mening till en plats, inte tvärtom (2010, s. 83).  

Nästa forskningsläge och teoretiska utgångspunkter som behöver redogöras 

för, för att fånga uppsatsens olika infallsvinklar, är var man är i forskningen kring 

hur man tolkar ett kulturarv. En klassisk tolkning av vad ett kulturarv är står bland 

andra Stefan Bohman för. Bohman menar att ”allt är inte kulturarv, men allt kan 

bli kulturarv!” (2003, s. 13) i Museer och Kulturarv. En museivetenskaplig anto-

logi (Bohman & Palmqvist red. 2003). Med detta vill Bohman peka på  

kulturarvets tvetydlighet och tolkningsbenägenhet – kulturarv blir kulturarv  

genom subjektiva bedömningar, dock har vissa institutioner tolkningsföreträde till 

kulturarvet och detta gör begreppet tvetydigt. Kulturarv består av symboler och ”i 

grund och botten allt vi ärvt” skriver Bohman (2003, s. 13).  

Modernare tolkningar bjuder Laurajane Smith på i Uses of heritage (2006) 

och i ”Heritage, gender and identity”(2008), Sara McDowell i “Heritage, memory 

and identity”  (2008) och Inga-Lill Aronsson i Heritage: a conceptual paper:  

toward a theory of cultural heritage in humanitarian action (2009).  

Smith behandlar bland annat the authorized heritage discourse (den  

institutionella kulturarvsdiskursen) i sin forskning och hon hävdar att för att förstå 

kulturarvet måste man förstå de underliggande kulturella processerna som  

kulturarvet innefattar. Det vill säga, man måste förstå ”the complex relationships 

between a person’s sense of heritage, place and identity and the social and  

political networks within which they sit” (2008, s. 174). Smith skiljer på det  

immateriella kulturarvet och det materiella. “There is, really, no such thing as  

heritage” (Smith 2006, s. 11), skriver hon i fråga om att ett kulturarv skulle vara 

statiskt – ett kulturarv förändras hela tiden och nya meningar och värden skapas 

kring och om det. Dessa nya meningar och värden är levande delar av kulturarvet, 
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ett immateriellt kulturarv, kulturarvet lever ständigt och förändras över tid (Smith 

2006, s. 11).  

Sara McDowell skriver att kulturarvet kan vara fyllt med värden och symboler 

vilka frammanar känslor av tillhörighet, identitet och ägarskap (2008, s. 38) men 

det kan även frammana känslor av utanförskap och förlust (2008, s. 45).  

Inga-Lill Aronsson i sin tur menar att kulturarvet ”triggers notions of power, 

memory, representation, identity, sacred and secular places, and of course,  

heritage as a commodity in the booming tourist economy” (2009, s. 2).  

Jonas Grundberg pekar på samtidens och den samhälliga debattens inverkan 

på kulturarvet i ”Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till 

kulturarvsförvaltningens teori och praktik” (1999). Han skriver att politik och 

maktaspekter påverkar vad som anses vara ett kulturarv och att de som bestämmer 

vad som får kulturarvsstatus innehar en auktoriserande och institutionaliserande 

maktposition (Grundberg 1999, s. 44). 

Karin Gustavsson belyser kulturarvet som något för och av alla – hon  

förespråkar allmänhetens delaktighet i skapande av kulturarv i ”En nationell  

angelägenhet” (2002). Gustavsson tycker att vem som helst ska kunna ha makten 

att definiera ett kulturarv. Det ska inte bara vara en ynnest för några få experter på 

Riksantikvarieämbetet eller på museet (Gustavsson 2002).  

Nina Simon förespråkar delaktighet och demokrati i The Participatory  

museum (2010). Simon argumenterar för att kulturarvsinstitutioner bör bjuda in 

allmänheten i kulturarvsdebatten och kulturarvsmakten. Simon lägger grunden för 

det deltagande museet – ett museum där besökaren går från passiv till aktiv, från 

besökare till deltagare (2010).  

Redogörelsen ovan låter oss fortsätta på den slutliga redogörelsen av  

forskningsläget och de teoretiska utgångspunkterna aktuella för denna uppsats; 

nämligen forskningsläget och de teoretiska utgångspunkterna kring frågan vad är 

ett museum?  ICOM:s definition över vad ett museum är kommer att stå som 

grundpelare för denna uppsats och denna definition finns i ICOM:s stadgar och i 

ICOM Code of Ethics for Museums, i guiden Starting a museum (2010) utformad 

av Western Australian Museum samt i Timothy Ambroses bok Managing new 

museums: a guide to good practice (1993) och i Gerald George och Cindy  

Sherrell-Leos bok Starting right: a basic guide to museum planning (2004);  

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, 
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tan-
gible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, 
study and enjoyment (ICOM:s stadgar, artikel 3, sektion 1). 

Eilean Hooper-Greenhill ger år 1992 ut Museums and the shaping of knowledge, 

en för sin tid banbrytande publikation med kritisk inriktning till tidigare forskning 

och syn på museer som statiska institutioner med statiska samlingar. Hooper-

Greenhill vill fånga det dynamiska museet med många olika ansikten och  
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inriktningar som under 1990-talet mer liknar kulturcentrum med många olika  

discipliner snarare än fasta, fyrkantiga, inrättningar som forskare av den gamla 

skolan vill påskina.  

Efter Hooper-Greenhill följer flertalet forskare leden, däribland David Dean 

som forskar om museiutställningar i Museum exhibition. Theory and practice 

(2002), Graeme Talboys som forskar om museirummet som pedagogiskt rum i 

Using Museums as an Educational Resource (2010), Timothy Ambrose som  

forskar om museiförvaltning i Managing new museums: a guide to good practice 

(1993), likaså gör Kevin Moore i ”Introduction: museum management” (1994) 

och Gerald George och Cindy Sherrell-Leo i Starting right: a basic guide to  

museum planning (2004). 

Dean menar att ett museum kan ses som en minnesbank full av immateriell 

och materiell information om svunna tider. Ett museum samlar, bevarar, forskar 

och ställer ut kulturarv. Det fungerar undervisande men också inkluderande för 

allmänheten att delta i kulturarvsprocesserna (Dean 2002, s. 1).  

Talboys å sin sida skriver: 

A museum is an organic institution or dedicated space open to all wherein an event occurred 
or a genuine artifact or a collection of genuine artefacts of aesthetic, archaeological, cultural, 
historical, social or spiritual importance and interest is preserved, conserved and displayed in 
a manner in keeping with its intrinsic and endued worth. As such, it is an informative means of 
storing national, cultural and collective memories, where people can explore, interact, con-
template, be inspired by, learn about and enjoy their own and others’ cultural heritage 
(Talboys 2010, s. 20). 

Ambrose poängterar vikten av att ett museum ska inneha samlingar för att vara ett 

museum. Han lägger även vikt på ansvaret som medföljer innehavandet av  

samlingar genom bevarande och vårdande förvaltning (Ambrose 1993, s. 3).  

Museer är etablerade institutioner menar Moore, men de finns i en föränderlig 

värld och därför måste de också anpassas till dessa förändringar. Tillträde till  

information, beslutsfattandeprocesser och lokalutrymmen för människor av alla 

kön och etniciteter tycker Moore är viktigt i ett museum. Han skriver att  

information om vad museiprofessionalism är och hur man handhar samlingar ska 

vara tydlig i museernas mål och program (Moore 1994, s.1 ff).  

George och Sherrell-Leo lägger vikt vid att ett museum ska ha riktiga objekt 

(real things – ”tangible objects”) och med dessa äkta föremål medföljer respekten 

för objekten; ett museum ska värdera och förklara värdet av riktiga objekt (2004, 

s. 3). George och Sherrell-Leo menar vidare att ett museum ska forska om, tolka, 

ställa ut, registrera och konservera föremålen. Ett museum måste också  

upprätthålla en säker miljö för samlingarna (George & Sherrell-Leo 2004, s. 5 ff).  

Nina Simon är 2010-talets Hooper-Greenhill. Simon förespråkar deltagande 

och demokrati på museer som jag tidigare redan nämnt, och Simon vill att  

besökaren ska bli en deltagare, gå från passiv till aktiv. Simon förespråkar delta-

gande med alla sinnen (2010).  
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Frågeställningar 

Min undersökning kommer att bestå av en induktiv analys kopplad till en grundad 

teori. Induktiv analys går ut på att jag plockar ut vanligast förekommande svar 

från mina informanter vilka jag sedan kommer analysera i relation till mitt  

forskningsläge - ett större teoretiskt sammanhang, i flertalet kvalitativa  

undersökningsmetoder. Grundad teori, eller grounded theory, går ut på att man 

studerar en del av samhället genom observationer, intervjuer och andra lämpliga 

sätt och när man har tillräckligt med data analyserar och bearbetar man den och 

försöker finna samband, mönster eller liknande företeelser och begrepp vilka man 

namnger. Begreppen får olika termer knutna till sig. Begreppen vävs sedan  

samman till antaganden som i sin tur bildar konkreta teorier om förekomsten av 

något. Utifrån dessa konkreta teorier som är kopplade till ett specifikt empiriskt 

område formas sedan något man kan kalla för generell eller formell teori (Trost 

2010, s. 35). Grundad teori används för att skapa teori eller teoretiska perspektiv 

och induktion, dvs. gå från det specifika till det mer allmänna. All data som  

samlas in kanske inte är likartad men kanske finns det något mönster som är  

likartat – genom att det finns mönster kan det konstateras att de finns om  

undersökningen är genomförd på rätt sätt (Trost 2010, s. 37).  

Min grundade teori kommer alltså att bestå av kunskapsområdet och teori  

avgränsat till rekonstruktion och fornbyar, autenticitet, kulturell ekonomi,  

kulturarv och framförallt museum. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på Fornföreningen Fibulas  

förutsättningar, möjligheter och omöjligheter att skapa ett museum i eller i nära 

anknytning till deras rekonstruerade nutida vikingaby i Kvarnbo, Saltvik på Åland. 

Jag kommer att bidra med ny kunskap och teori om museiskapande i en  

rekonstruerad fornby (vikingaby) på Åland – något som aldrig tidigare har  

undersökts. Nu återstår att se om de teoretiska utgångspunkterna nämnda ovan 

med gängse accepterade museivetenskapliga termer och internationella  

överrenskommelser går att applicera på Fornföreningen Fibulas strävan mot ett 

museum rakt av eller om mitt empiriska material bjuder på andra vägar. Vad är ett 

museum enligt Fornföreningen Fibulas medlemmar? Vilken kunskap har  

Fornföreningen Fibula om vad ett museum är? 

Utifrån mitt teoretiska ramverk och forskningsläget ovan formulerar jag min 

huvudfrågeställning i denna mastersuppsats i musei- och kulturarvsvetenskap på 

följande sätt:  

Vad är ett museum? Är detta de facto vad Fornföreningen Fibula vill ha i sin  

rekonstruerade vikingaby i Saltvik? 

Jag kommer att besvara frågeställningen genom flertalet kvalitativa undersök-

ningsmetoder vilka jag kommer att redogöra för nedan. 
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Empirimaterial och metod 

Jag väljer kvalitativa forskningsmetoder utifrån min frågeställning och syftet med 

min undersökning och jag strävar efter en etnografisk närhet, vilket jag också 

uppnår under gruppintervjusituation. Jag är ute efter att ta reda på hur  

medlemmarna i Fornföreningen Fibula ser på föreningens förutsättningar att skapa 

ett museum i eller i nära anknytning till vikingabyn och utifrån detta bringa klarhet 

i vad ett museum är och om detta är vad Fornföreningen Fibula vill skapa, därmed 

fungerar kvalitativ forskningsmetod bäst. 

Min empiri består främst av över sex timmar intervjumaterial transkriberat till 

134 (hundratrettiofyra) sidor text, utifrån informationen jag får genom de första 

två fokusgruppintervjuerna gör jag sedan en djupintervju, fältobservation/etnografi 

och dokumentationsstudier (dokument hämtade från Fornföreningen Fibula samt 

litteratur rörande ämnet). Jag analyserar min empiri genom induktiv analys för att 

besvara min frågeställning och min arbetsgång följer en grundad teori.  

Jag väljer alltså först att besvara min frågeställning med hjälp av två  

kvalitativa gruppintervjuer med föreningens medlemmar; en med Fornföreningen 

Fibulas styrelse och en med Fornföreningen Fibulas stridshird och sedan genom 

en kvalitativ, semistrukturerad djupintervju med Museibyråns chef och  

landskapsantikvarie Viveka Löndahl. Jag kommer också besvara frågeställningen 

med hjälp av ICOM:s etiska regler och internationella standarder för vad ett  

museum är, relevant litteratur, internetkällor, egenproducerade bilder utifrån två 

fältobservationer/etnografi samt kompletterande e-postkorrespondens med  

intervjuade informanter samt sevärdheten Rödhamns platsansvariga Anette  

Gustafsson.  

I hänvisning till vad som sägs i fokusgruppintervjuerna utelämnar jag  

informanternas namn av hänsyn till informanterna. Fornföreningen Fibula är en 

ideell förening, där medlemmarna är med i föreningen på sin fritid, som  

privatpersoner, och i en gruppintervjusituation där ingen utomstående har inblick i 

diskussionerna kan åsikter yttras som i offentligheten kanske inte skulle yttrats. 

Därav anser jag det berättigat att skydda personernas identitet. Jag väljer också att 

lämna diskussionerna från fokusgruppintervjuerna i analysen könsneutrala med 

ordet hen istället för att uttala han eller hon eller specifika namn. Dock frångår jag 

denna princip vid redovisning av information från e-postkorrespondens med  

medlem Erik Lindholm i dennes roll som båtprojektansvarig, boende i Borgboda 

och Fibulas primäre mailkontakt samt vid redovisning av information från samtal 

med medlem Jörgen Lindblom i egenskap av Fornföreningen Fibulas förste  

ordförande, då informanternas roller i dessa hänseenden kan ses som mer  

offentliga och informationen som delgivits mig i dessa diskussioner inte innehåller 

känsligheter. Vid redovisning av material som kommer fram vid djupintervjun 

med landskapsantikvarien, som ställer upp i intervjusituationen i egenskap av sin 

yrkesroll, nämns denna med namn. I material som kommer från  
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e-postkorrespondens med Rödhamns platsansvariga nämns uppgiftslämnaren med 

namn då denna också svarar i sin roll som ansvarig.  

Intervjumaterial – fokusgruppintervju  

Jag väljer fokusgruppintervju som metod då syftet med fokusgruppintervjun är att 

samla in kvalitativ data och metoden används när man vill undersöka värderingar, 

attityder, idéer och komplexa fenomen som uppstår vid social interaktion i en 

grupp (Hylander 2001, s. 2; Wibeck 2010, s. 24). Då jag vill veta vad  

Fornföreningen Fibula vill ha i sin nutida vikingaby, ett museum eller något annat, 

lämpar sig denna undersökningsmetod väl. Man kan använda metoden som enda 

insamlingsmetod när man vill ”öka förståelse, förklara och generera teori”  

(Hylander 2001, s. 8) men det är också vanligt att man kombinerar den med andra 

metoder (Hylander 2001, s. 2). Som jag nämnt tidigare kommer jag att kombinera 

flera metoder då intervjuerna erbjuder lösa trådar som jag genom min grundade 

teori och mitt teoretiska ramverk bestående av rekonstruktion och fornbyar,  

autenticitet, kulturell ekonomi, kulturarv och framförallt museum fångar upp  

genom fältexkursioner, djupintervju med Viveka Löndahl och  

dokumentationsstudier.  

Deltagarna i en fokusgruppintervju har något gemensamt karakteristiska (kön, 

ålder, utbildning), en gemensam upplevelse av något eller så har man genomgått 

en gemensam livssituation (Hylander 2001, s. 11; Wibeck 2010, s. 24), det mina 

grupper har gemensamt är Fornföreningen Fibula.  

Jag utför endast 2 fokusgruppintervjuer (efter forskning baserad på Krueger 

1994); stridshird och styrelse. 

Jag agerar moderator och observatör under mina fokusgruppintervjuer. Min 

uppgift som moderator är ”att få deltagarna att interagera med varandra i så stor 

utsträckning som möjligt” (Hylander 2001, s. 9), något jag också uppnår. Ibland 

går jag dock in i samtalen för att leda bort informanterna från villospår och även 

för att låta två av informanterna som är mer tystlåtna än de andra få talturer. Då 

min teori bygger på en grundad teori samlar jag själv in all data och då kan jag 

med fördel agera både som moderator och observatör. Reliabiliteten i studien ökar 

när det är samma moderator som genomför samtliga intervjuer (Hylander 2001, s. 

10).  

Jag väljer att använda mig av en semistrukturerad fokusgruppintervjumetod då 

jag anser att denna metod fyller mitt syfte bäst. Jag lägger upp några  

huvudfrågor/ramfrågor och ämnen som jag vill att grupperna ska diskutera. Jag 

vill inte verka för styrande och kontrollerande då risken finns att min roll och 

mina åsikter kan komma att reflektera på deltagarna i intervjun om jag styr för 

mycket. Därför passar en semistrukturerad fokusgruppmetod som går ut på att 

moderatorn/forskaren ger teman/ramfrågor till fokusgruppen som gruppen får  

diskutera fritt men jag har också följdfrågor förberedda som jag vill ha svar på och 
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om gruppen inte självmant tar upp frågorna bryter jag in på lämpligt ställe i  

diskussionen och leder gruppen in på frågorna (Wibeck 2010, s. 56 ff). Detta sker 

fler gånger under styrelseintervjun än under hirdintervjun. Diskussionerna i hirden 

flyter på bättre, där får alla taltur, nästan ingen avbryter eller överröstar någon  

annan, medan styrelseintervjun tedde sig på ett annat sätt. Tre informanter visar 

sig vara mer dominanta och frispråkiga än de övriga tre och både avbryter och 

överröstar andra informanter och moderatorn. Jag får bryta in flertalet gånger för 

att ge de mer tystlåtna deltagarna muntur. Ändå är det svårt att få de tystlåtna att 

delge de andra sina åsikter. Något som kanske visar på ett ofördelat  

maktförhållande inom styrelsen, blyghet hos den tystlåtna, likgiltighet hos den 

tystlåtna eller lika åsikter med den som yppat sin åsikt före talturen ges till den 

tystlåtna. 

Jag förbereder mina semistrukturerade fokusgruppintervjuer genom att jag 

väljer ut olika teman/ramfrågor utifrån vilka deltagarna i intervjun förväntas fritt 

diskutera, jag skriver ner eventuella följdfrågor och sammanställer dessa i en  

guide som utgår från Kruegers modell (Krueger 1998; Wibeck 2010, s. 73;  

Hylander 2001, s. 11). Jag väljer medvetet att ställa öppna, ickeledande frågor för 

att deltagarna ska känna att de fritt kan diskutera de ämnen jag på förhand har valt 

och för att öppna frågor ofta ger mer uttömmande svar än stängda. Öppna frågor 

passar också min forskningsmetod då jag är ute efter intervjudeltagarens syn och 

upplevelser av något och detta får man bättre fatt på i öppna frågor (Ahrne & 

Svensson red. 2011, s. 12). I hirden uppstår en spontan diskussion om själva  

hirden vid slutet av intervjun; vilka regler utgår man ifrån vid stridsträning och  

-uppvisning, vilka resor har hirdmedlemmarna gjort tillsammans och andra  

minnen kopplade till stridhirden. För att se guiden med frågor, se appendix 1. 

Man spelar ofta in fokusgruppintervjuer då det är svårt att som moderator och 

forskare både lyssna, observera och anteckna allt samtidigt som diskussionerna 

förs (Wibeck 2010, s. 91). Jag kommer använda mig av ljudinspelning.  

Jag bjuder in Fornföreningen Fibulas medlemsgrupper till diskussionerna och 

hoppas att mellan 4 och 6 deltagare dyker upp (efter forskning baserad på Carey & 

Asbury 2012; Morgan 1997; Simmel 1964; Wibeck 2010). Mina intervjudeltagare 

är alltså inte på förhand utvalda (efter forskning baserad på Hylander 2001).  

Storleken på en fokusgrupp behöver inte ha så stor betydelse egentligen – om man 

valt rätt personer till grupperna, de som har kunskap, vågar ge uttryck för den och 

har ett genuint intresse för ämnet som diskuteras behöver inte antalet personer 

vara något problem. Om problem uppstår är det dock moderatorns/forskarens 

uppgift att bryta mellan och till exempel fråga en specifik person som inte fått 

möjlighet att tala komma till tals med en fråga som ”vad anser du om det här?” 

eller ”hur upplever du det här?”. I problematiska grupper krävs en uppmärksam 

moderator/forskare, vilket i mina intervjugrupper var nödvändigt att jag var i  

styrelseintervjun.  
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Jag har inte valt att följa uppsatsmanualens anvisningar angående  

transkribering (Rydbeck 2012) utan jag har valt att transkribera hela mitt  

intervjumaterial vilket resulterat i 108 (hundraåtta) sidor text för  

fokusgruppintervjumaterialet. Detta då jag insett att mitt val av intervjumetod, 

dvs. fokusgruppintervju gjort att jag även måste fokusera på interaktionen mellan 

informanterna och detta är svårt att göra i en nyckelordstranskription (efter  

forskning baserad på Wibeck 2010). Det bandade och transkriberade materialet 

finns tillgängligt hos författaren. 

Citering eller korta utdrag ur transkriptionen kommer att finnas med i  

analysen för att ge undersökningen mer tillförlitlighet och för att ge läsaren  

möjligheten att själv tolka materialet (efter forskning baserad på Wibeck 2010). 

Jag väljer att transkribera på ett mellanting mellan transkriptionsnivå 2 och  

transkriptionsnivå 3 enligt Linells modell (1994) så att jag kan använda mig av 

citat och korta utdrag.  

Insiders  

Jag har gjort två urval för mina fokusgruppintervjuer. Jag kommer intervjua två 

olika fokusgrupper i Fornföreningen Fibula. Den ena fokusgruppen består av ”de 

närmast sörjande” (Danielsson, telefonsamtal 25.1.2014), dvs. de som är mest 

aktiva i föreningen, delar av styrelsen och de som brukar dyka upp på talkoarbete i 

vikingabyn eller i ”bunkern”. (Talka är ett finskt låneord i åländskan, som betyder 

frivilligt arbete som man gör tillsammans. Talkoarbete i Fibulas fall kan innebära 

sömnadstillfällen, pysselkvällar, städning och uppröjning i vikingabyn, båt- eller 

husbyggande i vikingabyn och liknande. Detta ord kommer att förekomma fler 

gånger i uppsatsen). Denna fokusgrupp väljer jag att benämna insiders då dessa 

medlemmar sitter på beslutande poster i föreningen: styrelseledamöter och  

styrelsens ordförande.  Jag har valt denna grupp då medlemmarna i styrelsen har 

mångårig erfarenhet av föreningen, de är aktiva och vana att driva föreningens 

projekt. Jag hoppas finna kunskap, driv och engagemang i denna grupp. Den andra 

gruppen väljer jag att benämna outsiders, vilket jag återkommer till. (Se Aronsson 

2007 för närmare teori kring insiders-outsiders).  

Beslut om datum för intervjun med insidergruppen fattades tillsammans med 

föreningens ordförande via telefonsamtal och sms. Intervjun beslöt vi att ska  

hållas i vikingabyn i samband med ett talkoarbete den 22 februari 2014  

(Danielsson, telefonsamtal och sms 25.1.2014). Platsen föll sig naturlig då  

talkoarbetet kommer utföras i vikingabyn vilket egentligen inte kunde bli bättre; 

intervjudeltagarna är på en plats de känner till, i miljön som ska diskuteras och det 

finns färdigt ett långhus med långbord och bänkar där vi kan sitta för intervjun. 

Man kan dessutom stänga om sig och intervjun ser på förhand ut att inte kunna bli 

störd (alla kriterier är nämnda som goda kriterier för val av intervjumiljö enligt 

Wibeck 2010). Dock visar det sig att flertalet andra medlemmar än  
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styrelsemedlemmarna kommer tidigt till talkodagen och vid 3 olika tillfällen störs 

intervjun av personer som klampar in i långhuset.  

Insidersgruppen kontaktas via mejl med ett introduceringsbrev där  

intervjuupplägget, exakt tidpunkt och plats preciseras och där styrelsen erbjuds 

chansen att ändra tidpunkten för intervjun.   

6 personer deltar i insiderfokusgruppintervjun. 3 kvinnor och 3 män.  

Outsiders 

Den andra fokusgruppen kallar jag alltså för outsiders. Gruppen består av delar av 

Holmgers hird, Fornföreningen Fibulas stridsgrupp. Dessa medlemmar är inte 

direkt knutna till styrelsen i praktiken utan snarare i teorin, gruppen har ett eget 

bankkonto som medlemmarna i hirden delvis har fri disposition över och man 

utövar delvis aktiviteter skiljt från kärnan i föreningen. Varje tisdag under  

vinterhalvåret försöker hirden träffas och träna stridsteknik, utföra talkoarbete 

hemma hos någon i hirden, i vikingabyn eller i ”bunkern”. Under sommarhalvåret 

tränar hirden i vikingabyn. Medlemmarna i hirden är snäppet yngre, medelåldern 

ligger på ~23 år, mot styrelsens ~42 år. Därför ligger det i undersökningens  

intresse att jämföra åsikter, attityder, uppfattningar, erfarenheter och känslor kring 

Fornföreningen Fibula och skapandet av ett eventuellt museum i denna grupp. 

Kanske en annan kunskap, ett annat driv och ett annat engagemang än i styrelsen 

finns i outsidergruppen? Kanske man strävar mot något annat? Detta kommer jag 

att försöka ta reda på i fokusgruppintervjun. Det antas att fokusgruppintervjuer 

med homogena grupper men med något brytkriterium (ålder, kön, maktfördelning) 

sinsemellan grupperna ger mer information än lika många heterogena grupper 

(Knodel 1993, s. 40). Därför anser jag det intressant att intervjua outsidergruppen. 

Jag lägger upp en omröstning mellan datumen 8, 9, 15 och 16 februari 2014 

för en fokusgruppintervju på hirdens Facebookforum så att medlemmarna i hirden 

kan rösta på det datum som passar dem som vill vara med i gruppintervjun. Efter 

omröstning ser det ut som att söndagen den 16 februari fungerar för flest  

medlemmar. Dock är intresset för intervjun svalt och på förhand har endast 7  

medlemmar av Facebookforumets 34 medlemmar svarat att de är intresserade av 

att ställa upp på en fokusgruppintervju. Trots flera påminnelser om att rösta. Av 

dessa 7 medlemmar svarar 1 person att denne kan närvara den 8 februari, 0  

personer har möjlighet att närvara den 9 februari, 3 stycken kan närvara den 15 

februari och 4 stycken meddelar att de kan närvara den 16 februari. 2 personer 

meddelar att de eventuellt dyker upp den 16 februari och i sista minuten meddelar 

1 person att denna inte kan komma den 16 februari (Holmgers hirds  

medlemsforum på Facebook – webb poll 25.1.2014 [senast uppdaterad 

15.2.2014]). Sist och slutligen sluter 4 hirdmedlemmar upp till intervjun den 16 

februari 2014. 2 män och 2 kvinnor. 

Diskussion om plats för outsiderintervjun förs med ordförande.  

Föreningslokalen ”bunkern” finns att tillgå och efter lite fundering kring  
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nyckelöverlämning beslutar vi oss för att outsiderintervjun ska ske där, då  

långhuset i vikingabyn den aktuella helgen är upptaget (Danielsson, telefonsamtal 

12.2.2014).  

Intervjumaterial – djupintervju  

Jag väljer att intervjua landskapsantikvarie Viveka Löndahl, chef för Museibyrån 

vid Ålands landskapsregering då Landskapet Åland enligt lag äger allt  

arkeologiskt material på Åland. Landskapsregeringen kan bevilja undantag mot 

denna lag efter villkor den själv bestämmer – till exempel att aktören som ansöker 

om att få äga arkeologiskt material kan säkerställa professionell förvaring,  

säkerhet och vård för föremålen (Löndahl, muntlig uppgift 7.3.2014). Ett  

samarbete med denna institution krävs då Fornföreningen Fibulas medlemmar 

meddelar i fokusgruppintervjuerna att de vill ha arkeologiskt material i sitt  

museum. Jag bokar in en semistrukturerad djupintervju med Viveka Löndahl den 

7 mars 2014 på hennes kontor i Museibyråns lokaler i Mariehamn (Löndahl,  

telfonsamtal 28.2.2014). Detta gör jag utifrån min grundade teori som menar till 

att bilda teori allteftersom studien fortgår, vilket jag också tidigare redogjort för.  

Jag formar också här (lika som fokusgruppintervjuerna) en frågeguide utifrån 

Kruegers modell (Krueger 1998; Wibeck 2010, s. 73; Hylander 2001, s. 11). För 

att se guiden med frågor, se Appendix 2. Jag väljer också här medvetet att ställa 

öppna, ickeledande frågor för att Viveka Löndahl ska känna att hon fritt kan svara 

på de frågor jag på förhand har valt att ställa och för att öppna frågor ofta ger mer 

uttömmande svar än stängda (Ahrne & Svensson red. 2011, s. 12).  

Jag använder inspelningsapparatur och när jag transkriberar intervjumaterialet 

gör jag lika som med fokusgruppintervjumaterial enligt Linells modell (1994), 

dock finns ingen interaktion att observera då Löndahl intervjuas ensam, men 

kroppsspråk, gester, tvekningar, omtag och liknande antecknas. Transkriptionen 

resulterar i 26 (tjugosex) sidor text.  Det bandade och transkriberade materialet 

finns tillgängligt hos författaren. 

Etnografi/fältstudier 

Mina etnografiska studier sker i fält dels som observation under  

fokusgruppintervjuerna med Fornföreningen Fibulas styrelse den 22 februari 2014 

och stridshird den 16 februari 2014 dels som två skilda fältexkursioner. De två 

exkursionerna sker utifrån min grundade teori då fokusgruppinformanterna  

delgivit mig information om de olika platserna som exkursionerna går till. Jag vill 

undersöka närmare vad man menat i intervjuerna. Den ena fältexkursionen sker 

den 2 maj 2014 till Ålands Landskapsregerings och Museibyråns byggnader Idas 

Stuga, i Borgboda och Vargstensslätten i Långbergsöda på Åland i Saltviks  

kommun medan den andra fältobservationen sker vid Ålands Landskapsregerings 

och Museibyråns byggnad Medeltidshuset i Jomala kommun på Åland den 21 
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september 2014. Jag har dock ej möjlighet att besöka Rödhamn, då man behöver 

egen båt för att ta sig till platsen.  

Observationerna får stor betydelse då jag vill närma mig Fornföreningen  

Fibulas medlemmars utsiktspunkt och detta görs genom att jag besöker miljön där 

den studerade lever (Lalander 2011, s. 83) och de platser som de intervjuade  

medlemmar talar om i intervjusituation.  Återigen baserat på min grundade teori.  

Dokumentationsstudier 

Jag har fri tillgång till Fornföreningen Fibulas arkiv med verksamhetsplaner,  

minnesanteckningar och årsberättelser under mitt uppsatsarbete. Mejl- och  

telefonkontaktmöjligheter till ordförande, kassör, sekreterare och  

båtprojektansvarig kommer att underlätta mitt arbete. 

Min tredje metod är således dokumentationsstudierelaterad.  

Min roll 

Jag är medlem i Fornföreningen Fibula och man kan se det som problematiskt när 

jag författar denna uppsats.  Därför vill jag klargöra följande saker; för det första 

är min roll i Fornföreningen Fibula medlem och jag har inga förtroendeuppdrag. 

Jag har bott och studerat utomlands de senaste åren varvid mitt medlemskap i  

föreningen har intagit en passiv status, där jag enbart betalar medlemsavgiften, 

därmed har jag ingen återkommande insyn i verksamheten. För det andra, i och 

med att jag inte är en aktiv medlem, känner jag inte alla medlemmar i föreningen. 

Föreningen har fått många nya medlemmar sedan jag var aktiv i föreningen för 

snart åtta år sedan. För det tredje är jag arkeolog och musei- och kulturarvsvetare, 

jag har tidigare utfört studier rörande Fornföreningen Fibula och jag känner väl till 

föreningen som vetenskapligt studieobjekt. Jag är van att inta en objektiv,  

vetenskaplig, forskarroll och att behandla Fornföreningen Fibula i denna uppsats 

på något annat sätt än vetenskapligt objektivt hade varit ett brott mot min  

yrkeskodex (ICOM:s etiska regler om museer och museianställda) som  

museivetare och forskare, vilket är allvarligt och något som jag inte skulle  

genomföra. Jag måste hålla en distans till mitt arbete samtidigt som det också kan 

finnas en fördel i att jag känner till platsen, några få av medlemmarna samt  

föreningens grundstruktur sedan tidigare - jag släpps in i kärnan (jag är en insider) 

och jag kan också välja att ställa mig utanför i periferin och se in som forskare (jag 

är också en outsider).  

En duktig, kunnig och insatt moderator/forskare som tillhör samma grupp som 

de intervjuade är att föredra framför en utbildad moderator menar Morgan och 

Kreuger (1993 s. 10). Något maktinflytande över deltagarna får ej finnas och  

Krueuger skriver om problematiken som kan uppstå då moderator/forskare och 

deltagare känner varandra; deltagarna kan påverkas av och associera forskaren 

med en viss åsikt eller inriktning (Kreuger 1994). Jag är medveten om att denna 
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problematik kan uppstå vid mina specifika intervjuer – jag kan bli associerad med 

vad deltagarna tror att jag står för och därmed kan deltagarna tro att detta är vad 

jag vill att de också ska tycka, jag måste alltså vara mycket tydlig vid introduktion 

att jag är ute efter vad de tycker och deras kunskap, inget annat. Gruppintervju är 

att föredra då moderator/forskare och deltagare känner varandra framom  

djupintervju; forskarens subjektivitet försvinner mer i gruppintervjuer och  

forskarens inflytande minskar (Frey & Fontana 1993, s. 25). Helst ska inte  

forskare och den intervjuade känna varandra men detta är inte möjligt i detta 

sammanhang.  

Källkritiska aspekter 

Gällande källkritiska aspekter rörande materialet är det viktigt att tänka på att  

gällande all kulturarvsforskning och -utövning är tolkningen av det förflutna  

påverkat av våra egna föreställningar om det förflutna - samtidens rådande  

samhällssyn spelar roll för hur vi ser på historien och förhistorien. Det förflutna är 

en nutida konstruktion.  

Kulturarv ändras ständigt och nya kontexter läggs till och tas bort, ett kulturarv är inte statiskt 
och det kan tolkas och omtolkas hundra gånger om utan att för det bli färdigtolkat och klart. 
Ett kulturarv består av lager på lager av tolkningar, förändringar och avskalningar – något 
man bör vara medveten om vid undersökningar av det (Lundberg 2013).  

Om intervjubaserat material kan sägas att man bör vara uppmärksam på att det 

informanterna uttrycker är egna åsikter och uppfattningar om saker och ting,  

åsikterna och uppfattningarna behöver inte vara sanning. Det är heller inte  

avsikten med denna uppsats att generera total sanning. Genom de valda  

metoderna inom kvalitativ forskning söker jag bringa klarhet i hur Fornföreningen 

Fibulas medlemmar ser på föreningens förutsättningar att skapa ett eventuellt  

museum och det är medlemmarnas kunskap och medlemmarnas sanning jag är ute 

efter att kunna jämföra med aktuell museivetenskaplig forskning.  
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Fibulas strävan mot ett museum   

Jag har medvetet valt att först redogöra för vad Fornföreningen Fibulas  

medlemmar uttrycker i fokusgruppintervjuerna och därefter lägger jag in ett  

avsnitt med vetenskapliga begreppsdefinitioner. Detta motiverar jag med att  

jag inte vill att läsaren ska förväxla Fibulamedlemmarnas uppfattningar och  

åsikter med gängse accepterade och internationellt överenskomna  

museivetenskapliga begrepp. När jag har redogjort för Fornföreningen Fibulas 

medlemmars uppfattningar och de vetenskapliga begreppen följer djupintervjun 

med Viveka Löndahl och sedan analyserar och kommenterar jag Fornföreningen 

Fibulas idéer utifrån de vetenskapliga begreppen samt djupintervjun med Löndahl. 

Då jag använder mig av en induktiv analys med grundad teori knyter jag de mest 

förekomna svaren till min föreliggande teori som jag redogjort för tidigare. Inom 

analysen plockar jag upp lösa trådar som behöver utredas närmare, såsom de olika 

platserna som nämns i fokusgruppintervjuerna, men mer om detta följer. Först 

börjar jag med fokusgruppintervjuredogörelserna. 

Det här kommer fram i intervjuer med Fibula medlemmar 

Fornföreningen Fibulas hird och styrelse skiljer på vad ett museum är och vad 

Fibula vill ha i sitt museum i intervjusammanhangen. Därför har jag delat upp 

denna rubrik i två delar; först ”Vad är ett museum enligt Fibulas medlemmar?” 

och sedan ”Hur vill Fibula se sitt museum?”. 

Vad är ett museum enligt Fibulas medlemmar? 

I fokusgruppintervjuerna diskuterades vad ett museum är och det fanns många 

funderingar som framhölls i diskussionen. Ett museum är en plats där man kan ta 

del av historiska händelser (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014) där man kan 

bygga upp sin historiska kunskap och själv få se kulturarven (hirdintervju,  

sagesperson B 16.2.2014).  

I ett museum ska faktiska föremål finnas från den tiden som man försöker lära 

ut kunskap om, information om föremålen måste finnas (hirdintervju, sagesperson 

D 16.2.2014) som berättar hur man använt dem, varifrån föremålen kommer och 
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hur man tidsmässigt kan placera föremålen i tidsåldrarna (hirdintervju sagesperson 

A, B, C, D 16.2.2014).    

Fornföreningen Fibulas styrelse berättar vad de anser att ett museum är: ett 

ställe där man kan titta på saker, där man kan lära sig om historia (styrelseintervju, 

sagesperson B 22.2.2014) och där man har bevarat sådant man hittat, såsom  

fornminnen (styrelseintervju, sagesperson F, B, A, C 22.2.2014). I ett museum 

visar man upp föremål för allmänheten (styrelseintervju, sagesperson A, C, B, F 

22.2.2014). Ett museum är publikt och det kan vara ett aktivt museum med  

lärande på platsen och genom detta för man kulturarvet vidare (styrelseintervju, 

sagesperson F, C, B 22.2.2014).  

Hur vill Fibula se sitt museum? 

Varför är det viktigt att bygga ett museum? Vad ska det innehålla? För vem byggs 

museet; vem är målgruppen? Hur tänker man kring förvaring, klimat, föremål, 

personal, öppettider, säkerhet, drift? Hur ska man locka tillbaka besökare till  

museet? Hur ska man finansiera museiprojektet? Är museisatsningen  

genomförbar? Kan man utveckla vikingabyn på något annat sätt om museet inte 

blir verklighet? 

En av styrelsemedlemmarna menar att det är viktigt att bygga ett museum vid 

vikingabyn för att Museibyrån inte gör det. En annan håller med (styrelseintervju 

sagesperson A, F 22.2.2014). En medlem i hirden tycker att föreningen ska  

erbjuda ett mervärde till de besökare som kommer till vikingabyn och detta kan 

man göra genom ett museum (hirdintervju, sagesperson B, D 16.2.2014). Det är 

förpliktande att ha vikingabyn på den plats man har den menar en styrelsemedlem, 

man har ett ansvar att förmedla platsens historia (styrelseintervju, sagesperson F 

22.2.2014). Fibulas tillblivelse och tanken med själva föreningen från början var 

att uppmärksamma platsens historia och ett museum skulle underlätta arbetet med 

att förmedla kunskap om vikingatidens Kvarnbo och Saltvik menar man  

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014).  

Känslan är viktig (hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014). Museet ska inte 

placeras inne i själva vikingabyn utan en bit avsides för att inte förstöra känslan av 

en äkta vikingaby anser hirdens medlemmar (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 

16.2.2014). En medlem i styrelsen för fram förslaget att placera museet på gamla 

tennisplan (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014) och får medhåll från tre 

andra informanter (styrelseintervju, sagesperson F, B, C 22.2.2014). När man ändå 

inte kan göra någonting på ”kullen” så kan man lika bra placera ett museum där på 

tennisplanen (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). Samma informant tror 

också att tillgängligheten blir bättre om museet placeras på ”kullen”, tennisplanen 

ligger intill vägen argumenterar hen, då är det lätt att vika in till museet och titta 

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014).  
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Man vill kunna koppla fornhistoriska faktiska fynd med platsen och därmed 

kunna berättiga sin egen verksamhet tydligare (styrelseintervju, sagesperson A, F, 

C 22.2.2014 & hirdintervju, sagesperson A, D 16.2.2014). Man vill ha riktiga  

arkeologiska fynd i museet (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014 & 

styrelseintervju, sagesperson A, C, F 22.2.2014) rekonstruktioner ser man inte 

som lika autentiska (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). Vill man se 

rekonstruktioner kan man gå ner i vikingabyn menar hirden (hirdintervju,  

sagesperson A, B, C, D 16.2.2014) – på ett museum vill man till största delen se 

riktiga fynd (hirdintervju, sagesperson B, C 16.2.2014). Hirden är dock oense om 

rekonstruktioner bredvid, istället för eller i kombination med riktiga fynd i museet 

– en tycker att man kan ha ett riktigt fynd bredvid eller blandad med en  

rekonstruktion för att visa på hur ”rosthögen” sett ut (hirdintervju, sagesperson C 

16.2.2014) medan två andra inte tycker att man ska blanda rekonstruktioner med 

verkliga fynd på ett museum men att man bra kan ha en rekonstruktion bredvid ett 

riktigt fynd (hirdintervju, sagesperson B, A 16.2.2014). En av hirdmedlemmarna 

säger att föreningen egentligen bara vill ha en plats där man kan ställa ut de  

arkeologiska fynd som redan finns på Museibyrån och att förvaring redan finns i 

källaren på byrån varpå förvaringen inte bör bli ett problem i Fibulas museum - 

föremålen kan vara kvar i Museibyråns källare, förutom de som faktiskt ställs ut i 

Fibulas museum (hirdintervju, sagesperson B 16.2.2014) och sagesperson får 

medhåll av de andra hirdmedlemmarna (hirdintervju, sagesperson A, C, D 

16.2.2014). Styrelsen talar också om riktiga fynd i museet (styrelseintervju,  

sagesperson A, C, F 22.2.2014), men inser klimatproblematiken och kostnaderna 

som tillkommer vid till exempel utställning av arkeologiska metallfynd  

(styrelseintervju, sagesperson A, B, C, F 22.2.2014). En informant menar att man 

kanske kan samla ihop vävtyngder och pärlor eller andra mindre klimatkänsliga 

föremål runt om i bygden och ställa ut de föremålen i Fibulas museum och får 

medhåll av två andra informanter (styrelseintervju, sagesperson A, E, C 

22.2.2014). Information om de fynd man ställer ut ska finnas menar styrelsen där 

man förklarar på en skylt vad föremålet är och hur det har använts (styrelseinter-

vju, sagesperson A, C, F 22.2.2014). Detta tycker också hirden och lägger till att 

möjlig ålder på föremålet bör finnas med samt var det är hittat (hirdintervju  

sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). 

Vikingabyn i sig är ett levande museum menar delar av hirden (hirdintervju, 

sagesperson D, C 16.2.2014); där man återupplever hur vikingatiden kunde ha 

varit genom tidsresor, man utför olika sysslor, man utför hantverk, man har  

autentiska kläder och man äter autentisk mat, man spelar livemusik och känslan är 

autentisk, så autentisk det går i en rekonstruerad miljö (hirdintervju sagesperson 

A, B, C, D 16.2.2014). Styrelsen talar också om vikingabyn, tidsresor, upplevelsen 

av vikingatiden i nutid och olika sysslor medlemmarna utför i samband med  

gästabud, lägerskolor och marknaden som kan ha utförts även under riktiga  

vikingatiden (styrelseintervju sagesperson A, B, C, D, E, F 22.2.2014).  
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Experimentell arkeologi berörs i samband med diskussioner kring  

båtprojektet; ”ett av de viktigaste projekten” (styrelseintervju, sagesperson B 

22.2.2014), vilka aktiviteter man kan ha i museet såsom vävning,  

keramikbränning, växtfärgning, matlagning och olika hantverk (styrelseintervju 

sagesperson A, F 22.2.2014) och vad man brukar göra med barn som deltar i  

lägerskolor och tidsresor ”det (vävning, matlagning, växtfärgning och  

keramikbränning) är ju allt som förekommer redan (vid lägerskolor och  

marknaden) men på något vis hör det ju ihop med det där (museet) också”  

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). 

Hirden vill ha ett till stora delar av året obemannat museum, öppet året runt, 

kanske dygnet runt kameraövervakat ställe; 

C- Man kan ju inte ha folk där å vakta liksom året runt 
A- Cementera fast dom här grejerna som det står historisk fakta på i marken (C & D  

skrattar) gör montrarna i plexiglas så dom inte kan brytas upp å ha det som en öppen fårhage 
eller nånting såndärnt med tak (D skrattar) skulle jag säga men då är jag väldigt rak på sak för 

B- (avbryter) jag tänker lite mera såsom dom har det typ på Nyhamn sånhärnt där du  
egentligen kan gå dit dygnet runt å bara titta det är det att det finns ingen människa där  
(kontaktade B igen via mail och bad hen att precisera vilket Nyhamn hen menade, då kom det 
fram att hen hade sagt fel, hen menade Lotsstugan på Rödhamn i Ålands skärgård 4.3.2014) 

A- (avbryter) det det var ungefär så jag tänkte 
B- (avbryter) som vaktar 
C- Mm 
B- Det det är öppet det finns en dörr å man får gå in liksom 
Moderator- Så det skulle va öppet då? 
B- Jo 
Moderator- Dygnet runt? 
B- Jo jo (paus) det tycker jag folk skulle kunna komma dit precis när dom vill egentligen å 

kunna ta del av informationen som finns där  
A & C- Mm 
[] 
D- Vi kunde ju ha öppettider så men att det ändå var obemannat (paus) övervakat kanske 

men obemannat (paus) att inte finns en personal där som släpper in folk å tar betalt utan man 
får gå dit när det är öppet då att det kan låsas å öppnas automatiskt det finns ju såna fina grejer 
idag  

C- Man kan sätta en liten kamera där 
D- Ja en liten kamera nu tittar  
C- (avbryter) sätter en liten kamera som kollar att ingen vandaliserar 
D- (avbryter) ja jag på dej var snäll med mina föremål  
C- Jo 
D- Men liksom att det inte står en personal där hela tiden (hirdintervju 16.2.2014) 

Under turistsäsong eller något happening skulle man kunna ha en avlönad  

personal på plats tycker sagesperson B och får medhåll av sagesperson D  

(hirdintervju, 16.2.2014). Generösa öppettider året runt, kanske inte dygnet runt 

tycker sagesperson D skulle vara en lösning för museet (hirdintervju, 16.2.2014). 

Man vill inte vara tvungen att komma och öppna museet själv (hirdintervju,  

sagesperson B, C, D 16.2.2014). 

Man talar om huvudsaklig frivillig entré (hirdintervju, sagesperson A, C, D 

16.2.2014) och eventuellt inträde skulle tas vid eventuella bemannade delar av 

säsongen såsom sommarmånaderna eller under olika happenings där en guide  
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anställts såsom under Kulturnatten och liknande händelser under året (hirdintervju 

sagesperson B, D 16.2.2014). Vissa temadagar kunde ordnas tycker F och A men 

man säger inte om detta ska göras med ideella krafter eller avlönad personal  

(styrelseintervju 22.2.2014). När levande berättare är på plats kunde man ha  

rekonstruerade svärd eller sköldar framme så att besökarna skulle få ”levande  

historia på sej” och få känna hur vikingatiden kändes tycker en av  

hirdmedlemmarna (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014), då svarar en annan att 

detta skulle konkurrera med det föreningens medlemmar sysslar med nere i  

vikingabyn ”museet ska inte sno vårt jobb” (hirdintervju, sagesperson C 

16.2.2014). Styrelsen är också inne på att museet till stora delar av året ska stå 

obemannat (styrelseintervju, sagesperson A, F, B, C 22.2.2014). Två tycker i  

huvudsak att museet ska sköta sig själv (styrelseintervju, sagesperson A, B 

22.2.2014). Man kan ha säsongsanställd personal i form av skolungdomar på  

somrarna tycker sagesperson B och får medhåll av sagesperson A, C, F och E  

(styrelseintervju, 22.2.2014) och en flexibilitet ska finnas med chans till guidning 

om besökare vill veta mer om museet, platsen och vikingabyn tycker sagesperson 

F (styrelseintervju, 22.2.2014). Någon måste vara ansvarig för museet  

(styrelseintervju, sagesperson C, B 22.2.2014), kanske en person eller en grupp 

(styrelseintervju, sagesperson A, B, C, F 22.2.2014), hur detta i praktiken ska  

lösas har man inget svar på, kanske Museibyrån skulle vara intresserade av att 

ansvara för museet (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). Det är nog en  

utopi tror sagesperson F (styrelseintervju, 22.2.2014), där finns inga pengar  

(styrelseintervju, sagesperson C 22.2.2014) eller engagemang (styrelseintervju, 

sagesperson E 22.2.2014).  

En av hirdens medlemmar undrar om man ska gräva efter fornföremål själv 

till museet (hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014) och en styrelsemedlem talar 

om att det hade varit roligt att undersöka ”kullen” närmare, för att få reda på ”vad 

det är för människor som ligger här begravda i backen” och ”varför finns de just 

här?” (styrelseintervju, sagesperson F 22.2.2014).  

En av hirdens medlemmar förespråkar en obemannad ”fårhage” med tak som 

museum (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014). Man är medveten om den  

eventuella skadegörelserisken som föreligger: hur ska man få montrar att hålla - 

fungerar plexiglas (hirdintervju, sagesperson A, 16.2.2014)? Hur ska man  

förhindra vandalisering – kan man gjuta fast montrarna i golvet (hirdintervju,  

sagesperson A 16.2.2014)? Hur ska frivillig entré bössan se ut – kanske man kan 

gör den i metall (hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014) eller av gjutjärn  

(hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014), ja på något sätt måste den vara omöjlig 

att slå sönder eller bära med sig (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014)? Man kan 

ha information om hur man gör en inbetalning till föreningen i museet istället för 

en frivillig entrébössa föreslår sagesperson D (hirdintervju, 16.2.2014).  

Som tidigare nämnts vill en sagesperson i hirden visa de fornfynd som finns 

på Museibyrån i källaren på Ålands museum, de föremål man annars inte får se, i 
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Fibulas museum och hen får medhåll av de övriga informanterna (hirdintervju, 

sagesperson B, A, C, D 16.2.2014). Hirdens medlemmar vill att Fibulas museum 

ska vara ett ställe där man visar upp fynden på, ett ställe med montrar, kanske lite 

teknik såsom pekskärmar (hirdintervju, sagesperson D 16.2.2014), hörlurar  

(hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014) och tv-apparater där man kan lyssna på 

någon som berättar om fynden (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014) och man 

vill ha kartor där lokala fyndplatser från vikingatiden markerats (hirdintervju,  

sagesperson A, B, C 16.2.2014). Elektronik och ett öppet, obemannat museum 

inser man under intervjuns gång att kanske inte går så bra ihop: det är lätt att  

vandalisera elektronik, det blir dyrt i längden (hirdintervju, sagesperson C 

16.2.2014), ”jag ser inte att det går ihop med ett öppet museum” är en kommentar 

som fälls (hirdintervju, sagesperson B 16.2.2014). I så fall måste man ha  

bemanning på plats (hirdintervju, sagesperson B 16.2.2014). Men några i hirden 

förespråkar ändå modern media såsom pekskärmar och filmer (hirdintervju,  

sagesperson A, D 16.2.2014) och kanske man kan bygga in elektroniken på något 

sätt så man inte kommer åt att vandalisera den menar en av medlemmarna  

(hirdintervju, sagesperson D 16.2.2014). Angående teknik talar man under  

styrelseintervjun om eventuellt rörliga bilder, digitala kartor med landhöjning och 

hus (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014), kanske delar av utställningen helt 

virtuellt (styrelseintervju, sagesperson F 22.2.2014) med de äkta föremålen endast 

i bildform eller som film (styrelseintervju, sagesperson C 22.2.2014).  

Kombinationen äkta fornfynd, planscher och media tror delar av styrelsen är den 

bästa kombinationen (styrelseintervju, sagesperson F, C 22.2.2014). Kanske man 

kunde ha en karta i museet med lokalt betydelsefulla vikingatidsrelaterade platser 

så att till exempel en vandringsled kunde utformas genom bygden, säger en  

styrelsemedlem (styrelseintervju, sagesperson F 22.2.2014), de övriga (utom  

sagesperson D som inte yttrar sig alls i frågan) tycker att detta är ett bra förslag 

(styrelseintervju sagesperson A, B, C, E 22.2.2014).   

Det är viktigt att koppla museet med platsen och verkliga fynd, verkliga  

händelser och lokal vikingahistoria menar hirdens medlemmar;  

Moderator- Vad för slags museum skulle föreningen vilja ha? 
C- I don´t know (skratt) 
A- (lång suck) Nu tänker jag dra en liten sånhärn parallell som jag upplevde i på Irland när 

jag var dit för dom har ju ett vikingamuseum eller historiskt museum är det egentligen men det 
finns vikingainslag (paus) Dublinia heter det 

Moderator- Var på Irland? 
A- I Dublin Dublinia det ligger mitt i ungefär det är inbyggt i en gammal katolsk kyrka  
C- Mmm 
B- (skrattar)  
A- Så liksom redan det var liksom så oh pagen! (hedniskt författarens översättning) men 

liksom det såhär dom börja liksom lite såhär smått i riktigt forntiden såhär innan vikingatiden 
å sen så går dom från det till vikingar ganska såhär sömlöst (paus) så när man kom in dit så 
liksom såhär då berättar dom liksom såhär det här är historiska figurer från vikingatiden som 
hade med Irland att göra dom gjorde liksom som jag sa tidigare paralleller till där man va med 
vikingar som var där  

C- Mhm 
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A- Så jag vet inte om det liksom är svaret på frågan men jag tycker liksom att det är viktigt 
att dra paralleller till Åland med vikingar för visst Åland är en liten sketen flugfjärt på kartan 
men vikingar var nog ganska såhär viktiga för Åland i sej själv tycker jag 

Moderator- Förstår jag dej rätt då om jag tror att du menar att man ska göra som en sorts 
tidslinje där man kopplar viktiga platser med  

A- (avbryter) ja en tidspil man börjar (tvekar) tidigt å går lite senare in i livet inte vet jag 
(paus)  jag har svårt å förklara mej själv men man ska man ska kunna gå längs den här linjen i 
historien å fortfarande hålla sej här det är det som är viktigt 

B- (avbryter) håller nog med om den tanken lite att man försöker 
A- (avbryter) den röda graniten den är viktig för mej 
B- (avbryter) att man försöker ha en röd tråd igenom ja genom hela museet att man ja det 

behöver alltså inte va ett stort museum du behöver inte kunna gå i timtal där  
A- Nej 
B- Det räcker ju egentligen med en liten stuga men när du kommer in så kanske du har  

liksom de tidigaste åren direkt på vänster sida när du kommer in å så kan du följa en viss  
tidslinje å med fynd då från dom årtalen å så vidare 

C- Kanske en liten karta som  
B- (avbryter) vart efter du går 
C- (avbryter) visar var det finns gravar 
B- Ja allt 
A- (avbryter) en karta som visar var Borgboda ligger för det är ju (tvekar) vissa hittar  

faktiskt inte dit det finns stora fina skyltar där jo men många säger bara såhär där var det en 
skylt (paus) vänta nu (paus) så  

B- Mycket liksom var fynden har funnits 
A- Ja 
B- Att det finns utmarkerat å vilken tidsålder å sånhärnt också man liksom kan följa lite  

liksom utvecklingen här på Åland (paus) hur folk har rört sej på nå vis 
A- Ja den historiska resan helt enkelt 
C- Mmm 
[] tidsperioder diskuteras 
Moderator- Så man skulle alltså koppla tidslinjen med platsen? 
A- Ja 
D- Mmm 
Moderator- Men hålla sig till vikingatid? Har jag förstått rätt då? 
A, D, C – Ja ja då har du förstått rätt 
D- Om det skulle va ett museum i anknytning till vikingabyn då behöver det va ett  

vikingatida museum 
C- Ja 
D- Det ska ju inte va ett museum från stenåldern till nutid det behöver det inte va 
A- (avbryter) Det kan va nån annanstans (hirdintervju 16.2.2014) 

Styrelsen talar också flera gånger under intervjun om vikten och känslan för  

platsen och man talar också om kulturell ekonomi och betydelsen vikingabyn har 

för bygden i det hänseendet:  

A- Det var väl en orsak till att föreningen över huvudtaget bildades  
C- (jakande inandning)  
A- Att lyfta fram det där historiska perspektivet det är ju var ju vikingatidens centrum här i 

Saltvik å det har ju aldrig egentligen ja 
F- (avbryter) det förpliktar ju 
A-(avbryter)  ja på nåt sätt jo men det var ju bortglömt på nåt sätt 
F- Jo jo 
A- Här emellan då den här mellanperioden  
Moderator- Mellan vad menar du? 
A- Nja sen vikingatid då 
Moderator- Jaha okej du tänkte så 
A- Jo  
Moderator- Du menar inte att det var nåt projekt som var före å sen 
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A- (avbryter) nej nej 
Moderator- Starta det 
A- Utan jag tänker på det där va det där liksom man ska veta om vad man har hemma på 

sin ladugårdsbacke tänkte jag säga  
C- (harklar sig) 
A- Men liksom alla har ju nånting i dom här trakterna å det är ju viktigt att påminna folk 

om för det va ju det va en rik byggd det här det var ju mycket mera bosättning än idag  
egentligen kanske inte till antal människor men ser man på alla kullar här (gestikulerar) så var 
så har dom ju varit bebyggda å idag är det bara skog på dom så det det är  

C- Mmm 
A- Har åtminstone för mej varit å jag tror för föreningen också det var egentligen därför 

den (tittar på de andra) 
F- (avbryter) mmm därför den starta 
A- Ursprungligen kom till 
C- Jo mm (jakande inandning) 
F- Sen just det här lära att lära sej var dom gamla stigarna gick å 
A- Jo 
F- Å lite allt möjligt såndärnt också 
A- Vägar å  
F- Vägar å stigar ja 
A- Mmm 
F- Precis å varför varför dom dom ligger där dom ligger å tittar lite från ett ovanperspektiv 

å ser att jaha men det här är helt naturligt liksom en tillandning  
B- (suckar) 
F- Till exempel 
A- Mm 
F- Å här fanns det vatten å det är ju också det så som vi försöker lära lära dom här vad ska 

vi säga barnen också som kommer hit  
B- (avbryter) lägerskolor 
F- Temadagar, lägerskolor å andra att man alltid informerar om det  
A- Mmm å då kan man ju va dels lite försiktig med dom lämningar man ju har 
F- Javisst 
A- Att man inte bygger på ett gravfält å 
F- Jo 
A- Å sen ja till å med att man ju kan som det har gått här i Fibula att man kan ju nästan  

förtjäna pengar på det 
F- Precis jo 
A- Marknaden drar ju in mycket 
F- Jo jo 
A- Mycket omsättning av sekiner 
B- Det är ju en förutsättning att vi får in pengar för att 
A- (avbryter) ja å det är ju bra för bygden det också 
F- Absolut 
B- (avbryter) för att vi har alla andra jobb så att säga så (skratt) 
A- Jo  
B- Att det (paus) 
Moderator- På vilket sätt är det bra för bygden tänker du? 
A- Janå det genererar i bästa fall arbetsplatser kanske inte det har riktigt gjort det men det 

är på gränsen att det 
B- Jo  
A- Det kanske skulle kunna göra det 
C- Jo 
F- Å kännedom om bygden här också utåt då  
C- (jakande inandning) 
F- Eftersom det är ju om vi tittar att vi har ca 20 medlemsländer alltså som eller länder som 

kommer som aktiva vikingar försäljare hit under marknaden i varje fall å det genererar ju  
också det här det att kunskapen om Åland å Saltvik sprids ut i världen också så att det är ju 
(paus) 

B- Ja Saltvik är känt det överallt 
F- Ja 
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C- (jakande inandning) 
A- Jo 
B- Det är garanterat det överallt 
F- Jo 
C- (jakande inandning) 
B- Säger man Vikingabyn (paus) jaha i Saltvik 
A, F- Mm 
B- Kommer ju alltid som motsvaret så att säga 
A, F- Mmm jo 
B- Så det är nog inne på kartan ganska kraftigt skulle jag kunna tänka mig till (skratt) 
A- Mmm mm då när butiken (Kvarnbo butiken författarens tillägg) fanns här ännu så sa 

hon (butiksägarinnan Monika Majander författarens tillägg) ju att det va ju liksom årets  
största omsättning det i butiken  

F- Den veckan 
Moderator- Då när det var vikingamarknad menar du? 
A- Jo 
F- mm 
C- (jakande inandning) 
Moderator- För att förtydliga  
A- Mmm det var över jul å midsommar å allt det där långt över  
[] 
Moderator- Vad skulle då ett museum betyda för föreningen å för den här platsen å  

bygden? 
B- Ja nu A får du svara 
A- Mm jag funderar  
B, C- (skrattar) 
A- Janå det är väl å fortsätta den här Fibulas eller föreningens tillkomst då på ett konkret 

sätt att ja det hör ju ihop på nåt sätt det här om vi levandegör det genom hantverk å  
verksamhet men då skulle man också lyfta fram det här det som nu har hittats å varför inte 
göra det där vikingatidens centrum låg på vikingatiden 

F- Precis å då skulle man ju också då hoppas att att människor hittar hit på ett annat sätt då 
A- Ja 
F- Att jamen där finns det ett ganska intressant ställe liksom  
A- Jo 
F- Att man tänker sej att jamen å det där är inget vanligt museum man skulle få namn om 

sej 
A- Mm (styrelseintervju 22.2.2014) 

En i styrelsen förespråkar ett totalt ”passivt museum” där man kan se föremål i 

montrar inne i museet endast genom fönster från utsidan av huset. Man ska  

komma åt en del av utställningen men inte allt (styrelseintervju, sagesperson A 

22.2.2014). Informanten jämför sin idé om ett ”passivt museum” med  

Museibyråns Vargstensslätten i Långbergsöda, Medeltidshuset i Jomala och Idas 

stuga i Borgboda (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). En av de andra  

informanterna kommenterar då denna idé med ”man tittar ju inte in där”  

(styrelseintervju, sagesperson C 22.2.2014), ”nja nej” svarar sagesperson A, ”men 

du kan ändå se” menar hen (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). Vill man 

se allt får man ringa till någon guide som kommer och öppnar, det ska finnas  

flexibilitet i verksamheten tycker då en annan sagesperson (styrelseintervju,  

sagesperson F 22.2.2014). Samma informant säger: ”Mmm man kan ju också  

tänka sej att det är passivt vissa delar av året aktivare andra delar av året”  

(styrelseintervju, sagesperson F 22.2.2014). Sagesperson A fortsätter driva sin idé 

om ”passiv museum” och får blandad feedback från övriga styrelsemedlemmar; 



 32 

 A- Men min idé 
F- (avbryter) men visst passivt är det iallafall 
A- Att det ska va passivt 
B- Jo  
C- Jo 
A- Det är väldigt viktigt för  
C- (jakande inandning) 
A- För då är det ju tillgängligt 
F- Jo  
A- Hela tiden 
C- (avbryter) jo för är det så att  
A- (avbryter) mer å mindre 
C- Jo för är det så att det ska va helt tillgängligt så måste man ha bemanning 
A- Jo 
C-(avbryter) det är bara så det  
A- (avbryter) men det kan vi inte räkna med 
C- Jo nä det är så det 
B- Nä nä 
C- Så då måste det bli som typ montrar då 
A- Jo 
C- Att man kan gå å titta 
A- Jo 
C- Å ha öppet på det viset liksom att 
A- Jo 
C- Att man slipper inte åt föremålen  
A, F- Nä 
C- Men man kan se dom å läsa om dom 
A- (avbryter) jo vissa  
C- (avbryter) jo på vissa jo 
A- (avbryter) saker vissa kommer man åt 
C- (jakande inandning) 
A- Men inte allt 
C- Det är ett sätt 
(tystnad) (styrelseintervju 22.2.2014) 

En hirdmedlem nämner Dublinia museet på Irland som ett exempel på ett bra  

museum (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014), en annan medlem tar upp  

Trelleborgen med tillhörande museum i Trelleborg Sverige och samma medlem 

tycker att Fibulas museum kunde utformas som Lotsstugan på Nyhamn  

(egentligen Radiofyren på Rödhamn författarens kommentar) (hirdintervju,  

sagesperson B 16.2.2014). Kastelholms slott tas upp som ett dåligt museiexempel 

där känslan av en medeltida borg helt har försvunnit (hirdintervju, sagesperson C 

16.2.2014). Ett akvarium tas upp som exempel för att belysa hur man kan använda 

sig av teknik och särskilt surfplattor – mer information om ett föremål kan  

till exempel finnas i plattan och besökaren kan trycka på plattan för att få fram 

denna information om hen vill (hirdintervju, sagesperson D 16.2.2014). Ålands 

museum tas upp som ett dåligt museiexempel där inga förnyelser gjorts; ”inte  

undra på att stadsmuseet alltid är tomt” (hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014). 

En styrelsemedlem nämner som tidigare behandlat Vargstensslätten, Idas stuga 

och Medeltidshuset i Jomala som exempel på vad hen kallar ”passiv museum” 

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). Medelhavsmuseet i Stockholm,  

Sverige och Archeon i Alphen aan de Rijn i Nederländerna är exempel som  
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samma medlem nämner vid tal om museer allmänt, kommande utställningar hen 

hört om och bra museer (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014).    

Hirdmedlemmarna tror å ena sidan att kanske museet kan ge föreningen fler 

medlemmar, lyfta intresset för platsen från ”outsiders” och hålla historien vid liv 

(hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014) men man tror också å andra sidan att inget 

ges föreningen i museiverksamheten egentligen, det är allmänheten som vinner på 

bygget och som får lära sig om platsen och fynd som hittats i trakten (hirdintervju, 

sagesperson B 16.2.2014). Målgruppen för museet skulle vara allmänheten  

(hirdintervju, sagesperson D, B 16.2.2014) och turister (hirdintervju, sagesperson 

B 16.2.2014). Sagesperson B säger ”alla” (styrelseintervju, 22.2.2014), gammal 

som ung lägger sagesperson F till (styrelseintervju, 22.2.2014) och får medhåll av 

sagesperson C (styrelseintervju 22.2.2014) och turister som vistas i landskapet 

(styrelseintervju, sagesperson A, F, C) ser styrelsen som potentiella målgrupper 

för museet (styrelseintervju 22.2.2014).  

Hur ska man locka tillbaka besökare till museet? Kanske man får satsa på att 

locka nya besökare menar en hirdmedlem (hirdintervju, sagesperson D 16.2.2014). 

Kanske man kan förnya delar av utställningen, byta ut en spjutspets mot en annan 

eller liknande (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014) eller kanske man 

kan bygga till och utveckla med fler byggnader menar en medlem (hirdintervju, 

sagesperson B 16.2.2014). Om man har modern media med högtalare och  

monitorer kan man byta innehållet i filmerna och berättelserna, ”informationen 

helt enkelt” säger en medlem (hirdintervju, sagesperson D 16.2.2014). Ett förslag 

som två medlemmar understöder är att årstidsanpassa utställningen (hirdintervju, 

sagesperson D, A 16.2.2014). Verksamhet gör att besökarna kommer tillbaka  

menar sagesperson A och F i styrelsen, aktiv verksamhet nu och då med olika  

teman (styrelseintervju, sagesperson A, F 22.2.2014), kanske årstidsanpassa  

utställningen (styrelseintervju, sagesperson D 22.2.2014). En medlem tycker att 

man kan förändra delar av utställningen ibland och förnya, en annan håller med 

(styrelseintervju, sagesperson A, C 22.2.2014). En informant säger att de bofasta 

besökarna kanske är svårare att locka tillbaka; ”har dom sett det några gånger så är 

det sett sen” det är turisterna föreningen måste satsa på menar hen  

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). För att locka tillbaka besökarna krävs 

också aktiv marknadsföring (styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014).  

Hirden har inga säkra förslag på hur man ska kunna finansiera både kort- och 

långsiktigt för museiprojektet. Man diskuterar eventuella bidrag; åländska,  

finländska eller kanske europeiska fonder kan bidra i museiprojektet (hirdintervju, 

sagesperson D, B 16.2.2014). Fornföreningen Fibula behöver skjuta till monetära 

medel (hirdintervju, sagesperson B 16.2.2014). Kanske Museibyrån kan bidra med 

pengamedel beroende på hur intresserad man är i projektet föreslår en medlem 

(hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014). Sammanfattningsvis menar hirden att 

varifrån man får finansiella bidrag beror på hur man väljer att lägga upp projektet; 

vem som ska stå för personalen under de eventuellt bemannade perioderna till 
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exempel (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). Sagesperson B tror att 

den största delen av kostnaderna kommer initialt, vid uppstarten av museet,  

underhållet torde inte kosta så mycket tror hen (hirdintervju 16.2.2014). En av 

styrelsemedlemmarna är inne på samma linje; driften kommer inte bli så dyr,  

däremot kostar iståndsättandet menar hen (styrelseintervju, sagesperson A 

22.2.2014). Styrelsen diskuterar olika finansieringsformer: sökande av bidrag från 

fonder samt sponsorering (styrelseintervju, sagesperson E 22.2.2014). En medlem 

är övertygad om att sponsorering är huvudvägen man är tvungen att gå  

(styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014) och får medhåll av två andra  

medlemmar (styrelseintervju, sagesperson A, F 22.2.2014). Om man vill ha hjälp 

av Museibyrån kommer man vara tvungen att finansiera deras medverkan tror en 

styrelsemedlem (styrelseintervju, sagesperson A, F 22.2.2014). Det finns inga 

pengar och resurser som Museibyrån kan använda för att bidra i ett sådant här  

projekt (styrelseintervju sagesperson F, A 22.2.2014) och heller inget intresse från 

Museibyråns håll menar sagesperson E (styrelseintervju, 22.2.2014). Hirden kan 

se ett samarbete med Museibyrån gällde driften, föremålslån och personal för  

museet (hirdintervju, sagesperson B, C, D, A 16.2.2014). Styrelsen tror att  

Museibyråns medverkan är en utopi (styrelseintervju, sagesperson A, F, C, B, E 

22.2.2014) men ändå hade det varit idealiskt om de med fackkunskapen kunde 

hjälpa till med utställningar, föremål och planering (styrelseintervju, sagesperson 

A, F, C, B, E 22.2.2014). Vissa saker gällande innehållet i museet,  

säkerhetsaspekter, förvaring och klimatförhållanden i ett museum tycker hirden att 

man saknar kunskap om och man talar om att man skulle anställa någon som har 

kunskap att hjälpa till, Historiska museet nämns och Museibyrån (hirdintervju, 

sagesperson C, A, B, D 16.2.2014). Styrelsen diskuterar anställning av personal 

vid Museibyrån som hjälp vid planeringen och iordningställande av museet  

(styrelseintervju, sagesperson A, B, C, E, F 22.2.2014). Hirden blir till och med 

osäker om ett museiprojekt ens är en fråga för Fornföreningen Fibula, kanske man 

tar vatten över huvudet och egentligen borde låta Museibyrån starta ett museum på 

platsen istället. ”Alltså vi sysslar ju inte med museiverksamhet så” (hirdintervju, 

sagesperson D 16.2.2014). Två medlemmar har uppfattningen att museer på Åland 

oftast byggs av Museibyrån, där de anser att det behövs ett (hirdintervju,  

sagesperson A, C 16.2.2014). Samarbete och samråd med Museibyrån angående 

museet behövs om det ska förverkligas tror alla hirdinformanter (hirdintervju,  

sagesperson A, B, C, D 16.2.2014).  

Om inte museet blir verklighet gör det inte så mycket anser hirdinformanterna, 

man kan vidareutveckla vikingabyn på andra sätt; genom att bygga fler stugor och 

hus och skapa en ”riktig” stad eller vikingaby (hirdintervju, sagesperson A, B, C, 

D 16.2.2014). Pallisaderna ska byggas vidare på (hirdintervju, sagesperson B 

16.2.2014) och hirdens medlemmar tycker det skulle ge ett lyft till vikingabyn om 

man kunde övernatta och bo i byn året om, så att det är verksamhet, liv och rörelse 

hela året (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). Styrelsen säger att  
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arbetet med Allhuset jobbas vidare med och kursverksamheten kan utvecklas där 

(styrelseintervju, sagesperson F, E, A 22.2.2014). Kanske man kan utveckla en 

juniorverksamhet (styrelseintervju, sagesperson E 22.2.2014) och  

övernattningsmöjligheter för gästföreläsare i Allhuset (styrelseintervju,  

sagesperson F 22.2.2014). Kanske vissa av museiidéerna kan föras in i Allhuset 

menar en medlem (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014), men då tappar man 

tillgängligheten tror hen och de facto att man bara kan vika in när som helst och 

titta såsom man tänkt vid ”passiv museum” idén, och hen får medhåll av en annan 

informant (styrelseintervju, sagesperson A, B 22.2.2014).  

Moderator- Om inte ett museibygge blir verklighet hur tycker ni då att vikingabyn ska  
vidareutvecklas? Behöver den vidareutvecklas? 

F- Vi jobbar ju på med just det här allhuset också då å det är ju det är ju en utveckling i sej 
att vi får samlat våra grejer under ett tak å inte behöver hyra upp till exempel eller hyra upp 
lokal när vi har möten å så vidare 

A- Jo kurser kurser 
F- Jo också kurser kan vi ha på ett helt annat sätt 
E- (avbryter) kurser å kanske ha juniorverksamhet 
A- Jo 
E- Men då behöver man ju också kunna ha dom att man kan ha dom nånstans året om  

annars så det är ju 
A- Å där 
F- (avbryter) övernattningsmöjligheter för gästföreläsare 
A- Å där kan man ju ta in vissa delar av de här museiidéerna i det huset då  
F- I såna fall  
Moderator- (förvirrat) Jaha precis jaha ja om det inte blir verklighet ja? 
A- Jo men då blir ju det inte det där tillgängliga för turister 
B- Nä 
E- Men man kan ha små snabbkurser 
A- Jo 
E- Olika åldrar kanske då eller  
A- Ja det kan finnas ett utrymme då som är som ett museum eller som informationsrum 

med vissa delar av dom här idéerna det är ju fullt möjligt (tittar på F) 
F- Mmm men det är ju inte det blir ju absolut inte samma sak 
C- Nej det blir det inte 
A- (avbryter) det är ju så det blir att börja med också om det här allhuset 
C, F- Mm 
A- Kommer först  
C- Jo 
A- Å då kan man ju börja bygga på nåt såntdärnt museiaktigt  
E- Ja 
Moderator- I själva allhuset då? 
A- Ja   
C- Jo 
E- Men just att vi kan ha aktivitet året runt för nu är vi ganska begränsade till årstiden  
F, A- Mm absolut 
C- (jakande inandning) (styrelseintervju 22.2.2014) 

Till museet tänker sig alltså främst en informant i slutskedet av intervjun att delar 

av museiidéerna kan inkorporeras i Allhuset, ett servicehus som är under  

planering i vikingabyn (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014).  

På frågan om ett museiprojekt är genomförbart svarar hirdens medlemmar 

tvekande; i teorin tror man att det är genomförbart men man är inte lika säker i 



 36 

praktiken. Så länge ekonomin tillåter, så länge kunskapen finns bakom, så länge 

kommunikationen med Museibyrån fungerar och så länge pappers- och  

byggarbetet fungerar så tror man att det kan vara genomförbart, men man är  

osäker (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). Styrelsen är också  

tveksam; ”iden är ju jättebra tanken är ju bra men just nu så tror jag att det känns 

lite som att vi har väldigt mycket på gång… det är inget man hastar på”  

(styrelseintervju, sagesperson E 22.2.2014). Mycket planering med prissumma för 

det hela behövs, ritningar, bygglov och planeringen av vad museet ska innehålla 

och hur det ska se ut krävs (styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014). Kan  

Museibyrån säga ett pris för ett sådant jobb undrar en av informanterna  

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014)? Det första steget ska nog ske  

inom föreningen menar en annan av informanterna. Man får inte kasta bort resten 

av verksamheten och kraften föreningen har för de andra verksamheterna för att 

förverkliga ett museum (styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014). Ekonomin 

avgör det hela menar en av medlemmarna och Fornföreningen Fibula kommer 

närmare och närmare att behöva anställa personal för att kunna fortsätta driva sin 

verksamhet, hen får medhåll av några andra (styrelseintervju, sagesperson B, A, C, 

F 22.2.2014).  

Sist och slutligen tycker alla hirdinformanter att utvecklandet av själva  

vikingabyn och den levande historien ska gå före ett museum. Måste man välja så 

väljer alla utvecklande av vikingabyn i första hand (hirdintervju, sagesperson A, 

B, C, D 16.2.2014). Men tre av medlemmarna tycker också att ett museum skulle 

vara bra (hirdintervju, sagesperson A, B, D 16.2.2014). Men först vill man  

utveckla vikingabyn. Museiprojektet är för framtiden, inte precis just nu och  

kanske inte än heller på något år. Museet skulle vara bra för att berättiga det  

föreningens medlemmar gör livslevande genom tidsresor, rekonstruktioner och 

experimentell arkeologi – museet skulle ge vikingabyn vetenskapliga förhistoriska 

fakta att grunda sin verksamhet på tror hirdmedlemmarna (hirdintervju,  

sagesperson A, B, D 16.2.2014). Majoriteten i styrelsen vill också vänta med  

museiprojektet. Ingen är rakt emot museiidén men den är inte realistisk för  

tillfället menar man (styrelseintervju, sagesperson B, E, C, F 22.2.2014). En  

medlem sammanfattar diskussionen med ”… med servicehuset till exempel… 

utökar (man) verksamheten och har några andra egna öppna dagar och försöker få 

lite inkomstkälla på lite annat sätt, att (det inte ska hänga på) enbart marknaden, 

fast den är ju inte huvudmål… för att få en balansgång i hela allt”. Hen fortsätter 

”… ju mer vi bygger här så desto mera så höjer vi ju våra utgifter så att säga, så 

det måste vara en balansgång i det hela…”. Hen menar också att tanken med  

Allhuset är att utöka säsongen, få verksamhet året om och på det sättet locka nya 

medlemmar, dra kurser, få igång juniorverksamhet, och så vidare. Efter att denna 

verksamhet börjat löpa på bra och man märker att det kanske är realistiskt att  

starta ett museiprojekt så då först, om ekonomin och engagemanget tillåter, kanske 

man har anställt någon kunnig person som projektledare eller verksamhetsledare 2 
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ggr i veckan och kan sparka igång museiprojektet – det är för tungt att ro hem ett 

museiprojekt i dagsläget menar hen (styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014).  

Ett ämne som uppstår i hirddiskussionen utanför frågeguiden är deras uttryck 

för tillhörighet med platsen och vikingabyn genom identitetsmarkörer, något som 

inte uttrycks av styrelsemedlemmarna. ”Man är viking”, ”… det är inget snack om 

att jag är reenactor eller att jag leker eller att jag härjar (paus) jag är viking”  

(hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014). De andra hirdmedlemmarna skrattar lite 

åt sagesperson A:s rättframma uttalande men håller sedan med hen; 

D- Ja men som A sa tidigare också att vad sa du? 
A- Ja jag vet inte vad du ska säga jag  
D- Nämen att hen jag är vikingen så eftersom folk vet att man är viking för vi är vikingar 

allihopa  
C, B- Mmm 
D- Så frågar dom frågor å sen ibland kan man faktiskt inte svara på det så nu vet jag inte 

jag hur jag ska svara på din fråga så det skulle ju va jättebra om man hade mera information 
också å nån som man kunde fråga om man inte visste å ville veta så kunde man liksom ha ett 
sånt samarbete också med (Museibyrån) (hirdintervju 16.2.2014) 

Något som inte hirden alls nämner men som styrelsen uttrycker en oro över att 

locka nya medlemmar, yngre förmågor som kan axla ansvaret när nuvarande  

styrelse vill så småningom stiga av och lämna över ansvaret (styrelseintervju,  

sagesperson A, F, C 22.2.2014). 

Det är alltså vad Fornföreningen Fibulas medlemmar diskuterade under de två 

fokusgruppintervjuerna. En del åsikter skiljde sig åt, andra inte. För att kunna gå 

vidare i förståelsen av vad Fornföreningen Fibulas medlemmar ser som ett  

museum och vad som är gängse accepterat som ett sådant kommer jag som  

tidigare nämnt, nu att presentera definitionen av museum utifrån vetenskapliga 

och internationella överenskommelser samt andra för uppsatsmaterialet relevanta 

begreppsdefinitioner för att senare kunna analysera dessa mot mitt insamlade  

material. 

Vetenskapliga begreppsdefinitioner 

Vad är ett museum? 

Vad är ett museum? Enligt ICOM (the International Council of Museums), som är 

ett till UNESCO rådgivande organ i museifrågor, ett internationellt museinätverk 

och en museistandardgivande organisation världen över genom sina stadgar,  

konventioner och etiska regler, ska ett museum uppfylla följande för att få kalla 

sig ett museum: 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, 
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the  
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tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of  
education, study and enjoyment (ICOM:s stadgar, artikel 3, sektion 1). 

Utifrån detta kan man konstatera att för att uppfylla kraven ICOM ställer på ett 

museum krävs samlingar, dokumentation, forskning och personal. Vidare kan man 

läsa följande om kravet ICOM ställer på museipersonal:  

Museum professionals consist the personnel (whether paid or unpaid) of museums or  
institutions… who have received specialised training, or possess an equivalent practical  
experience in any field relevant to the management and operations of a museum, and  
independent persons respecting the ICOM Code of Ethics for Museums and working for  
museums or institutions as defined in the Statute quoted above, but not persons promoting or 
dealing with commercial products and equipment required for museums and museum services 
(ICOM:s etiska regler).  

Man kan vidare läsa i ICOM:s stadgar att institutioner som har några eller flera av 

karaktäristika nämnda ovan också kan erkännas av ICOM (ICOM:s stadgar, artikel 

3, sektion 2) men då inte som museum. För att bli erkänd av ICOM som ett  

museum måste man följa ICOM:s etiska regler om museer och museianställda 

(ICOM:s stadgar introduktion).  

Ett museum är en permanent kulturbärande institution inrättad för att förvärva, 

bevara och främja immateriellt och materiellt kulturarv för den egna generationen 

samt kommande generationer. Museers samlingar är viktiga för alla - alla har  

rättigheter att se och uppleva kulturarvet men alla har också skyldigheter jämte 

kulturarvet, att bevara och säkerställa dess existens till kommande generationer. 

Museum som institution har därför ett ansvar att på ett professionellt sätt ta hand 

om och bevara kulturarvet (Svenska ICOM 2011, s. 10). Detta innefattar  

förvaringsutföranden, dokumentation, forskning, klimatfrågor, stöld- och  

brandsäkerhet, med mera (ICOM:s etiska regler).  

Graeme Talboys fokuserar inte på forskning i sin definition av vad ett  

museum är. Hans fokus ligger snarare på öppenhet, bevarande och  

utställningsverksamhet och ett museum i Talboys mening är en plats där  

människor kan utforska, interagera, fundera över, bli inspirerad av, lära sig om och 

njuta av sitt eget och andras kulturarv (2010, s. 20). Men mellan raderna  

inkluderar alla delar i Talboys definition forskning, för utan forskning om  

kulturarven på ett museum, klarar man inte av att sköta de sysslor Talboys räknar 

upp på ett professionellt sätt. 

En klassisk uppfattning om museum som begrepp är att ett museum samlar, 

vårdar och visar sina föremål och samlingar. Ett museum ska verka forskande, 

samlande och förmedlande (Bohman & Lindvall 2003, s. 90) och utan avlönad 

eller oavlönad personal är dessa uppgifter svåra att genomföra. Ett museum ska 

bevara kulturarv – i detta bevarande ingår också vården av kulturarvet (Dean 

2002, s.1; Talboys 2010, s. 20; Ambrose 1993, s. 3; Moore 1994, s. 4 ff; George & 

Sherrell-Leo 2004, s. 5 ff), vilken berörs i ICOM:s etiska regler. Ett museum åtar 
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sig en bevarande och vårdande plikt av kulturarv. Det är roligt att samla tycker 

Susan Hannusas, konservator på Museibyrån. Men det är ingen större vits att  

samla om man sedan brister i bevarandet och vården av föremålen argumenterar 

Hannusas. Då förlorar man föremålen ändå menar hon - tar man in ett föremål i 

museisamlingen ska man också sköta om det professionellt, annars är det ingen 

vits (Hannusas, muntlig uppgift 25.9.2014). Se nedan avsnitt om vård och  

bevaring. 

På senare år belyses mer och mer demokrati och allmänhetens delaktighet i 

skapande och upprätthållande av kulturarvet (se Simon 2010, Hooper-Greenhill 

1992, Dean 2002, Talboys 2010, Moore 1994). En, kan tyckas idag, omodern 

tolkning av museets uppgift står Gerald George och Cindy Sherrell-Leo för,  

nämligen den att ett museums huvuduppgift är att ett museum ska värdera och 

förklara värdet av materiellt kulturarv för museibesökare (2004). Det är väldigt få 

nyskapade museer som fungerar på det sättet idag år 2014. De flesta museer av 

idag vill verka inkluderande och interaktivt och inte som ett ogenomträngligt  

kulturarvsägande makt- och expertcentrum.  

Museum som ord är inte skyddat och i stort sett kan vem som helst starta ett 

museum, det kan innehålla vad som helst och ett museum behöver inte ens ha 

samlingar, MEN om man vill göra ett seriöst, professionellt intryck och verka 

långsiktigt är ICOM:s definition av vad ett museum är, ledande världen över. 

ICOM verkar för internationellt samarbete och museiprofessionalism och  

-utvecklande världen över (ICOM Sveriges hemsida).  

Basfunktioner för ett museum är insamling, forskning,  

magasinering/förvaring, konservering och bevarande/vård, undervisning och  

utställningar. Lokalerna som inrymmer ett museum ”måste ha tillfredställande 

skydd året om, dag och natt, mot sådana faror som stöld, brand,  

översvämningar, vandalisering och slitage etc. Vid planering och skötsel av både 

byggnader och utrustning måste handikappades särskilda behov tillgodoses, så 

långt det är praktiskt möjligt” (Fjæstad red. 1999, s. 418). 

Tillgänglighet benämns inom museivetenskapen som en grundprincip. I 

ICOM:s etiska regler kan man läsa att ”Styrelsen bör se till att museet och dess 

samlingar regelbundet och på rimliga tider hålls öppna för allmänheten. Speciellt 

bör hänsyn tas till personer med särskilda behov” (Svenska ICOM 2011, s. 8). 

”Museerna har särskilt ansvar för att göra samlingarna och all information som 

hör till dem tillgängliga så fritt som möjligt, med hänsyn tagen till de restriktioner 

som kan uppkomma på grund av tystnadsplikt och säkerhet” (Svenska ICOM 

2011, s. 13).  

Förvaring och vård av museala föremål 

Ett museum som sköts professionellt måste kunna handskas med olika typer av 

material samt dessa materials olika behov. Ett museum som Fornföreningen  

Fibulas skulle innehålla olika föremålstyper. Detta utgår jag ifrån information jag 
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erhållit genom fokusgruppintervjuerna. Man önskar till exempel visa arkeologiska 

fynd vilka kan innefatta arkeologisk metall, horn, ben, sten, trä, glas, keramik och 

textil. Detta är något som Fornföreningen Fibulas medlemmar kanske inte har 

tänkt igenom och för en noggrann genomgång över vad Fornföreningen Fibulas 

museum skulle kunna handskas med se Appendix 3.  

Övriga för undersökningen relevanta begrepp 

Kulturarv ((Cultural) heritage) definieras av ICOM som ”varje föremål eller 

begrepp som anses vara av estetisk, historisk, vetenskaplig eller andlig betydelse” 

(Svenska ICOM 2011, s. 29).  

Kulturarvet kan vara en representation av en befolknings historia och en  

befolknings identitet. Kulturarvet innefattar skyldigheter och rättigheter;  

”kulturarvet är ett delat ansvar, ett delat arv, bestående av minnen, kunskap,  

identitet och historia” (Aronsson muntlig uppgift 21.1.2013; Lundberg 2013, s. 4) 

och kulturarvet frammanar föreställningar om makt, sakrala och profana platser 

och om kulturarvet som handelsvara (Aronsson 2009, s. 2).  

Värden och symboler i kulturarvet lockar känslan av tillhörighet, identitet och 

ägarskap (McDowell 2008, s. 38) men även känslan av utanförskap och förlust 

(McDowell 2008, s. 45). 

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika  
kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella  
symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade  
kulturarv särskild institutionaliserad omsorg (Bohman 2003, s. 12).  

Subjektiva bedömningar av vad ett kulturarv är och vissa institutioner med  

tolkningsföreträde gör kulturarvet tvetydigt - lekmannens kontra expertens  

bedömningar ställs mot varandra. Vem har rätt att definiera ett kulturarv (Bohman 

2003, s. 13)? 

Samtiden och den samhälliga debatten påverkar kulturarvet; det politiska läget 

och olika maktaspekter spelar inverkar på vad som klassas som ett kulturarv och 

Jonas Grundberg skriver att de som har makten att bestämma vad som får  

kulturarvsstatus innehar en institutionaliserande och auktoriserande maktposition 

(Grundberg 1999, s. 44).  

Laurajane Smith menar att inom den institutionella kulturarvsdiskursen bör 

man förstå kulturarvsprocesserna innefattande politik, en persons känsla för plats, 

kulturarv och identitet (2008, s. 174) och det faktum att ett kulturarv aldrig är  

statiskt – det finns en ständigt inneboende förändring i kulturarvet som omformar 

och omvärderar det (2006, s. 11).  

Kulturarv ändras ständigt och nya kontexter läggs till och tas bort, ett kulturarv är inte statiskt 
och det kan tolkas och omtolkas hundra gånger om utan att för det bli färdigtolkat och klart. 
Ett kulturarv består av lager på lager av tolkningar, förändringar och avskalningar – något 
man bör vara medveten om vid undersökningar av det (Lundberg 2013, s. 5).  
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Karin Gustavsson hävdar att alla ska ha rätten att definiera ett kulturarv, inte bara 

experterna på museerna (2002) något som också Nina Simon förespråkar (2010).  

Det finns materiella och immateriella kulturarv; det materiella kan vara ett  

föremål såsom ett fornfynd, ett monument, en byggnad eller liknande, men det kan 

också vara en plats såsom ett fornminnesområde, en nationalpark eller liknande. 

Det immateriella kulturarvet består av traditioner, sånger, berättelser och liknande. 

 Kultur är en gemensam samhällssyn som inte behöver vara åtskild av landsgränser, man kan 
ha en svenskinspirerad kultur på Åland utan att vara svenskar för det. Man kan ha en  
tyskinfluerad kultur i delar av Frankrike utan att höra till landet Tyskland. Kulturarv kan vara 
förhistoriska, historiska eller samtida materiella eller immateriella viktiga arv, enligt samhället 
värda att bevara för eftervärlden (Lundberg 2013, s. 4 f).  

Platsens betydelse för kulturarvet är något som mången forskare belyser  

(Strömberg 2007; Aronsson 2007; Svensson 1999; Smith 2008; McDowell 2008; 

GrydehØj 2010; Jones 2010) och kulturarvet kan också användas i ekonomiskt, 

upplevelse- och turism syfte (O’Dell red. 1999; O’Dell 2005; Holtorf 2005;  

Holtorf 2007; Aronsson 2009; Kopytoff 1986; Selwood 2009) samt i  

EU-finansierade och standardiserande projekt (Johler 2002). Platsen ett kulturarv 

kommer från eller finns i belyses som en egen aktör, ibland socialt rumslig, ibland 

politiskt påverkad. Platsen kan innefatta värden av identitet och mening och då är 

frågan om kulturell ekonomi, turism och upplevelsecentrum är etiskt korrekt i 

samband med kulturarvsplatser. Kulturarvet som en handelsvara innefattar också 

etisk problematik; kan en turistanpassad replika fungera bättre än  

originalföremålet (Holtorf 2005)? Och bör man prissätta det ovärderliga? I vissa 

fall, ja (Kopytoff 1986). 

Ett populärt begrepp inom musei- och kulturarvsvetenskap är begreppet  

deltagande museum. Detta är ett begrepp skapat av Nina Simons, en amerikansk 

utställningsdesigner och museikonsult. Begreppet speglar till att museibesökaren 

ska bli en deltagare. Museum som verkar deltagande månar om demokrati,  

besökarintressen och besökarmedverkan – det ultimata deltagande museet byggs 

upp av besökarna, för besökarna, om besökarna, så att besökarna är deltagande i 

hela processen (Simon 2010).  

Levandegörande är ett begrepp inom museivetenskapen som används för 

museer, fornbyar eller friluftsmuseer som levandegör historien genom att man 

iscensätter olika sysslor eller verksamheter, hela byar eller platser genom olika 

iscensättningar, rekonstruktioner eller den faktiska kulturarvsplatsen där  

människor iklädda roller levandegör hur det förflutna kan ha sett ut (Petersson 

2003, s. 21). Levandegöra innebär att man ger ”liv och själ åt något” (Petersson 

2003, s. 21). Levandegöra som begrepp används ”för att beskriva betydelsen av att 

leva sig in i det förflutna och göra det begripligt för samtiden” (Petersson 2003, s. 

21 f). 
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 Att begreppet levandegörande har kommit att flitigt användas i samband med rekonstruktion 
har säkert med framställandet att göra. Formen för presentation innebär ofta att en eller flera 
personer utför praktiska moment inför publik i forsknings- eller förmedlingssyfte (Petersson 
2003, s. 22).  

Levande museum är egentligen inget vedertaget museivetenskapligt begrepp, 

men flera kulturarvsaktörer och -institutioner använder sig av denna  

sammanfogning av ord troligen för att förklara levandegörandet på deras museum 

eller i deras kulturarvsverksamhet vilket motiverar till användningen av begreppet.  

Rekonstruktioner kan uppföras i både forsknings- och förmedlingssyfte. I 

fornbyar görs det oftast i det sistnämnda. I begreppet rekonstruktion innefattas 

”såväl forskningen som förmedlingen inom arkeologin, som sker i  

rekonstruktionens form” (Petersson 2003, s. 17). Själva ordet rekonstruktion inom 

museivetenskapliga termer betyder att man ”försöker presentera det förflutna  

genom att skapa helhet av fragment”(Petersson 2003, s. 18) och den svenska  

översättningen av ordet är återskapande, men då uppfattningen om det förflutna är 

en konstruktion i sig, är det faktiskt inte möjligt att återskapa det förflutna. Därav 

är all rekonstruktion en samtidsberoende tolkning (Petersson 2003, s.18) och ska 

så även läsas i min användning av begreppet.  

Autenticitet i fråga om rekonstruktioner består av å ena sidan forskning och 

förmedling å andra sidan pedagogik och levandegörande. Faktakunskap ställs mot 

erfarenhet och intuition (Petersson 2003, s. 207 f).  

Experimentell arkeologi med vetenskaplig grund, bakomliggande arkeologisk fakta, som kan 
testas mot olika hypoteser, ses som mer autentiskt än andra levandegörande rekonstruktioner 
som kanske baseras på icke lika säker vetenskaplig grund (Lundberg 2013; Petersson 2003, s. 
208).  

Frågor om syftet med rekonstruktionerna bör ställas och frågor om de har  

kommersiellt och/eller turistiskt syfte. Nytta ställs mot nöje, och turismnöjet och 

rekonstruktion i turismsyfte ses inte som nytta av en del forskare (Petersson 2003, 

s. 208). När man blandar in kommersiella intressen blir autenticitetsbegreppet 

svårare att definiera; ”att sälja replikor på historiska förlagor minskar  

nödvändigtvis inte allmänhetens intresse för historien, än som om man skulle sälja  

originalföremålet” (Lundberg 2013; Petersson 2003, s. 208). 

In the interest of authenticity, it may even be desirable to do away with original remains  
altogether…original remains tend to falsify the past, reproductions and reconstructions can be 
more faithful and authentic than what once actually existed. Antiquities must to some extent 
conform to modern assumptions of the past in order to be credible as (pre-)historical  
witnesses… if they (the antiquities) fail to match our expectations, their genuine origin may be 
doubted (Holtorf 2005, s. 124).  

En rekonstruerad plats är inte mer autentiskt än en övergiven ruin i frågan om  

historisk äkthet menar Bodil Petersson (Petersson 2003, s. 247). Man är alltid  

påverkad av samtiden och ens egna föreställningar om det förflutna; 
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Om en plats inte är rekonstruerad i syfte att förmedla utvald kunskap så fyller vi  
kunskapsluckorna med fantasi och våra föreställningar om det förflutna oavsett om det är en 
övergiven, ”äkta” historisk plats eller en återskapad (Lundberg 2013; Petersson 2003, s. 247). 

”An object is not old or authentic as such, but it is de facto being ”made” old and 

authentic through particular, contextual conditions and processes taking place in 

the present” (Holtorf 2005, s. 119 f), ”genom våra föreställningar om det 

förflutna” (Lundberg 2013). Platsen kan också ha betydelse för  

autenticitetskänslan (Strömberg 2007, s. 145 & 266), något som också spelar roll 

för känslan av äkthet i fråga om rekonstruktioner. Men om EU finansierar projekt 

och rekonstruktioner, tenderar inte dessa då att homogeneraliseras och försätta 

publiken i en tro om en ensam föreställd kulturströmning genom Europa? Det tror 

Reinhard Johler (2002). Det regionala, platsen, kopplas samman med  

rekonstruktionen för att stärka en känsla av autenticitet kring den. ”Det genuina, 

äkta och autentiska ligger i känslan av naturen och den faktiska men dock ändå 

föreställda, iscensatta känslan av platsen” (Lundberg 2013). Autenticitet kan ligga 

i känslan av att något är äkta, det kan vara historiskt eller förhistoriskt äkta  

faktabaserad kunskap eller så kan autenticitet uppnås genom experimentell  

arkeologi (Petersson 2003, s. 208).  Siân Jones menar att autenticitet uppnås 

ibland på tveksamma sätt. Fragment fogas till en helhet och ibland räcker en bra 

berättelse om föremålet i fråga istället för faktisk historisk äkthet hos föremålet 

(Jones 2010, s. 181). 

Living history/Levande historia och (Archeological) Open Air  

museum/(Arkeologiskt) friluftsmuseum är begrepp som är närstående  

Levandegörande begreppet. Living history eller Levande historia är ett begrepp 

som infördes i Sverige av friluftsmuseet Jamtli på 1970-talet (Gustafsson 2002, s. 

77) och Fotevikens museum gav begreppet ny popularitet i början på 1990-talet 

(Rosborn 2002). Begreppet utgick från USA och ”living history museums:  

friluftsmuseer där de anställda uppträder i historiska roller och försöker bemöta 

besökarna utifrån den iscensatta tidens tänkta världsbild och mentalitet”  

(Gustafsson 2002, s. 76 f). Fotevikens museums populariserande av begreppet 

mynnade ut i ett EU-finansierat Interregprojekt Destination Viking där man genom 

levandegörande av forntiden, genom iscensatta fornbyar och rekonstruktioner, 

ämnade presentera levande historia till besökare.  

The living history experience includes story telling and Viking lore, demonstrations and active 
participation in Viking crafts and household activities. A vital aim of the project is to ensure 
quality throughout the presentation of history. Quality of reconstructions and replicas, and 
quality of activities and of presentation have all been addressed in the project, and quality  
assessment and development manuals have been produced (Interregs hemsida).  

Citatet ovan kan ses på Interregs hemsida. Dessvärre struntade den svenska staten 

i att begreppet redan var etablerat i museivärlden både nationellt och  

internationellt som det jag nämnt ovan, när man i början av 2000-talet beslöt att 
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inrätta ett statligt ämbete med titeln Levande historia för att uppmärksamma och 

lära ut kunskap om alla människors lika värde och demokrati, med inriktning på 

förintelsen (Rosborn 2002; Forum för levande historias hemsida). På grund av att 

begreppet har fått ytterligare en betydelse går fler och fler levandegörandeaktörer 

och -institutioner istället över till begreppet (Archeological) Open Air  

museum/eller (arkeologiskt) friluftsmuseum för att inte bli förknippade och  

förväxlade med det statliga ämbetet.  

(Archeological) Open Air museum eller (Arkeologiskt) friluftsmuseum är 

begrepp som används inom EXARC, en internationell organisation som är  

medlem i ICOM. Man stöder sina argument för att använda en omformulering av 

det enligt ICOM godkända begreppet Traditional (Ethnographic) Open-air  

museum eller Friluftsmuseum (godkänt av ICOM i Genève 1956-57) på att; 

 An archaeological open-air museum is a non-profit permanent institution with outdoor true to 
scale architectural reconstructions primarily based on archaeological sources. It holds  
collections of intangible heritage resources and provides an interpretation of how people lived 
and acted in the past; this is accomplished according to sound scientific methods for the  
purposes of education, study and enjoyment of its visitors (EXARC:s ordlista).  

För att få gå med som medlem i EXARC krävs att man ägnar sig åt vetenskaplig 

forskning och är uppdaterad vad gäller de senaste arkeologiska rönen.  

Medlemmarna bör ägna sig åt experimentell arkeologi och experimenten måste 

vara noga dokumenterade och repeterbara. All teknik som visas måste utföras av 

erfarna och kompetenta personer med lämpliga material och verktyg.  

Medlemmarna måste ha rekonstruktioner och man ska kunna redovisa för sina 

källor och hur man kopplar sina rekonstruktioner till den tidsperiod man  

representerar både genom material och genom tekniker man använt vid  

uppförande. Man bör ge ut publikationer som backas upp med egen  

dokumentation. Man bör sträva efter total kvalitetsstyrning och man är ansvarig 

för att utbilda sin egen personal (EXARC:s mål).  

Besöksmål definieras av Svenska Fastighetsverket som ”fastigheter som inte 

har kvar sin ursprungliga funktion men som har ett kulturhistoriskt värde och som 

visas för allmänheten” (Strandell 2012, s. 32). 

Sevärdhet definieras av Norstedts stora encyklopedi som något som är  

intressant att beskåda, ofta ett historiskt byggnadsverk eller dylikt, särskilt för  

turister (1997, s. 977).  

Besökscentrum är Landskapsantikvarie Viveka Löndahls begrepp på en friare 

form av sevärdhet eller besöksmål där museiföremål kan deponeras från ett  

professionellt museum. Dokumentation och insamlande behövs inte men de  

deponerade föremålens säkerhet ska kunna säkerställas ändå (Löndahl, muntlig 

uppgift 7.3.2014).  
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Museibyråns krav på Fibula som samarbetspartner 

Då medlemmarna i Fornföreningen Fibulas styrelse och stridshird i  

gruppintervjusammanhangen talat om att man vill ha artefakter, fornfynd,  

fornföremål från Museibyrån i Fibulas museum tar jag som tidigare nämnt kontakt 

med Ålands Landskapsregerings Museibyrå. Museibyråns uppdrag är att  

tillgodose det som dem är ålagda enligt Självstyrelselag för Åland (1991:1144) 

genom Ålands Landskapsregerings och Ålands Lagtings beslut. Viveka Löndahl, 

chef för Museibyrån och Landskapsantikvarie för Åland, tar emot mig på sitt  

kontor en dag i mars.  

Museibyråns roll kan man sägas likställa enligt svenska mått mätt med ett 

länsmuseum, en länsstyrelse och ett departement i en och samma institution. Det 

betyder alltså att man har väldigt många uppdrag i en liten, ekonomiskt tillstramad 

byrå (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014). Man har ett offentligt uppdrag såsom 

myndighet, man ska ansvara och handlägga ärenden gällande; 

Kulturminnesvården dvs. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården,  
byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten, museiväsendet, samt förvaltning av  
landskapets kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer (utdrag ur dokument om  
Landskapsorganisationen och Utbildnings- och kulturavdelningen 2013).  

Dock har man inte de resurser som skulle behövas för att klara av alla uppdrag 

fullt ut till den utsträckning man önskar (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014). 

Löndahl tycker att Fornföreningen Fibula lyckats väl i sin form som en  

kulturarvsaktör på den åländska marknaden. Löndahl tycker att det är bra att  

föreningen finns och kompletterar förmedlingsbiten av den åländska forntiden där 

Museibyrån inte har resurser att mäkta med (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

Landskapsantikvarien önskar att en museilagstiftning kunde komma till stånd 

på Åland där Ålands museums och Museibyråns roller skulle kunna preciseras, för 

i dagsläget är dessa roller inte tydliga och därmed heller inte helt okomplicerade. 

Många kulturarvsaktörer förväntar sig att Museibyrån ska hjälpa dem med allt 

möjligt, men egentligen har inte Museibyrån mandat för det och heller inte de  

resurser som skulle krävas för till exempel samarbete med andra kulturarvsaktörer 

på Åland till den grad man på Museibyrån önskar. Det är inte av ovilja som man 

inte kan bidra, utan det är på politisk nivå som man har bestämt vad som ska  

prioriteras, vad Museibyråns primära uppdrag är och för vilka resurser som arbetet 

ska utföras. Museibyråns personal skulle gärna hjälpa till men resurserna räcker 

inte till, knappt ens till de prioriterade uppdragen och politikerna skulle behöva ge 

Museibyrån utrymme och resurser och framförallt skriva in i Museibyråns uppdrag 

att man skulle ha mandat att samarbeta och hjälpa till mer än vad man gör i dagens 

läge. Ett exempel på hur politikerna inte rimligt fördelar resurser utefter de  

politiska beslut man fattar är antagandet av UNESCO:s landskapskonvention. 

Löndahl berättar att Lagtinget i början av 2000-talet antog UNESCO:s konvention 
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om landskap och kulturmiljöer. Denna konvention innefattar bland annat  

medborgarforum där medborgaren med jämna mellanrum ska bjudas in till  

diskussionsforum tillsammans med den offentliga myndigheten som ansvarar för 

landskap och kulturmiljöer – Museibyrån och Miljöbyrån som skulle ansvara för 

att dessa forum hålls har ännu inte träffats och diskuterat ärendet, resurserna finns 

inte. ”Där ligger vi lite efter” (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014). En  

museilagstiftning skulle också precisera samlingarnas status i landskapet (att de 

inte splittras och går förlorade), tydliggöra vad ett museum egentligen är och  

under vilka premisser Landskapsstyrda myndigheter såsom Kulturdelegationen 

som delar ut finansiella bidrag kan ge ut bidrag till museer (Löndahl muntlig  

uppgift 7.3.2014). Jag frågar om en museilagstiftning är på gång och Löndahl  

svarar att man diskuterar just nu om man behöver en museilagstiftning (Löndahl 

muntlig uppgift 7.3.2014).   

Löndahl säger att det på Åland är väldigt enkelt för vem som helst att starta ett 

museum och kalla sig för museum, fast man inte är ett, enligt internationell  

standard och ICOM erkänt, museum. Löndahl berättar att Museibyrån följer 

ICOM:s definition för vad ett museum är och poängterar att ett museum utgörs av 

sina samlingar, ett museum ska ha personal som är musealt utbildade eller ha  

utbildning som är relevant för att man ska kunna driva ett museum. Ett museum 

ska ha en konservator eller en föremålsansvarig och det är viktigt att man har en 

insamlingspolicy som följer internationella standarder gällande bland annat  

dokumentation kring föremålen. ICOM:s etiska regler är a och o och ska följas av 

ett museum (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

Om Fornföreningen Fibula vill låna arkeologiska föremål från Museibyrån 

ställer man vissa krav på säkerhet, klimat och förvaring. Löndahl hänvisar till 

ICOM:s krav för förvaring och säkerhet för föremålen och säger också att kraven 

beror på vilka föremålskategorier man är intresserad av att låna och i vilken  

utsträckning (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014) (se avsnittet om Förvaring och 

vård av museala föremål och Appendix 3).  Även inbrotts- och brandlarmsystem 

skulle krävas samt försäkringar (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014). 

För att eventuellt få låna föremål från Museibyrån krävs en dialog. Kanske 

man först träffas och diskuterar vad som finns i magasinen, vad som är möjligt att 

få låna och hur mycket föremål Fornföreningen Fibula har tänkt sig att be att få 

låna. Efter detta kan man lägga fram en anhållan om deponering. Antingen kan 

man göra en mindre, kort ansökan, på bara några rader, men då är troligen svaret 

från Landskapet att man önskar få kompletteringar. Eller så gör man en längre, 

mer utförlig ansökan där man lägger fram hur långt man har kommit i sina planer, 

hurdan byggnad man har tänkt sig som museum, på vilken plats i landskapet man 

har tänkt sig byggnaden och vilken typ av historia man har tänkt sig att presentera, 

hur många kvadratmeter har man tänkt till byggnaden och hur ser  

rumsfördelningen ut. Museibyrån och Landskapsregeringen vill att Fornföreningen 

Fibula problematiserar begreppet Viking och förklarar i vilket sammanhang man 
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skulle lyfta fram föremålen som deponeras. Detta då Vikingabegreppet inte är helt 

oproblematiskt och man vill säkerställa att inga politiska ideologiska strömningar 

surrar i bakgrunden, vilket inte Löndahl tror att är fallet med Fibula. Men det är 

ändå viktigt att visa att man är seriös och medveten om problematiken som kan 

uppstå. Museibyrån och Landskapsregeringen vill veta på vilket sätt man skulle 

lyfta fram föremålen och vilket material man är intresserad av att deponera;  

”kanske säger man att man vill ha hela utgrävningsmaterialet från den här  

utgrävningen, från det här gravfältet, då kanske vi säger att ni kan få från den här 

graven eller något liknande eller så” (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014). En  

dialog krävs med andra ord, menar Löndahl. Vill man ha kopior eller inte, frågar 

Löndahl; bilder och illustrationer eller digitala hologram är också alternativ, men 

då är det viktigt att man är tydlig i utställningen för besökaren och berättar att det 

man visar är en replika eller en kopia sedan. Vill man göra replikor på  

Museibyråns material bör man kontakta antikvarie Marita Karlsson för en  

diskussion (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

Vill man ha Museibyråns personella hjälp exempelvis i någon form av  

utställningsplanering går detta beslut på ministernivå och då avgör  

Landskapsregeringen hur delaktig Museibyrån får vara genom ett politiskt beslut. 

Antingen kan då ansvarig minister bevilja anslag i tilläggsbudget för inkommande 

år så att Museibyrån kan anställa en extra resurs till exempel 3 månader för att 

hjälpa Fibula eller så bestämmer ministern att skära i Museibyråns befintliga  

budget, tar till exempel bort en utgrävning och ger Fibula en resurs ur den  

befintliga personalen för till exempel 6 veckor. Detta är dock troligen inte lika 

gångbart och troligt att beviljas som om Fornföreningen Fibula söker bidrag från 

Kulturdelegationen eller via Näringsavdelningen menar Löndahl, och själva  

anställer en person för 6 månader-1 år som driver Fibulas museifrågor och tar 

fram ett koncept (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014). 

Man kan till exempel ha ett avtal med Museibyrån att byråns personal placerar 

in montrarna i museet och sedan med jämna mellanrum kommer och städar  

montrarna, utför kontroller och besiktar föremålen en gång i året för att kontrollera 

att föremålen mår bra och att klimatet är okej. Detta skulle givetvis bli en kostnad 

för Fibula men också en säkerhet, för att försäkra sig om att föremålen inte tar 

skada (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

Löndahl frågar sig om det inte snarare är ett besökscentrum, (ett besöksmål  

eller en sevärdhet), man egentligen önskar från Fibulas sida. Vill man verkligen ha 

ett museum? Det ställs höga krav på en liten förening om man vill bygga ett  

museum menar Löndahl. ”Besökscentrum behöver inte vara så illa det heller för 

då är man lite friare i sin form, man kan be att få föremål deponerade i  

besökscentret men att man då inte behöver ha det här kravet på insamlande eller 

dokumentation” (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  
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Ett museum bygger på sina samlingar… om man är ett museum så kanske man då ska börja 
samla in ett material själv alltså att man har egna samlingar, man har ett eget arkiv, man  
dokumenterar sitt arbete på ett annat sätt… det kan finnas en byråkrati där också som kan vara 
försvårande… man kan ju också kanske vara, att börja med, att vara ett besökscentrum och så 
blir man ett museum eller, för då kan jag väl tänka mig… att då kanske man söker stipendium 
för att börja utgrävningar och då måste man ju ansöka om tillstånd för utgrävningar och sedan 
då måste det ju föregå en förhandling om att de här fynden som vi gräver upp tillhör väl  
egentligen Landskapet Åland men att man då vill att de ska vara, ja, föreningens… då är det ju 
viktigt eftersom åtminstone arkeologiskt material skiljer sig ju hela tiden från lite grann, från 
det här kulturhistoriska materialet… man är så beroende utav just själva artefakterna och … 
kontexterna… det finns liksom… en ändlig resurs, har man grävt bort det så är det liksom  
borta och därför är kraven lite större på att man dokumenterar och… det är ju liksom ens  
ansvar då(att)… dokumentera (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

I ett besökscentrum med upplevelsekonceptet kan besökaren vara viking och få gå 

in i besökscentrat, få en informativ bild om vad en viking är, man kan ha Mats 

Dreijers teorier om Birka där (Mats Dreijer var en åländsk forskare i arkeologi 

som menade att Birka låg på Åland, författarens tillägg), man kan visa på  

vikingarnas kopplingar inåt och utåt i landskapet och man kan kanske skapa en 

vandring tycker Löndahl. Man kanske kan börja med ett besökscentrum för att 

vidareutveckla det sedan till ett museum (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

Samarbete som i övrigt kunde vara aktuellt med Museibyrån kunde vara hjälp 

vid skyltning (fakta), gemensamma föreläsningar, barnpedagogik eller anordnande 

av arkeologins dag där man kunde annonsera tillsammans, dialog med arkeologer 

och museipedagogen eller liknande – ”bara om viljan finns eller lusten och  

resurserna finns så… så ser inte jag något hinder, ja förutom det där med  

resurserna då” (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

Fibulas idéer analyseras och kommenteras – museum eller 

något annat?  

Några av idéerna för hurdant museum Fornföreningen Fibulas medlemmar vill ha 

(de främst förekommande svaren – induktiv analys) kommer nu att analyseras och 

kommenteras utifrån ett musei- och kulturarvsvetenskapligt perspektiv och de 

tidigare nämnda teoretiska utgångspunkterna för rekonstruktion och fornbyar,  

autenticitet, kulturell ekonomi, kulturarv och museum genom grundad teori. 

Befintliga sevärdheter och besöksmål (besökscentrum) 

Fornföreningen Fibulas medlemmar vet vad ett museum är och man listar flera 

exempel på vad man anser är bra museer (Dublinia, Trelleborgens museum,  

Medelhavsmuseet, Archeon). Gemensamt för alla enligt Fornföreningens  

medlemmar bra museer, är att de har personal och några av dem är medlemmar i 

ICOM (Archeon, Medelhavsmuseet). Man är också tydlig med vad man anser att 

ett dåligt museum är (Kastelholms slott, Ålands museum) - ett museum där en av 
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de intervjuade informanterna tycker att känslan förlorats och ett museum som  

aldrig förnyat sin basutställning (förrän nu). Kastelholms slott och Ålands  

museum har dock personal och hela Museibyrån är medlem i ICOM (Löndahl, 

muntlig uppgift 7.3.2014). Men ändå fastnar delar av styrelsen i ett eget  

konstruerat begrepp; ”passiv museum”, ett begrepp som inte finns i  

museivetenskapen. Även hirdmedlemmarna verkar introducerade i dessa  

tankebanor och man talar om en öppen fårhage med tak som museum.  

Begreppet museum i sig innefattar en aktiv process av lärande, studerande och 

nöje för en allmän publik. Där museet verkar aktivt för nå dessa processer. Det ska 

med andra ord finnas en avlönad eller oavlönad personal som kan utföra  

forskningsarbetet, förmedlingsarbetet (hålla museet öppet och tillgängliggöra  

samlingarna), säkerställa förvaring och säkerhet för besökarna och framförallt för 

föremålen i museet.  

Börjar man använda sig av ordet passiv i samma mening som begreppet  

museum har man missuppfattat begreppets betydelse. Man menar att Lotsstugan 

(Radiofyren) på Rödhamn, Vargstensslätten i Långbergsöda, Idas stuga i  

Borgboda och Medeltidshuset i Jomala är exempel på ”passiva museer”. Utifrån 

informationen nämnd i fokusintervjuerna med hirden och styrelsen för  

Fornföreningen Fibula om dessa ”passiva museer” anser jag det nödvändigt att 

själv besöka de platser medlemmarna nämner för att reda ut vad man menar med 

detta och vad man tror att ett museum är. Allt enligt min grundade teori som  

skapas efterhand.  

Lotsstugan på Rödhamn är inget museum, det är den gamla radiofyren som 

fungerar som museum enligt Anette Gustafsson, ansvarig hamnvärd under  

somrarna. Man har ”exceptionellt sporadiska” (Gustafsson e-postkorrespondens 

27.4.2014) guidningar i radiofyren med Rödhamns hamnvärdar eller någon tillrest 

historiker. Man tar inget inträde, byggnaden står öppen dygnet runt under perioden 

1 juni till 31 augusti och besökaren kan gå in i byggnaden och titta på den  

permanenta foto- och textbaserade utställningen som handlar om livet i skärgården 

förr och hur livet för fyrmästarfamiljerna på Rödhamn såg ut. Två av rummen är 

”möblerade” som när radiofyren var i bruk med kontrollpaneler, generatorer, 

loggbok och så vidare men till dessa rum finns det låsta gallergrindar som man 

som besökare tittar igenom berättar Gustafsson. Utställningen är sammanställd av 

Museibyrån (Gustafsson e-postkorrespondens 27.4.2014). Här är frågan om man 

egentligen kan kalla Radiofyren på Rödhamn för ett museum eller om man snarare 

kan klassa Radiofyren som ett besöksmål eller en sevärdhet. För ser man på  

museet professionellt så finns knappt några samlingar, ingen klimatanpassad  

förvaring, knapp säkerhet (ingen kameraövervakning, inget larm, ingen som tittar 

till utställningen, ingen elektricitet), ingen direkt personal, ingen som arbetar för 

förnyelse och ingen pågående forskning – Museibyrån har sammanställt  

utställningen och bakom den ligger forskning, men det finns ingen tanke på  

vidareutveckling eller långsiktighet.  Detta gör att Radiofyren blir ett gränsfall; vill 
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man tänja på ICOM:s definition kan man säga att Radiofyren är ett museum  

grundat på att man har någon sorts samling om ändock den är liten, man har någon 

sorts personal (som öppnar och stänger lokalen i början och slutet av säsongen), 

men att kalla Radiofyren för ett museum är att tänja på gränserna till begreppet till 

dess ytterlighet.  Begreppet sevärdhet eller besöksmål fungerar bättre. 

Vargstensslätten i Långbergsöda är inget museum och har aldrig varit det. 

Vargstensslätten byggdes i början av 1990-talet och tanken med byggnaden var att 

i kombination med Stenåldersbyn skapa en undervisnings- och upplevelsebyggnad 

där man kunde bedriva lägerskolsverksamhet för skolklasser och andra  

intresserade med teman kring den åländska stenåldern. Men sedan byggnaden  

uppfördes har den i princip stått tom och oanvänd (Lundberg 2007, s. 3).  

Härmed följer redogörelse och analys av de fältexkursioner jag genomfört  

under uppsatsens gång. Bilderna som togs under exkursionerna finns också  

förtecknade i Appendix 4. Jag besökte Vargstensslätten en tidig morgon i maj 

(fältobservation 2.5.2014) för att undersöka vad man från Fibulas sida menade 

med ”passiv museum” och att man såg Vargstensslättens uppbyggnad som en 

tänkbar lösning för Fibulas museum (styrelseintervju, främst sagesperson A 

22.2.2014). Museibyrån och Landskapsregeringen på Åland som äger byggnaden 

marknadsför den inte och inga skyltar leder till den innan du verkligen är på  

platsen. Om du inte är från trakten eller känner någon som bor där och vet var 

Vargstensslätten ligger har du ingen som helst chans att hitta till byggnaden. Man 

möts av en stor, röd byggnad med en låst port – inte särskilt välkomnande. Inga 

fönster på framsidan av byggnaden finns och inga skyltar som berättar vad det är 

för byggnad man har hamnat vid, eller vad den representerar. När man kört in på 

vägen till Vargstensslätten och kört en liten bit kör man under en träskylt som det 

står Vargstensslätten på, men i övrigt finns ingen information. Ett stockbord står  

utanför byggnaden (bild 1), till vänster om entrén (bild 2).  

 

 

Bild 1. Stockbordet. Foto: författaren                    Bild 2. Vargstensslättens entré. Foto: författaren 
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Jag börjar gå runt byggnaden för att undersöka om man kan titta in i den  

någonstans. Jag finner ganska smarta lösningar för detta längs med byggnadens 

väggar. Långsmala fönster, dubbla bredvid varandra, finns runtom hela byggnaden 

utom på framsidan. Men som även en medlem i styrelsen konstaterade under 

gruppintervjun; man ser inte mycket när man försöker titta in. Nu är detta en  

vanlig vår-/försommarmorgon, solen lyser och det är svårt att se något annat än 

blänk i glasrutorna. Även jag själv reflekteras i fönstren och detta gör det svårare 

att se vad som finns inne i byggnaden (Bild 3, 4, 5, 6).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Föremålen syns inte bra. Foto: författaren           Bild 4. Man ser inte interiören tydligt.         
                                                 Foto: författaren      

Bild 5. Fast föremålen ligger precis innanför rutan   
 är det omöjligt att se vad som ligger där och ingen   
 information om föremålen finns heller, vad jag kan se. 
Foto: författaren 

 

Bild 6. Genom ett av fönstren kan man se delar av interiören då vinkeln av fönstret är i skugga. 
Foto: författaren 



 52 

Man kan säkerligen bygga en liknande byggnad i vikingabyn, men då är det inte 

frågan om ett museum längre och vill man bygga en sådan lokal, som  

Vargstensslätten, kan man istället benämna den sevärdhet, besöksmål eller  

besökscentrum. Som museum är denna byggnad inget jag rekommenderar varken 

för tillgänglighet, förvaring av och säkerhet för föremål eller rent  

utställningstekniskt. Vad gäller tillgängligheten kan nämnas att lokalen inte är 

öppen, man kan inte gå in och en person i till exempel rullstol kan inte ta sig fram 

i den sandiga terrängen utanför eller den steniga golvytan innanför (om man hade 

släppts in). Ingen personal finns heller som tar emot besökaren, byggnaden är låst 

och förvaringen av föremålen är katastrofal; lokalen är varken inbrottssäker eller 

klimatsäker – vem som helst kan slå sönder rutorna och plocka med sig föremålen 

som ligger innanför glaset. Ingen uppvärmning, fuktreglering eller köldreglering 

tycks finnas.  Att lägga museala föremål i direkt solljus (jag hoppas att föremålen 

som finns i Vargstensslätten är replikor/kopior) vid ett fönster där luftfuktigheten 

och temperaturskillnaderna är som störst är katastrofalt. Basfunktionerna som ett 

museum ska innefatta uppfylls inte i en byggnad som Vargstensslätten – och det är 

inte Museibyråns avsikt med den heller, Vargstensslätten är inget museum. 

Jag beger mig vidare mot Borgboda och Idas stuga (fältobservation 2.5.2014).  

 

 

Bild 7. Idas stuga en tidig morgon i maj 2014.      Bild 8. Interiörbild från Idas stuga där man 
Foto: författaren       kan se en informationspärm, lite möbler,   
        tavlor och en gästbok. Foto: författaren 
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Bild 9. Idas stuga – möbler och några informationsblad om Borgboda samt en informationspärm. 
Foto: författaren 

Idas stuga (Bild 7, 8, 9) känns mer välkomnande än Vargstensslätten. Besökaren 

kan gå in i stugan och den är närmare ett museum per definition än  

Vargstensslätten (jämför med Radiofyren). Det finns några informationspärmar 

och -blad i stugan och lite möbler. Men återigen, ser man på museet professionellt 

så finns knappt några samlingar, ingen direkt personal, ingen som arbetar för  

förnyelse och ingen forskning. ”Personalen” består av en person som städar och 

håller stugan snygg och Museibyråns kulturmiljövårdare som kommer och klipper 

gräset och röjer undan sly (Lindholm e-postkorrespondens 21.5.2014) men i övrigt 

står stugan i sin ensamhet – utan någon som tar emot besökare eller ser till att  

tekniken fungerar. När jag besökte Idas stuga för några år sedan började en  

bandupptagning med Ida som sjunger spelas upp men nu verkar denna teknik inte 

fungera längre. Forskningen som man gjort vid iordningställandet av stugan kan 

man peka på som en museiaspekt, men lika som med Radiofyren finns inget  

vidareutvecklingstänk i den forskningen – utställningen är permanent och inget fel 

i det, men Idas stuga brister i många andra museiaspekter ytterligare som gör att 

jag inte kan rekommendera denna form som museum heller. 

Jag studerar informationspärmarna som finns i stugan och tittar på  

informationsbladen som hänger på väggen. Detta är också en sevärdhet och lika 

som med Vargstensslätten och Radiofyren, kan jag inte rekommendera denna typ 

av sevärdhet som ett museum – för det är inget museum, det är ett besöksmål, en 

sevärdhet eller ett besökscentrum. Vem som helst kan gå in i stugan och plocka på 

sig kryddburkarna, kaffepannan (Bild 10, 11), möblerna och  

informationspärmarna. Återigen fattas basfunktionerna som ett museum ska  

innefatta och säkerheten och föremålens förvaring är ännu mer katastrofal i ett 

museivetenskapligt perspektiv här än i Vargstensslättens byggnad. I  

Vargstensslättens byggnad var i alla fall föremålen inlåsta och man var tvungen att 

slå sönder en ruta för att komma åt dem, i Idas stuga är de utställda föremålen  

påtagliga och lätta att stjäla. Jag gissar att man även här använder sig av  

replikor/kopior och inte av de faktiska föremålen som Ida använde under sin  

livstid, annars är det allvarligt. Idas stuga marknadsförs av Museibyrån som en 

sevärdhet och kulturmiljö värd att besöka (Löndahl e-postkorrespondens 
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21.5.2014), dock finns två träskyltar utanför stugan med ”Museum” skrivet på 

dem. Detta är missvisande och vilseledande då Museibyrån följer ICOM:s  

definition över vad ett museum är. Idas stuga är inget museum enligt denna  

definition. Museibyrån borde vara tydlig genom skyltning av sina sevärdheter och 

besöksmål och inte utge sådana platser som museum, när de de facto inte är det.  

Jag börjar fundera över syftet med Idas stuga; varför har man valt att lyfta 

fram denna sevärdhet och berättelse om kvinnan Ida som födde flera barn och 

försörjde sig som mjölkerska på omkringliggande gårdar men var tvungen att 

lämna bort nästan alla av barnen och som sedan bodde i denna lilla stuga i början 

av 1900-talet? Kan syftet vara att lyfta fram ett livsöde långt ifrån de flesta i  

dagens verklighet, men ett livsöde ändå närmare än vad man tror? Det är många 

idag som är hemlösa, fattiga, barnlösa, arbetslösa och på andra sätt utblottade. Idas 

öde kanske inte är så främmande trots allt. Hon hankade sig fram på det lilla hon 

kunde skrapa ihop och många kan känna igen sig i det. Det faktum att det är en 

kvinnas historia och inte en mans man vill belysa är i sig bra då motsatsen många 

gånger är vanligare. Varför väljer man då detta halvhjärtade sätt att visa det på? 

Kanske hennes livsöde än i denna dag är att vara lite åsidosatt, utanför de  

privilegierades skara, dit ingen satsar pengar eller resurser för att upprätthålla ett 

riktigt museum enligt ICOM:s definition för vad ett museum är och med  

basfunktioner för ett museum och teknik som fungerar.  

Ett annat mer praktiskt syfte med Idas stuga tror jag är platsen som en rast-

plats – både utedass och stockbord finns att tillgå på området. 

Museibyråns tanke kring syftet med Idas stuga vet jag inte.  

     

 

 

 

 

Bild 10 och 11. Här kan jag plocka med mig en kaffepanna om 
jag vill eller några kryddburkar. Foto: författaren 

 

Jag beger mig vid ett senare tillfälle också till Medeltidshuset i Jomala.  

Medeltidshuset i Jomala kallas av Museibyrån för en obemannad sevärdhet  
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(Löndahl, e-postkorrespondens 21.5.2014) och är en röd byggnad med stora  

fönster - påminner lite i stil om Vargstensslättens byggnad.  

Det är på eftermiddagen den 21 september 2014 som jag och min sambo åker 

för att söka upp Medeltidshuset i Jomala. Det är krångligt att hitta byggnaden om 

man inte är boende på Åland och har hört talas om huset förut, för det finns inga 

skyltar vid vägen alls som skulle indikera på att byggnaden finns. Så är man turist 

har man så gott som ingen chans att finna huset. Jag har hört att Medeltidshuset 

ska ligga någonstans bredvid Jomala kyrka, så vi börjar där. Jag parkerar min bil 

söder om kyrkan och vi börjar med att gå norr om kyrkan där jag tror att huset 

ligger. 

Vi hittar en röd byggnad med vasstak men den är låst. Inga fönster finns på 

detta hus och vi hittar inga skyltar alls (Bild 12).  

 

 

 

 

 

Bild 12. Är det här Medeltids-
huset? Norr om Jomala kyrka. 
Foto: författaren 

 

 

Vi går tillbaka igen, söderut, mot kyrkan. Där vi hittar nästa byggnad (Bild 13). 

 

 

 

 

Bild 13. Är detta Medel-
tidshuset? Norr om Jo-
mala kyrka. Foto: förfat-
taren 

 

 

 

 

Fortfarande finns inga skyltar och även denna byggnad är låst. ”Vi måste vara på 

fel ställe” säger min sambo och jag är helt beredd att hålla med honom. Vi går 

tillbaka till parkeringen. Helt plötsligt ser jag en grön skylt som det står  
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fornlämning på som pekar åt sydost. ”Kanske är det där?” säger jag, och vi börjar 

gå i skyltens riktning. ”Inte ska det vara enkelt att hitta i alla fall” muttrar jag före 

vi börjar gå. Efter en liten bit möts vi av en träpallisad. ”Här måste det vara” säger 

jag till min sambo och ser i samma sekund ytterligare en skylt. Denna gång är det 

en informationsskylt med information om bygdens medeltida centrum (Bild 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Fornminnesområdesskyltningen vid Medeltidshuset i Jomala. Foto: författaren 

Skylten visar sig vara missvisande – på skylten kan man läsa att besökaren kan gå 

in i Medeltidshuset och ta del av utställningen där. Det kommer att visa sig vara 

omöjligt, men vi återkommer till det. Vi går under träporten i pallisaden och ser då 

en röd byggnad med stora fönster (Bild 15). Lite liknande Vargstensslättens  

byggnad, fast mycket mindre. Jag går till Medeltidshusets framsida och ser om vi 

kan ta oss in, dörren är låst. Det går inte. Jag börjar gå runt byggnaden för att se 

om det möjligen finns andra vägar in, men det finns det inte.  

 

 

 

 

Bild 15. Medel-
tidshuset i Jomala 
hittade vi sydost 
om Jomala kyrka, 
efter mycket om 
och men. Foto: 
författaren 
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Samma bekymmer som jag hade vid Vargstensslätten i Långbergsöda får jag här, 

jag börjar gå runt byggnaden och försöker se in genom fönstren men man kan 

knappt se in genom dem på grund av blänk. Det är en mulen dag och inget direkt 

solljus men ändå ser man nästan ingenting (Bild 16). 

 

 

 

Bild 16. Det är inte 
mig själv jag som 
besökare vill se när 
jag kikar in genom ett 
av fönstren, jag vill se 
interiören och jag vill 
gå in i byggnaden. 
Foto: författaren 

 

 

 

Jag drar mig till minnes att jag har läst en artikel om skadegörelse vid  

Medeltidshuset för något år sedan och när jag ser hur stökigt det verkar vara inne i 

huset kan man lätt dra slutsatsen att denna byggnad inte är i användning. Jag ser 

två olika skyltar med information på inne i huset men den ena är för långt från 

fönstret för att man ska kunna läsa den och den andra är halvtäckt med skräp och 

därför kan man inte läsa den heller (Bild 17, 18). 

 

Bild 17 och 18. Skyltar inne i Medeltidshuset i Jomala. Foto: författaren 

Medeltidshuset i Jomala ”skyddar” en medeltida husgrund men i dagens läge  

berövas besökaren kulturarvet det rymmer – man utestängs från fornlämningen 
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och det är nästan omöjligt att hitta till huset från första början om man inte fått 

reda på av någon i lokalbefolkningen att huset finns. Ingen reklam för huset  

finns varken på Museibyråns hemsida på internet eller i turistguiden Åland Guide 

2014 och ingen tydlig skyltning finns vid vägen.  

Medeltidshuset i Jomala är inget museum – det saknar liksom  

Vargstensslätten helt basfunktionerna som ett museum ska ha; det finns ingen 

personal, ingen säkerhet, ingen tillgänglighet, huset är låst och det verkar inte  

finnas några direkta föremål inne i huset förutom lite bänkar, någon hink, några 

leksakssvärd och en massa skräp. Det som finns är en fornlämning övertäckt av ett 

hus som inte går att gå in i. Jag börjar gå tillbaka till bilen och sambon frågar om 

jag fått svar på det jag kom för, ”ja” svarar jag, ”detta är inte heller ett museum”. 

När jag kommer hem igen söker jag upp artikeln om skadegörelsen jag  

nämnde ovan; det är en artikel i Ålandstidningen publicerad den 14 oktober 2008 

där journalisten Fredrik Granlund skriver om den fjärde skadegörelsen som huset 

utsatts för på 4 år. Han skriver att man slagit sönder rutor, vält  

utställningsmontrar, krossat glaset på montrarna och hällt ut monterinnehållet  

på golvet. Dåvarande museitekniker vid Museibyrån Sune Eklund uttalar sig i  

artikeln och berättar att man funderat på att lägga luckor för fönstren när man inte 

är på plats men att det inte har blivit av. Man har också fått föreslaget pansarglas 

som åtgärd men inte gjort något åt det (Granlund 2008).  Denna typ av byggnad 

verkar alltså inte passa som museum. Skadegörelserisken är hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19. Det instängda kulturarvet i Medeltidshuset i Jomala. Foto: författaren 

Vad är syftet med Medeltidshuset i Jomala? Delvis att skydda de framtagna  

husgrunderna antar jag och delvis att åtminstone tidigare bedriva pedagogisk  

verksamhet lik den i Vargstensslätten i byggnaden. Men varför använder man inte 

byggnaden längre eller i alla fall städar upp och öppnar upp den för besökare? 



 59 

Troligen är svaret; skadegörelse och pengar – Museibyrån har inte råd att  

underhålla byggnaden eller bedriva verksamhet i den längre och då byggnaden 

utsatts för skadegörelse 4 gånger tidigare kanske man inte vill riskera mer  

skadegörelse och har därför plockat bort montrar och lagt lås på luckan (Bild 19). 

Är detta vad Fornföreningen Fibula vill att deras museisatsning ska resultera i? Ett 

tomt hus där besökaren utestängs från kulturarvet, verksamheten och  

informationen. Ett ”passivt museum” eller helt enkelt ett stängt, otillgängligt och 

personallöst hus, det är ingen bra idé och framför allt är det inget museum. 

Tillgänglighet  

Några av de intervjuade medlemmarna i Fornföreningen Fibulas tankar kring  

tillgänglighet är en sorts paradox. Främst är det några av styrelsemedlemmarna 

som argumenterar att ”passiv museiidén” är bra och gör museet tillgängligt  

(styrelseintervju, sagesperson A, F, C 22.2.2014). Men även delar av hirden menar 

att en obemannad stuga eller fårhage kunde användas som museum (hirdintervju, 

sagesperson A, B 16.2.2014). Man menar att genom att man utestänger besökaren 

från museet, man har museet obemannat största delen av året och byggnaden låst 

och man har en idé om att låta besökaren kika in i museet genom rutor på olika 

montrar med föremål så gör man sitt ”passiva museum” tillgängligt.  

För att göra museet tillgängligt krävs regelbundna öppettider av museet,  

anställd avlönad eller oavlönad personal som tar emot besökaren och att man  

handikappanpassar byggnaden. Att utestänga besökaren från museet är inte att 

tillgängliggöra. Jämför bara med Vargstensslätten eller Medeltidshuset – hur  

tillgängliga var de byggnaderna? Inte tillgängliga alls.  

Det är fler aspekter som också blir fel genom ovannämnda tankar; för det  

första ska man inte ha arkeologiska föremål liggande i direkt solljus där  

temperatur och luftfuktighet varierar mest i en byggnad. För det andra kan man 

lätt slå sönder fönster och plocka med sig föremål om de ligger direkt innanför 

glasrutan (såsom det har skett 4 gånger i Medeltidshuset). För det tredje kunde jag 

utifrån mina besök vid Vargstensslätten och vid Medeltidshuset konstatera att man 

knappt kunde se föremålen eller interiören genom fönstren då utemiljön  

försvårade detta. För det fjärde om man väljer att låta besökaren ändå ha en chans 

att gå in i byggnaden (såsom på Idas stuga) är säkerheten för föremålen obefintlig, 

om man inte köper inbrottssäkra montrar, lägger larm på byggnaden eller/och  

kameraövervakar stället, men denna lösning är troligen dyr. Det fungerar kanske 

att lösa delar av problematiken på det sättet men fortfarande saknas då personalen, 

och utan personal kanske man kan lyckas bryta sig in i byggnaden ändå och  

förstöra och vandalisera. Om personal är på plats och håller museet öppet finns det 

ingen orsak att bryta sig in för besökaren.  Klimatanpassningen kan också bli  

problematisk; utan väggar (hirdens fårhageförslag) kan man inte styra klimatet och 

med väggar men med en dörr så att man kan gå in i byggnaden (också ett  
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hirdförslag och ett styrelseförslag) kan resultera i att dörren blir ostängd och  

eventuella klimatanläggningar får då svårt att styra anläggningen. Med väggar men 

utan dörr (styrelseförslag) stänger man helt enkelt ute besökaren från kulturarvet 

och det är inte att tillgängliggöra – klimatstyrningen skulle ju då troligen fungera 

men till vilket pris? Jo, tillgänglighetens pris.  

Att placera museet i utkanten av vikingabyn, precis bredvid infarten till den 

rekonstruerade byn kan å ena sidan vara en smart idé å andra sidan inte – man ser 

byggnaderna som är nere i byn och vilka är närmare huvudvägen bättre än vad 

man ser tennisplanen när man kör på huvudvägen. Delar av styrelsen föreslår  

placering av museet på tennisplanen (styrelseintervju, sagesperson A, F, E, C 

22.2.2014). Dock kanske man blir glad över att ett museum finns vid tennisplanen 

när man sedan väl bestämt sig för att bege sig till vikingabyn och närmar sig  

infarten. Men att man skulle se byggnaden från huvudvägen och lockas till byn 

tack vare den, i dagsläget tror jag inte på den tanken. Det är för mycket växtlighet 

i vägen för att ett hus på tennisplan skulle synas från huvudvägen. För att museet 

skulle locka, behöver det synas från huvudvägen och därmed skulle synligheten 

öka, inte tillgängligheten. Med andra ord för att göra museet tillgängligt krävs 

öppettider, personal och handikappanpassade lokaler. För att göra museet synligt 

bör byggnaden placeras så den syns från huvudvägen, växtligheten bör röjas eller 

alternativt måste man skylta tydligt till museet från huvudvägen.  

Modern media 

Modern media är ett arbetsverktyg som kan ge andra perspektiv än faktiska  

föremål eller skyltning/text. Modern media såsom film, foto, datoranvändning 

(surfplattor, hologram, digitala kartor) med mera kan bidra till  

kunskapsförmedlingen i en utställning. I vissa fall kan man också helt ersätta  

föremål med media eller andra representationer (Dean 2002, s. 3). Men om man 

önskar ett ”passivt museum” (styrelseintervju, sagesperson A, F 22.2.2014)  

utformat som en ”fårhage” (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014) eller ”stuga” 

(hirdintervju, sagesperson B 16.2.2014) så är stöldriskerna och  

vandaliseringsrisken av medieutrustning hög. Elektronik som utsätts för väder och 

vind, sol och vatten, det säger sig självt, en sådan utrustning håller inte länge.  

Medeltidshuset i Jomala är ett befintligt exempel på att oövervakade hus lätt  

utsätts för skadegörelse; vill man ha elektronik måste byggnaderna och säkerheten 

anpassas därefter.  

Kulturbärare eller kulturarvsaktör: inre maktkonflikter? 

Det finns en oro bland hirdmedlemmarna att ett museum skulle motarbeta och 

beröva medlemmarna på deras uppgifter: att levandegöra vikingatiden  

(hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014). Om ett museiprojekt blir verklighet och 

man går vidare med museiplanerna undrar jag varför deltagande museum  
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begreppet inte finns med i Fornföreningen Fibulas vokabulär? Demokrati och 

medbeslutande rätt för besökarna/deltagarna verkar inte finnas med i hirdens eller 

styrelsens visioner för Fibulas museum. Snarare ska besökaren uteslutas,  

utestängas och passiviseras. Varför då? Kan det vara oron beskriven ovan som 

både gör att man inte tänker i deltagande museibanor och att majoriteten av  

informanterna i styrelsen och hirden förespråkar ett obemannat museum? Med 

högstadieungdomar som guider sommartid (styrelseintervju, sagesperson B, E, F 

22.2.2014)? Alla tycker inte att museiprojektet just nu är en bra idé; tiden,  

engagemanget och pengarna räcker inte till menar man (främst styrelseintervju 

sagesperson B, E 22.2.2014 men också hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 

16.2.2014). Är det därför man förespråkar ett  

”passivt museum” och anställning av högstadieungdomar som ska driva museet? 

Kraven ICOM ställer på museianställda är följande; 

Museum professionals consist the personnel (whether paid or unpaid) of museums or  
institutions… who have received specialised training, or possess an equivalent practical  
experience in any field relevant to the management and operations of a museum, and  
independent persons respecting the ICOM Code of Ethics for Museums and working for  
museums or institutions (as defined in the Statute quoted above), but not persons promoting or 
dealing with commercial products and equipment required for museums and museum services 
(ICOM:s etiska regler).  

 

Kraven är tydliga och jag anser att det är en dum idé att anlita en skolungdom som 

inte är utbildad varken i att driva ett museum eller i att följa ICOM:s etiska regler. 

Det kommer att straffa sig självt när den anställda högstadieungdomen inte kan 

besvara de frågor som besökarna ställer om vikingatidens Åland och om  

föremålen som finns i utställningen.  

Hirden och Fornföreningen Fibulas styrelse diskuterar under båda  

fokusgruppintervjutillfällen Museibyråns eventuella roll i ett museiprojekt i  

vikingabyn. Delar av styrelsen tycker att idealet hade varit att Museibyrån skulle 

bygga och sköta museet, eller att man skulle kunna få hjälp från dem men man tror 

också att det är en utopi – det finns inga pengar, ingen vilja och inga resurser för 

Museibyråns personal att ta sig an ett sådant projekt (styrelseintervju, sagesperson 

A, B, C, E, F 22.2.2014). Hirden tror att ett samarbete med Museibyrån krävs för 

att starta igång ett museiprojekt (hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014).  

Ett deltagande museum kräver en aktiv miljö med aktiv personal som  

inkluderar besökarna i verksamheten och det görs varken gratis eller utan kunskap 

om hur man driver ett museum professionellt. Det kostar att sätta igång en sådan 

verksamhet. Det finns fördelar i att inkludera och aktivera besökarna och man kan 

verka kreativt och nyskapande genom det (Selwood 2009, s. 230). Man måste inte 

vara ett deltagande museum, det finns många museer som inte är det, men  

”passiva museer” finns inte – är man inget deltagande museum är man ett aktivt.  

En allvarlig brist Fibulas museum skulle lida och framförallt föremålen  

utställda i det om det drevs av en högstadieungdom, är de faktum att en  
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högstadieungdom inte besitter sakkunskapen att ta hand om museiföremål. Ett 

museum ska inte verka vinstbringande, det är en permanent institution och det ska 

drivas professionellt (ICOM:s etiska regler). Dessa aspekter kommer inte  

Fornföreningen Fibulas museum att uppfylla om man väljer att lämna sitt museum 

obemannat eller bemannat med personal som inte har kunskapen om museer.  

Det är här jag börjar fundera över något Viveka Löndahl sade under  

djupintervjun; att Fornföreningen Fibula fungerar väl i sin form som  

kulturarvsaktör (Löndahl, muntlig uppgift 7.3.2014). Fornföreningen Fibula är en 

sorts entreprenör (se Aronsson 2007; O’Dell 2005 för teori kring  

entreprenörsanda). Fornföreningen Fibula är en driftig entreprenör som ser ett 

pengavärde i kulturarvet och som har hittat en form att förmedla den åländska 

vikingatiden på ett lönsamt sätt. Ett museum är en kulturbärande institution 

(Svenska ICOM 2011, s. 10). Det ligger en skillnad i dessa begrepp – aktören 

”får” tjäna pengar medan den bärande institutionen ska verka non-profit och  

professionellt (ICOM:s stadgar, artikel 3, sektion 1). Tänker Fornföreningen  

Fibulas medlemmar för entreprenörsaktigt? Att anställa ungdomar under 18 år att 

driva Fibulas museum är billigare än att anställa en museiutbildad person (Mattila 

et al 2005, s. 45) och kanske är det detta styrelsemedlemmarna har i åtanke under 

denna del i fokusgruppdiskussionen;  

Moderator- Ja för ni är ju inne å snuddar på det med just med säkerhet å 
F- Mmm 
Moderator- Öppethållningar å 
F- Ja 
A- mm 
Moderator- Å bemanning å såhär 
C- Ja just det jo 
Moderator- Så 
B- (avbryter) det är ju så det ska vi ha folk där då behöver vi ju titta på betalt folk ganska 

lång väg misstänker jag 
C- Jo då kan det bli så jo att 
B- (avbryter) det är ingenting vi gör på frivillig basis på så långt vis inte utan då då då ska 

det ju avlönas folk  
C- (avbryter) det börjar  
B- (avbryter) är min mening i varje fall så att 
C- Det kan bli en fruktansvärd stor verksamhet det där att det liksom att om det på det där 

viset  
A- Mm 
B- Jo nej jag tycker ju det att har du det öppet sommartid så då kan du ju ha alltså som skol 
A- (avbryter) skolungdomar  
B- (avbryter) ungdomar  
F- Jo å i kombinera 
B- Ha det liksom  
C- Jo  
B- Lite som sommarjobb då men  
F- (avbryter) kombinera med med med att vi har att vi har man har caféverksamheten också 

då så att 
B- (avbryter) jag jag tror inte att 
F- (avbryter) å guidningar 
B- (avbryter) vi själva kanske inte kan utstå så mycket till för att föreningen är ganska stor i 

sej å kräver oerhört mycket arbete ja dom som sitter här å några till va å det det är ganska stort 
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projekt att hålla igång allting här också så det måste man också ha i åtanke idén är tycker jag 
är helt okej men man måste fundera skarpsinnigt 

F- (avbryter) man måste tänka realismen i det  
C- Jo jo 
F- Vad är det 
B- För vi kan inte förlora det här  
C- (jakande inandning) 
B- Å sen lägga upp mycket sken på vissa punkter utan det måste va strikt från scratch så att 

säga  
C- Jo (styrelseintervju 22.2.2014) 

Delar av Fibulas medlemmar tycker att museiverksamheten ska kosta så lite som 

möjligt, helst vara helt passiv och även bemanningen ska betunga föreningens 

ekonomi så lite som möjligt; man kan inte ”lägga upp sken på vissa punkter”  

(styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014). Är det också därför som delar av  

styrelsen verkar negativa till Museibyråns eventuella vilja att medverka; för att 

man tror att man måste bekosta deras arbete och det är man inte beredd att göra? 

Alla medlemmar är inte negativt inställda till att ta in hjälp utifrån och det är den 

vägen jag anser att föreningen bör ta för att komma vidare, för kunskapen inom 

föreningen angående museiverksamhet haltar. Kulturarvsaktören kontra  

kulturbäraren skapar konflikter och kanske man ska fundera över ett annat  

alternativ än att skapa ett museum om man inte är beredd att sköta kostnaderna 

som medföljer ett museum (museets basfunktioner). Kulturarvet måste få kosta 

menar Susan Hannusas, konservator på Museibyrån, och museiföremål är  

kulturarv som har olika bevaringsförutsättningar och vårdkrav (muntlig uppgift, 

25.9.2014). 

Vad gäller oron över att ett museum skulle inkräkta på medlemmarnas  

uppgifter anser jag det viktigt att tydliga regler, mål och policys görs upp för  

verksamheten – så att inre maktkonflikter minimeras. En långsiktig planering och  

respekt för kulturarvet man förvaltar och en museiprofessionalism bör finnas med 

i varje museums mål och program (Moore 1994, s. 1 ff; Ambrose 1993, s. 3;  

George & Sherrell-Leo 2004 s. 5 ff; Svenska ICOM 2011, s. 13). Om personal 

anställs för museet bör dessa inkorporeras i, eller i alla fall få en förståelse för, 

Fibulas övriga verksamhet för att minimera maktkonflikter anser jag.  

Lokalbefolkningen, och i detta fall även projektägarna, måste inkluderas i  

kulturarvsprocesserna för att uppnå ett lyckat resultat (Andersson & Aronsson 

2011). Medlemmarna bör därför läras upp i museikunskap, så att en respekt och en 

förståelse för museiverksamhet och -föremål kan uppnås. För det är inte heller bra 

om en utomstående expertis kommer och tar över ett lokalt initierat projekt helt. 

Lokalbefolkningen (Fornföreningen Fibula i detta hänseende) bör inkluderas för 

att de ska kunna sköta sitt projekt på ett professionellt sätt (Andersson &  

Aronsson 2011). Jag anser att det är viktigt att ha en tydlig och öppen diskussion 

inom föreningen före man beslutar hur man ska gå vidare med planeringen, så att 

ingen känner att den inte mäktar med eller blir fråntagen sin roll i föreningen. Att 

låta museet komplettera den vanliga verksamheten, inte konkurrera med den, och 
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kanske låta Allhusets verksamhet komma igång ordentligt förrän man börjar tänka 

vidare i museibanor kunde vara det bästa – ”vi har alla andra jobb som är vår  

huvudsyssla så att säga” (styrelseintervju, sagesperson B 22.2.2014).  

Osäkerheten både styrelse- och hirdmedlemmar uttrycker under  

fokusgruppintervjuerna gällande tid, engagemang och resurser samt uttalanden 

som pekar på bristen på kunskap i att skapa och driva ett museum, tyder på att 

museiplanerna kanske inte ligger rätt i tiden just nu och att medlemmarnas egna 

krafter och kunskap för att hålla museet öppet haltar. Att ta in professionell hjälp 

vid fortsatt planering av museet är ingen dum idé. 

Fibulas syn och brist på förståelse för kulturarvet 

Under fokusgruppintervjuerna framkommer att medlemmarna i Fornföreningen 

Fibula tycker att i ett museum ska det finnas fornfynd, artefakter. Dock saknas 

respekt och förståelse för föremålen. Föremålen och kulturarvet talas om som en 

handelsvara, en ”commodity” (Aronsson 2009; Kopytoff 1986; Selwood 2009), en 

handelsvara, med ett ekonomiskt värde. ”Å sen ja till å med att man ju kan som 

det har gått här i Fibula att man kan ju nästan förtjäna pengar på det (kulturarvet)” 

(styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014).  ”Det är ju en förutsättning att vi får 

in pengar… för vi har alla andra jobb så att säga (skrattar)” (styrelseintervju,  

sagesperson B 22.2.2014).  

Ett föremål är för hirdens medlemmar ett autentiskt, äkta fornfynd i frågan om 

arkeologiskt äkta, en rekonstruktion är inte lika autentisk menar man (hirdintervju, 

sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). Styrelsen å sin sida talar också om fornfynd 

som föremål i ett museum, men samtidigt är man medveten om kostnaderna som 

uppstår vid förvaring av arkeologisk metall till exempel. Där tänker man sig då att 

man, istället för att blanda in Museibyrån, Ålands Landskapsregering, som enligt 

lag äger allt arkeologiskt material på Åland, och utsättas för dyra  

klimatanläggningskostnader, kan kringgå lagar och bestämmelser genom att man 

själv samlar in materialet man kan ställa ut i Fibulas museum från privatpersoner 

runt om i bygden; ”Man får samla ihop det man har vävtyngder någon halv pärla 

som ligger hemma å skräpar” (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014). Detta 

uttalandes ägare får medhåll från flera andra informanter inom styrelsen vilket 

visar på brist på kunskap om den åländska fornminneslagen, Ålands lagsamling 

Landskapslag (1969:9) om fornminnen. Det är olagligt att hålla fornfynd hemma. I 

ICOM:s etiska regler står det klart och tydligt att föremål och exemplar från  

oauktoriserat eller ovetenskapligt fältarbete inte bör förvärvas (Svenska ICOM 

2011, s. 10). Däremot kan man skapa en egen samling helt på laglig väg om man 

önskar, mer om detta senare. Det som oroar mig kring Fornföreningen Fibulas 

medlemmars syn på föremål är alltså inte den om vad ett föremål eller objekt är i 

sig, utan det som oroar mig är snarare det faktum att en brist på respekt för  

kulturarvet verkar finnas och okunskap om hur fornfynd skyddas i den åländska 
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lagen. Även ignoransen över säkerhet, klimat och förvaring gällande  

museiföremål oroar mig. Det är inte bara vid magasinering som museiföremål 

kräver särskilda villkor – det gäller också vid utställningsverksamhet (Fjæstad red. 

1999). Detta är något som medlemmarna i Fornföreningen Fibula inte verkar vara 

helt införstådda med.  

Att göra replikor eller rekonstruktioner av till exempel förhistoriska förlagor 

och sälja dem eller använda dem i utställningar är sin sak. Det gör många  

fornbyar, kulturarvsaktörer och museer, det hör till den kulturella ekonomin  

(Petersson 2003; O’Dell 1999; O’Dell 2005; Holtorf 2005) och det kan ses som 

etiskt korrekt så länge som man erkänner och informerar om att kopian är en kopia 

(Svenska ICOM 2011, s. 19). Men att brista i förståelse och respekt för  

museiföremål är en annan sak, som oroar mig – vem skulle ha ansvaret för  

museiföremålen som skulle finnas i Fornföreningen Fibulas museum? Skulle  

föreningen klara av ett sådant ansvar?  I dagens läge måste jag svara nej. Speciellt 

med tanke på att delar av styrelsen även anser att ansvaret kan ligga på en  

högstadieungdom (se förra avsnittet).  

Utgrävningar och att skapa en egen samling 

En medlem i hirden funderade under fokusgruppintervjun på om Fornföreningen 

Fibulas medlemmar själva skulle gräva fram föremål till Fibulas museum  

(hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014) och en medlem i styrelsen tyckte att det 

skulle vara roligt att undersöka ”kullen” i vikingabyn (styrelseintervju,  

sagesperson F 22.2.2014). Det är ingen omöjlighet att starta egna utgrävningar och 

kanske det inte skulle vara en dum idé om man vill skapa ett riktigt museum  

menar Viveka Löndahl;  

Ett museum bygger på sina samlingar…om man är ett museum så kanske man då ska börja 
samla in ett material själv alltså att man har egna samlingar man har ett eget arkiv man doku-
menterar sitt arbete på ett annat sätt… det kan finnas en byråkrati där också som kan vara för-
svårande… man kan ju också kanske vara att börja med att vara ett besökscentrum å så blir 
man ett museum eller för då kan jag väl tänka mej… att då kanske man söker stipendium för 
att börja utgrävningar å då måste man ju ansöka om tillstånd för utgrävningar å sedan då mås-
te det ju föregå en förhandling om att dom här fynden som vi gräver upp tillhör väl egentligen 
Landskapet Åland men att man då vill att dom ska vara ja föreningens… då är det ju viktigt 
eftersom åtminstone arkeologiskt material skiljer sig ju hela tiden från lite grann från det här 
kulturhistoriska materialet… man är så beroende utav just själva artefakterna å … kontexter-
na… det finns liksom… en ändlig resurs har man grävt bort det så är det liksom borta å därför 
är kraven lite större på att man dokumenterar å… det är ju liksom ens ansvar då..(att)… do-
kumentera (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014).  

För att få göra utgrävningar måste man anhålla om tillstånd av  

Landskapsregeringen och Museibyrån. I Ålands lagsamling Landskapslag 

(1969:9) om fornminnen kapitel 1, 10§ (1999:55) står följande:  

Landskapsregeringen har rätt att undersöka en fast fornlämning, utmärka dess gränser med  
pålar, inhägnad eller andra märken eller ange den med en på platsen upprest tavla samt att 
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iordningställa en fornlämning och att på till fornlämningen hörande mark utföra röjning samt 
vidta andra för fornlämningens skydd och vård nödvändiga åtgärder. Landskapsregeringen 
kan även, på villkor som den bestämmer, meddela tillstånd åt annan att undersöka en  
fornlämning samt med mottagarens samtycke tillsvidare överlåta den lokala vården av  
fornlämningen åt en kommun, en församling eller ett samfund. Om särskilda skäl kräver det 
kan landskapsregeringen omhänderta en fornlämning eller en del av en fornlämning att  
förvaras och vårdas på en annan plats. Detta gäller även en fornlämning eller en del av en 
fornlämning som har infogats i ett byggnadsverk (Ålands författningssamling 2012, s. 938). 

Med andra ord kan Fornföreningen Fibula ansöka om att få gräva ut ”kullen”, men 

Landskapsregeringen och Museibyrån kommer att ställa höga krav på  

vetenskapligt utförd dokumentation (Löndahl muntlig uppgift 7.3.2014), troligen 

också på förvaring och säkerhet. Men utgrävningar i Fornföreningen Fibulas regi 

är ingen omöjlighet så länge man utför dem på ett vetenskapligt korrekt sätt vilket 

åtminstone kräver en ansvarig arkeologiskt skolad grävledare som är väl  

inbegripen med det arkeologiska arbetssättet och utgrävningsverksamhet samt 

gällande lagstiftning.  

Medlemmarnas brist på förståelse för museiföremål och fornfynd och  

arkeologiska artefakter i synnerhet kunde kanske behjälpas av en utgrävning där 

tydliga riktlinjer och arbetsmetoder redan finns. En utgrävning med arkeologiskt 

skolad grävledare kunde öka medlemmarnas förståelse för kulturarvet och stärka 

deras redan befintliga känsla för platsen.  

Platsens betydelse för kulturarvet och identitet 

Grunden för Fornföreningen Fibulas styrelses arbetsansatser att skapa ett museum 

är känslan för platsen. Man uttrycker mer än identitet; platsens förhistoriska tyngd 

kräver att man gör något med den menar en i styrelsen (styrelseintervju,  

sagesperson F 22.2.2014). Platsen kräver Fornföreningen Fibulas engagemang 

men platsen kan också vara betungande. Det handlar inte om identitet, det handlar 

om en stark känsla av tillhörighet men medlemmarna kallar det inte identitet. Så 

Lars Aronssons påstående om att platser är fundamentala för att söka mening och 

identitet (2007, s. 130), Laurajane Smiths teori om att platser är symboliska för 

identitet (2008, s. 159) och Birgitta Svenssons teori att besökaren formar sin  

identitet med hjälp av platsen (1999, s. 109) fungerar inte riktigt i detta  

sammanhang. Det är snarare Adam GrydehØjs teori om att tiden ger mening till en 

plats på Åland (2010, s. 83) som stärker det Fornföreningen Fibulas  

styrelsemedlemmar försöker förmedla – inte identitetsteori; 

  A- Det var väl en orsak till att föreningen över huvudtaget bildades  
C- (jakande inandning)  
A- Att lyfta fram det där historiska perspektivet det är ju var ju vikingatidens centrum här i 

Saltvik å det har ju aldrig egentligen ja 
F- (avbryter) det förpliktar ju 
A-(avbryter)  ja på nåt sätt jo men det var ju bortglömt på nåt sätt 
F- Jo jo 
A- Här emellan då den här mellanperioden  
Moderator- Mellan vad menar du? 
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A- Nja sen vikingatid då 
Moderator- Jaha okej du tänkte så 
A- Jo  
Moderator- Du menar inte att det var nåt projekt som var före å sen 
A- (avbryter) nej nej 
Moderator- Starta det 
A- Utan jag tänker på det där va det där liksom man ska veta om vad man har hemma på 

sin ladugårdsbacke tänkte jag säga  
C- (harklar sig) 
A- Men liksom alla har ju nånting i dom här trakterna å det är ju viktigt att påminna folk 

om för det va ju det va en rik byggd det här det var ju mycket mera bosättning än idag  
egentligen kanske inte till antal människor men ser man på alla kullar här (gestikulerar) så var 
så har dom ju varit bebyggda å idag är det bara skog på dom så det det är  

C- Mmm 
A- Har åtminstone för mej varit å jag tror för föreningen också det var egentligen därför 

den (tittar på de andra) 
F- (avbryter) mmm därför den starta 
A- Ursprungligen kom till 
C- Jo mm (jakande inandning) (styrelseintervju 22.2.2014) 

Platsen har varit bortglömd, men när Fornföreningen Fibula startade lyftes  

platsens förhistoriska vikt upp och detta kan både vara betungande och  

pliktkrävande för föreningens medlemmar att påminna folk om platsens betydelse.   

Häri skiljer sig hirdens medlemmar från styrelsens; hirdmedlemmarna  

identifierar sig som vikingar – platsen har skapat en identitet hos dem! ”Man är 

viking”, ”… det är inget snack om att jag är reenactor eller att jag leker eller att 

jag härjar (paus) jag är viking” (hirdintervju, sagesperson A 16.2.2014), och de 

övriga hirdinformanterna håller med. Varför denna tydliga skillnad? Kanske  

styrelsen med ett ekonomiskt betungande ansvar eller med oron man uttrycker 

över att lyckas få in yngre krafter som kan föra föreningen vidare tappat  

lekfullheten som hirdmedlemmarna ger uttryck för? Någonting annat ligger  

kanske bakom, det är svårt att veta. Den förtrollade zonen som Lotten Gustafsson 

skriver om (2002) och som jag kan se att hirden är uppfylld av förbleknas av  

styrelsens plikter och ansvar.  

En idé som både kom fram både under fokusgruppintervjun med hirden och 

under fokusgruppintervjun med styrelsen var att medlemmarna i Fornföreningen 

Fibula önskar lyfta fram kända lokala vikingatida fyndplatser såsom ”kullen”  

(styrelseintervju, sagesperson F 22.2.2014), Borgboda (hirdintervju, sagesperson 

A 16.2.2014; styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014) och ”Ålands största  

gravfält” (styrelseintervju, sagesperson A 22.2.2014) Johannisberg och göra en 

karta över dem (hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014; styrelseintervju, 

 sagesperson A, F 22.2.2014). Kanske man kan utforma en vandringsled i bygden 

till de olika platserna (styrelseintervju sagesperson A, F 22.2.2014). Detta är något 

man kan göra så länge tillstånd ges från berörda markägare. Museibyrån kan  

troligen hjälpa till vid skyltning – det borde finnas resurser för sådant då det enligt 

lag är något som Museibyrån och Landskapsregeringen kan göra; ”ange den (fasta 

fornlämningen) med en på platsen upprest tavla” (Ålands författningssamling 
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2012, s. 938). Man skulle kunna utgå vandringsleden från vikingabyn och placera 

en övergripande karta där med alla i vandringsleden inkluderade platser. För att 

sedan lotsa vandraren vidare i bygden till nästa lokala vikingatidsrelaterade plats 

med en ny skylt på varje område med för just den fornlämningens specifika  

information samt vidare skyltning om hur man kommer till nästa vikingatida plats 

i vandringsleden. För att få vandringsleden att fungera bör dock någon vara  

ansvarig för att underhålla och röja den och hålla informationen på skyltarna  

uppdaterad. Förslag på några för bygden betydande vikingatidsrelaterade platser; 

höggravfältet Kvarnbacken i Bertby, fornborgen Borge i Borgboda, höggravfältet 

Kvarnbacken/Rihagen i Kvarnbo och området kring Saltviks kyrka – tingsplatsen 

och den förmodade hallen som är objekt i Kristin Ilves projekt, fornborgen  

Borgdalsborgen i Näs, höggravfältet under och invid gamla tennisplan i  

Prästgården by, höggravfältet Ladugårdsbacken med husgrunder i Rangsby,  

höggravfältet Kullan i Syllöda, höggravfältet hästhägnaden/Brinks backe i Syllöda 

och höggravfältet Norrhagen med husgrunder i Sålis (utifrån delvis  

Fornminnesinventeringen 1979 för Saltvik, Museibyrån). Så betydelsen platsen 

har för Fornföreningen Fibulas medlemmar skiljer sig åt, men båda fokusgrupper 

är rörande överens om att platsen har betydelse men ger uttryck för det på olika 

sätt. Frågan kvarstår dock; är det verkligen ett museum som Fornföreningen  

Fibulas medlemmar vill ha? 

Rekonstruktion och museum  

Om inte museibygget blir verklighet; hur ska då vikingabyn vidareutvecklas?  

Behövs ett museum i vikingabyn i Kvarnbo? Behöver föreningen vidareutveckla 

byn? Hirden anser att det inte gör något om museiplanerna inte kan förverkligas. 

Man kan vidareutveckla vikingabyn istället; bygga fler hus och stugor  

(hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014), bygga mer pallisader  

(hirdintervju, sagesperson B 16.2.2014), ge möjligheter till övernattning och  

boende i byn året om så det är liv och rörelse och verksamhet hela året  

(hirdintervju, sagesperson A, B, C, D 16.2.2014). Man kan lyfta fram platsens 

betydelse för bygden också genom vandringsleden eller kartor – kanske det räcker 

(hirdintervju, sagesperson C 16.2.2014; styrelseintervju, sagesperson A, F 

22.2.2014)? Två hirdmedlemmar menar att Vikingabyn i Kvarnbo i sig är ett  

levande museum (hirdintervju sagesperson D, C 16.2.2014) där man kan  

återuppleva vikingatiden såsom man i Fornföreningen Fibula tror att vikingatiden 

tedde sig. Genom tidsresor, lägerskolsverksamhet och gästabud rekonstruerar man 

en föreställd vikingatid i nutid. Styrelsemedlemmarna berättar också om hur man i 

föreningen nyttjar tidsresans äventyr för att nå vikingatiden i nutid  

(styrelseintervju sagesperson A, B, C, D, E, F 22.2.2014). Bodil Petersson skriver 

att ”med rekonstruktionen som färdmedel kombineras resan i rummet, den inre 

resan och tidsresan” (2003, s. 289). Tidsresan innefattar ett förflutet som kan ha 
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hänt, ett fantasiförflutet, som uppnås genom resenärens alla sinnen menar  

Cornelius Holtorf (2007, s. 130). Rekonstruktören använder tidsresenärens smak, 

lukt, doft, syn, hörsel och känsel för att förnimma en vikingatid som den kan ha 

tett sig. Oftast har återskapandet ”sin grund i konkreta arkeologiska  

undersökningar” (Petersson 2003, s. 189) eller i experimentell arkeologi. 

Experimentell arkeologi berörs av Fornföreningen Fibulas medlemmar i  

diskussion om båtprojektet, vad man gör under lägerskolor med  

lägerskolsdeltagarna samt vilka aktiviteter man kan tänka sig ha i museet  

(styrelseintervju, sagesperson A, B, F 22.2.2014). Styrelsen talar vidare om  

Allhuset och att man ska utveckla en kursverksamhet där, kanske ordna  

juniorverksamhet och övernattningsmöjligheter för gästföreläsare (styrelseintervju 

F, E, A, B 22.2.2014).  

Fornföreningen Fibulas vikingaby i Kvarnbo, Saltvik är grundad på  

experimentell arkeologi och genom platsens betydelse. Långhuset och  

köket/kansliet i vikingabyn är byggda efter danska förlagor. Man var från Fibula 

till Danmark på studiebesök för att titta på hur en annan fornby hade löst sina  

rekonstruktioner – man tog där inspiration till sina egna byggen (Lindblom  

muntlig uppgift 29.5.2014). Långhuset och köket/kansliet är replikor på replikor – 

dvs. experimentell arkeologi grundad på både arkeologiska och  

erfarenhetsaspekter. Enligt Jörgen Lindblom, Fibulas förste ordförande, finns  

ritningarna på byggnaderna i kansliet (Lindblom, muntlig uppgift 29.5.2014). 

Fornföreningen Fibulas vikingaskepp Borge Swyn är byggt efter både  

arkeologiska skeppsfynd i Valsgärde och Roskilde och genom experimentell  

arkeologi genom mentorernas erfarenhet och inspiration från rekonstruktionen 

Steffnir (Lindholm, e-postkorresondens 20.5.2014). Man grundade  

Fornföreningen Fibula för att lyfta fram platsens betydelse (styrelseintervju,  

sagesperson A, 22.2.2014).  

Kan man säga att Fornföreningen Fibulas vikingaby i Kvarnbo i sig redan är 

ett museum? Ett levande museum? Nja, det är kanske att tänja på gränserna för 

vad ICOM definierar som ett museum i ICOM:s stadgar, artikel 3, sektion 1.  

Medlemmarna i Fornföreningen Fibula kunde argumenteras att fungerar som det 

levande museets oavlönade personal och de besitter de facto kunskapen om  

Fornföreningen Fibula och den rekonstruerade vikingabyn. Men basfunktionerna 

som ett museum ska innefatta (samlande, forskning, vård/bevarande,  

magasinering/förvaring, undervisning/förmedling/ utställningar (Fjæstad 1999, s. 

418)) tänjs å det yttersta. Samlingarna (byggnaderna med innehåll, rekonstruerade 

och nyskapade runstenar och statyer, den rekonstruerade offerlunden, nyskapad 

tradition och berättelser om hur vikingatiden kunde ha tett sig, med mera) används 

och ändras, föremål slängs, byggnader rivs och repareras utan större  

museivetenskaplig tanke. Samlingar kan användas men då bör tonvikten ligga ”på 

att bevara de kulturella, vetenskapliga eller tekniska processerna snarare än själva 
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föremålen” (Svenska ICOM 2011, s. 12). Något som skulle behöva göras  

grundligare och med tanke att bevaras och offentliggöras, vilket inte görs idag.  

Tillgängligheten kan ifrågasättas då byggnaderna är låsta största delen av året, 

förutom när medlemmarna ordnar möten, talkor eller hirdträningar. Vid gästabud 

och tidsresor/lägerskolor är byn inte öppen för allmänheten – entreprenörsandan 

styr och de grupper som betalar för evenemangen får komma. Även marknaden i 

juli drivs delvis av en entreprenörsanda – kommers och försäljning av  

”vikingatida” föremål, men också delvis av tidsreseandan – besökaren färdas  

bakåt i tiden till en föreställd vikingatid. Det främsta argumentet för varför  

Fornföreningen Fibulas vikingaby i Kvarnbo, Saltvik i dess nuvarande form inte 

kan ses som ett museum är alltså entreprenörsandan. Ett museum ska verka  

non-profit och samlingarna ska dokumenteras, vårdas och bevaras. Den  

museivetenskapliga arbetsgången kan ses som byråkratisk och försvårande  

(Löndahl, muntlig uppgift 7.3.2014) med de professionella samlings-,  

dokumentations- och forskningsriktlinjerna. Men det är också de som stärker en 

universell museiidentitet och säkerställer en museikvalitet (Svenska ICOM 2011, 

s. 4) för att inte tala om motarbetar handel och en svart marknad av  

kulturarvsföremål (Kopytoff 1986, s. 82). Fornföreningen Fibula tänker för  

mycket kulturarvsaktör istället för kulturbärare och det är på det man fallerar.  

Så fast man nu blivit antagen i EXARC (Lindholm e-postkorrespondens 

25.5.2014) och därmed har fått en internationell status bland övriga  

rekonstruktions- och levandegörandeaktörer och -institutioner ser jag inte att  

Fornföreningen når enda fram till ett levande museum eller ett (arkeologiskt)  

friluftsmuseum än. Det fattas fortfarande några pusselbitar gällande  

museiprofessionalismen. Risken med att gå med i EXARC är också att  

homogeneralisera en föreställd gemensam, europeisk och allmängällande  

vikingakultur. Det kan finnas fördelar med att gå med i ett samarbetsorgan; ”vi 

behöver inte (paus) man behöver inte göra så stora misstag” (styrelseintervju,  

sagesperson F 22.2.2014) ”…vi kan ju lära av andra” (styrelseintervju,  

sagesperson F 22.2.2014), men att lära av andra kan också innebära nackdelar som 

redan nämnts. Platsen och det lokala får mer betydelse för att skilja de olika, inom 

Europa, kulturerna (Johler 2002, s. 221 ff).  Museibyrån med museivetenskaplig 

och lokal expertis, skulle jag försöka samarbeta med i museifrågor på Åland och 

de är inte omöjliga; ”bara om viljan finns eller lusten och resurserna finns så… så 

ser inte jag något hinder, ja förutom det där med resurserna då” (Löndahl muntlig 

uppgift 7.3.2014). Att ersätta Museibyråns personals medverkan i projektet verkar 

Fornföreningen Fibulas styrelse redan vara införstådda med om dock än delat  

negativa till, ifall det skulle bli aktuellt. För den museivetenskapliga biten internt i 

Fornföreningen Fibulas strävan till ett museum är bristfällig och överskuggas av 

entreprenörsandan och en brist i förståelse för kulturarvet och det inser en  

informant i hirden ”alltså vi sysslar ju inte med museiverksamhet så” (hirdinter-

vju, sagesperson D 16.2.2014), ”alltså jag vet ju faktiskt inte om det är Fibulas sak 
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så att ens dra igång ett sånhärnt projekt (paus) jag tycker mer att det är en  

museifråga än en fornförenings fråga egentligen” (hirdintervju, sagesperson D 

16.2.2014) och hen får medhåll av resten av hirden. Så nej, vikingabyn är inte ett 

levande museum än, och kraven EXARC ställer på sina medlemmar lämnar mer 

att önska – hur kontrollerar man att medlemmarna uppfyller kraven man ställer på 

dem före man får bli medlem? För de museiprofessionella kraven gällande främst 

forskning och dokumentation samt tillgänglighet är något som Fibula i mina ögon 

inte uppfyller, än. Detta är något som man behöver arbeta mer med både vad  

gäller om man vill utveckla byn till ett museum eller om man helt vill skapa en ny 

museibyggnad på platsen.  
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Fibulas rekonstruerade vikingaby och museum 

Slutdiskussion och nybildad teori  

Frågorna som jag har besvarat i denna uppsats är;  

Vad är ett museum? Är detta de facto vad Fornföreningen Fibula vill ha i sin re-

konstruerade vikingaby i Saltvik? 

 

Utifrån mitt empiriska material (bestående av två fokusgruppintervjuer, en  

djupintervju, två fältexkursioner, dokumentationsstudier och kompletterande  

kontakt med berörda sakkunniga) och föreliggande teoretiska utgångspunkter (för 

rekonstruktion och fornbyar, autenticitet, kulturell ekonomi, kulturarv och  

museum) sammanvävda genom en induktiv analys utmynnad i grundad teori 

framkommer att ett museum är en undervisande, kunskapsutlärande och  

förmedlande plats fylld av kulturarv. Ett museum ska verka vårdande och  

bevarande för de föremål som förvaras där. Men det ska också fungera  

inkluderande av besökarna och alltid aktivt. Ett museum ska drivas på ett  

professionellt sätt där forskning och dokumentering är två sätt att uppnå  

professionalitet. Museer ska också drivas på ekonomiskt hållbara sätt, non-profit. 

Fornföreningen Fibula som kulturarvsaktör kommer att få svårt att driva ett  

museum professionellt genom egen kraft som det ser ut idag då föreningens  

medlemmar tänker entreprenörsaktigt.  

För Fornföreningen Fibula är känslan viktig – känslan för platsen – och man 

återkommer flera gånger under intervjusammanhang till Saltvik som ett  

vikingatidscentrum. I Fornföreningen Fibulas museum vill man ha riktiga  

fornfynd, kanske man kan bedriva egen utgrävningsverksamhet i samarbete med 

Museibyrån eller med en arkeologiskt skolad grävledare.  

Dock sätter föreningens entreprenörsanda och bristande respekt och förståelse 

för kulturarvet käppar i hjulet i deras strävan mot ett professionellt museum. Man 

kan inte använda sig av på olaglig väg överkomna fornfynd i ett museum och man 
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måste se till föremålens behov vid utställande och förvaring. Museiföremål ses 

som ”commodities”/handelsvaror av flera av Fornföreningen Fibulas medlemmar 

och kulturarvets inneboende symbolvärde förloras i föreningens kulturellt  

ekonomiska synsätt. Fornföreningen Fibula som en kulturarvsaktör men samtidigt 

som en kulturbärare skapar konflikter. En oro finns bland medlemmarna att de 

skulle förlora sina roller och sina uppgifter att levandegöra forntiden, om ett  

museum skulle byggas. Man är rädd att resurser, tid och engagemang tryter och 

kanske ligger museiplanerna fel i tiden, kanske Museibyrån skulle kunna skapa ett 

museum i vikingabyn istället, eller i alla fall driva ett museum där. Ska personalen 

avlönas eller arbetat oavlönat, ska personalen vara museiutbildad eller outbildad? 

Kanske en högstadieungdom kan anställas under sommarmånaderna för att hålla 

museet öppet? Åsikterna går isär. Museiföremål ska behandlas och vårdas  

professionellt utifrån gängse accepterade, vetenskapliga och internationellt  

överenskomna riktlinjer och kulturarvet måste få kosta, då kan man inte anställa 

outbildad personal som inte kan driva ett museum eller ta hand om  

museiföremålen på ett professionellt sätt. 

Flera informanter förespråkar ett ”passivt museum” utformat som en fårhage 

med tak, som en liten stuga som man kan gå in i liknande Idas stuga eller  

Radiofyren på Rödhamn, eller som byggnaderna Vargstensslätten och  

Medeltidshuset i Jomala där man endast kan se in i husen från utsidan och knappt 

ens det på grund av blänk i fönstren. ”Passiv museum” är ett begrepp konstruerat 

av Fornföreningen Fibula och byggnaderna nämnda som sådana, är inga museer 

enligt gängse accepterade definitioner och internationella överenskommelser eller 

enligt föreliggande teoretiska utgångspunkter för denna uppsats.  

Ett övergripande dilemma verkar uppenbara sig; då museibegreppet i sig inte 

är skyddat, kan vem som helst kalla sig ett museum fast man inte är ett enligt 

ICOM:s definition eller enligt andra vetenskapligt grundade definitioner. Då  

dessutom Museibyrån och Ålands Landskapsregering som ansvarar för det  

åländska kulturarvet och säger sig följa ICOM:s definition för vad ett museum är, 

själva förvirrar genom att lägga epitetet museum på en obemannad sevärdhet (Idas 

stuga) förstår jag att museidefinitionen på Åland är oklar. Museibyrån lobbar för 

en museilagstiftning på Åland där Museibyråns och Ålands museums roller skulle 

tydliggöras och museidefinitionen skulle befästas. Låt oss hoppas att den  

processen föregås av professionalism och att om lagen blir befäst, att den skapar 

mer förståelse och konsekvens hos dem som kallar sig museer. 

Att göra museisamlingarna tillgängliga för allmänheten är en huvuduppgift 

som museer har. Fornföreningen Fibulas förespråkande av ett ”passivt museum” i 

deras vikingaby strider mot tillgängligheten. Man utesluter, utestänger och  

passiviserar sina besökare från kulturarvet. Man tänker sig att vissa öppna dagar 

såsom Kulturnatten eller liknande kan finnas under verksamhetsåret där aktiv 

verksamhet bedrivs i museet, då guider/berättare/skolungdomar finns på plats som 

kan berätta om museiföremålen, bedriva olika aktiviteter i museet såsom vävning, 
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brödbak, keramikbränning, olika hantverk och växtfärgning och då besökarna kan 

få testa kopior av svärd och stridsutrustning så att de får levande historia på sig. I 

övrigt ska museet helst stå obemannat och otillgängligt, något som inte andas  

professionalitet.  

Delar av Fornföreningen Fibulas medlemmar tänker sig modern media och 

elektronik i museet men skadegörelserisken är överhängande och elektronisk  

utrustning tar skada av väder och vind. För att kunna nyttja de perspektiv som 

modern media kan ge till en utställning bör museet vara utformat professionellt.  

Deltagande museibegreppet finns inte i föreningens vokabulär och frågan är 

om man låter ekonomin styra lite för mycket, på bekostnad av kulturarvet. Kanske 

ett besökscentrum enligt Viveka Löndahls modell eller vikingabyn som en  

sevärdhet eller ett besöksmål kunde vara vägen att gå istället för ett museum. Ett 

besökscentrum är friare i sin form och kravet ett museum har på insamlande och 

dokumentation behöver inte finnas. Dock krävs klimatstyrning och professionell 

förvaring och vård av museiföremål i ett besökscentrum lika som i ett museum om 

sådana föremål deponeras där. Museiföremålens säkerhet måste kunna fastställas 

trots den enklare verksamhetsformen.  

Några av medlemmarna talar om vikingabyn som ett levande museum. Kan 

man säga att vikingabyn i sig är ett levande museum? Nej, inte riktigt. Men det är 

inte långt ifrån. Den främsta orsaken till att man inte än kan benämna vikingabyn 

som ett levande museum eller ett (arkeologiskt) friluftsmuseum är  

Fornföreningens entreprenörsanda och brister i museiprofessionalism. Vikingabyn 

i Kvarnbo med sina rekonstruktioner, flera utformade efter arkeologiska förlagor 

och sprungna ur experimentell arkeologi, ger en autenticitetskänsla av platsen som 

äkta vikingatida. De lekfulla hirdmedlemmarna ger uttryck för denna genom  

identitetsmarkörer, man är viking, medan styrelsemedlemmarna med ekonomiskt 

ansvar och plikter inte uttrycker det på samma sätt. Istället talar man i styrelsen 

om platsen som betungande och krävande och man uttrycker en oro över att det är 

svårt att få yngre krafter in i föreningen som kan ta över ansvaret för vikingabyn 

när nuvarande styrelse någon gång i framtiden vill stiga av.  

Men det är ändå platsen, platsen som betydelsefull och viktig, som ett  

kulturarv som är värt att belysa med ett museum, som återkommer flertalet gånger 

under fokusgruppintervjuerna med Fornföreningen Fibulas medlemmar. Sist och 

slutligen förespråkar majoriteten av de intervjuade att det hade varit bra med ett 

museum som kunde berättiga föreningens övriga verksamhet i vikingabyn.  

Tidpunkten är kanske inte den rätta just nu, kanske heller inte resurserna och  

engagemanget finns men någonting måste skapas i vikingabyn; ett museum (helt 

nytt eller vidareutvecklat från befintlig grund), en vandringsled, ett besökscentrum 

– något – för platsen kräver det. 
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Framtida forskning 

Fornföreningen Fibulas strävan mot ett museum och denna uppsats med nybildad 

teori kring rekonstruktion och fornbyar, autenticitet, kulturell ekonomi, kulturarv 

och museum öppnar upp för fortsatt forskning.  

De resultat som diskuterats ovan i slutdiskussionen med nybildad teori,  

behöver inte vara relevanta enbart i en åländsk kontext. Rekonstruktioner finns 

överallt. Flera av dessa drivs som fornbyar av olika stiftelser, föreningar, företag 

och institutioner, både offentliga och privata. En liknande studie om  

museibildande i en annan fornby kan göras utifrån denna uppsats.  

För att vidare bedriva forskning direkt i anknytning till denna uppsats, skulle 

man till exempel kunna ta reda på hur medlemmar och personal vid i uppsatsen 

nämnda Fotevikens museum, museet vid Trelleborgen och Archeon har tänkt vid 

skapandet av deras museer och rekonstruerade fornbyar. Vilka förutsättningar 

hade man där? Och hur kom man fram till de lösningar man uppvisar kring  

museisatsningarna där? En jämförande studie om de olika befintliga museerna 

skulle kunna göras.  

En annan forskningsfråga kunde vara huruvida det finns någon annan fornby 

som ligger i startgroparna för att skapa ett museum. Hur ser  

museiskapandeprocessen ut där? Hur motiverar man museiskapandet? Vilken 

kunskap besitter man? Kan man se likheter/skillnader med Fornföreningen Fibulas 

strävan? 

De motsättningar och tveksamheter som diskuteras i avsnittet ”Kulturbärare  

eller kulturarvsaktör: inre maktkonflikter?” kunde mynna ut i en grundligare  

teoretisering och undersökning av Fornföreningen utifrån ett  

organisationsteoretiskt perspektiv.  

Forskningsområdet är intressant och aktuellt och de ovannämnda förslagen till 

framtida forskning är bara några frågeställningar man kan ställa  

forskningsområdet. Vidare forskning kan absolut genomföras och mitt teoretiska 

bidrag genom forskning kring museiskapande i en åländsk rekonstruerad fornby 

kan visa sig fungera som en god utgångspunkt i framtiden.  
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Sammanfattning 

Fornföreningen Fibula Saltvik r.f. i Kvarnbo på Åland kontaktar mig då man säger 

sig vilja skapa ett museum om vikingatidens Åland. Syftet med uppsatsen är att 

bringa klarhet i vad ett museum är. Frågeställningen som besvarades, dels utifrån 

gängse accepterade definitioner och internationella överenskommelser om vad ett 

museum är, blev ”vad är ett museum och är detta de facto vad Fibula vill ha i sin 

rekonstruerade vikingaby?”. Frågeställningen besvarades också dels utifrån  

fokusgruppintervjuer med delar av Fornföreningen Fibulas medlemmar, en  

djupintervju med Museibyråns chef Viveka Löndahl, etnografiska fältstudier,  

relevant forskning i ämnet, dokument från föreningen samt kontakt med flertalet 

berörda parter. De teoretiska utgångspunkterna behandlade museibegreppet,  

kulturarvsbegreppet, rekonstruktion, experimentell arkeologi, upplevelser och 

tidsresor som verktyg i att nå ett ibland tveksamt autentiskt förflutet, platsens  

betydelse för kulturarvet och kulturell ekonomi. 

Resultatet av undersökningen som gjordes genom en induktiv analys av  

de teoretiska utgångspunkterna nämnda ovan genom en grundad teori blev att ett 

museum är en icke vinstbringande, permanent institution som verkar undervisande 

och kunskapsförmedlande. Ett museum är kulturbärande och det ska arbeta  

vårdande och bevarande av de museiföremål som förvaras professionellt i ett  

museum. En respekt och en förståelse för kulturarvet man förvaltar krävs av ett 

professionellt museum. Forskning och dokumentation över samlingarna ska  

bedrivas för att upprätthålla professionalitet. Ett museum är alltid aktivt och det 

kan drivas som ett deltagande museum där besökaren inkluderas demokratiskt i 

museiprocesserna.  

Fornföreningen Fibula är en kulturarvsaktör som kommer att få det svårt att 

driva ett kulturbärande museum professionellt då föreningen drivs genom ett  

kulturentreprenörstänk. Fornföreningen Fibulas väg till att lyfta deras befintliga 

känsla för platsen, vikingabyn i Kvarnbo med dess omnejd, kan i framtiden nås 

genom ett museum, ett besökscentrum, en vandringsled eller genom utvecklande 

av vikingabyn till ett levande museum eller ett (arkeologiskt) friluftsmuseum. I 

dagsläget verkar det tveksamt att tiden, engagemanget, resurserna och kunskapen 

inom föreningen räcker till. Kanske ett museum i framtiden kan skapas med hjälp 

av Museibyrån, eller genom egna krafter om respekt och förståelse för kulturarvet, 

fornfynd och museiföremål kan sjunka in för Fornföreningen Fibulas medlemmar 
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om de får vara med i en arkeologisk utgrävning på platsen där vikingabyn ligger; 

”kullen” med en arkeologiskt skolad grävledare eller om museikunskap kan  

förmedlas inkluderade till medlemmarna genom utomstående expertis. För utan 

respekten och förståelsen för museer, museiföremål och kulturarvet faller känslan, 

den räcker inte hela vägen till ett professionellt museum.  
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Appendix 1. Frågeguide fokusgrupp 

Fokusgruppfrågeguide: 

1-7 Öppningsfrågor som rör gruppens gemensamma egenskap 

8-9 Introduktionsfrågor som rör huvudfrågan men inte direkt relaterat till det 

jag vill ha svar på 

10-13 Övergångsfrågor som introducerar nyckelfrågor 

14-26 Nyckelfrågor 

27-32 Avslutningsfrågor 

Detta är det övergripande temat: ett eventuellt framtida museum i vikingabyn, 

temat kommer jag utgå diskussionen från. 

 

Ramfråga 1. Vi kan börja med att ni kort får berätta lite om er själva, vad er 

roll är i föreningen, hur länge ni varit med i föreningen och varför ni gick med?  

1. Vem är ni? Vad är er roll i föreningen? 

2. Hur länge har ni varit medlemmar i föreningen? 

3. Varför gick ni med i föreningen? 

 

Ramfråga 2. Vad betyder Fornföreningen Fibula för er?  

4. Vad anser ni att föreningens huvudsyfte är? 

5. Hur ser ni på er möjlighet att påverka i föreningen? 

7. Vad är viktigt i föreningen? 

 

Ramfråga 3. Hur ställer ni er till dessa begrepp? 

8. Vad är autenticitet? Hur arbetar föreningen med autenticitet?  

9. Vad är kulturarv? Vad kan vara ett kulturarv? Vad är ett fornminne? Vad är 

skillnaderna mellan kulturarv och fornminnen? 

 

Ramfråga 4. Vad anser ni om museibegreppet allmänt?  

10. Vad är ett museum?  

11. Vad ska finnas i ett museum?  

12. Hur kan man visa det man vill visa i ett museum? 

13. Vad är viktigt i ett museum (utbildad personal, autentiska föremål, layout, 

tillgänglighet, säkerhet, finansiering, långsiktighet o.s.v.) (enligt ICOM måste ett 
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museum uppfylla vissa kriterier för ens få kalla sig ett museum – det är det jag 

menar med viktigt i detta avseendet) 

 

Ramfråga 5. Vad skulle ett museum betyda för föreningen, platsen och  

befolkningen här? 

14. Varför ska föreningen bygga ett museum? Vad skulle syftet vara? 

15. Vilka möjligheter ser du? Vilka svårigheter ser du? 

16. Vad kan ett eventuellt museum leda till för föreningen och bygden? Vilka 

syften skulle museet fylla för föreningen och bygden? 

17. Finns det något man särskilt behöver ta hänsyn till i skapandet av ett  

museum för föreningen? I så fall vad? 

 

Ramfråga 6. Vad för slags museum vill föreningen ha? Hur skulle det se ut 

och vad skulle det innehålla? 

18. Vilka teman skulle museet ta upp? Vad skulle visas? Vad tycker ni ska 

finnas med i ett museum i byn? Innehåll. 

19. Vilka samlingar skulle kunna visa dessa teman? Finns det samlingar eller 

kunde ni låna in samlingar? 

20. Hur skulle samlingarna presenteras och visas? 

21. Vilka aktiviteter skulle ni vilja ha i museet? Vilka utrymmen krävs för 

dessa aktiviteter? Vilka byggnader krävs för aktiviteterna? 

22. Vilken är målgruppen för ert museum?  Vilka kunde vara potentiella  

besökare? Hur många skulle besöka museet per år/månad/vecka/dag? Vad skulle 

besökarna vilja se? Hur skulle ni locka dem att komma tillbaka? 

 

Ramfråga 7. Hur skulle driften av museet skötas? 

23. Hur skulle föreningen finansiera ett museiprojekt? Vilka är kostnaderna 

för att starta upp museet?  

24. Hur skulle man finansiera driften på lång sikt? Vilka olika sorters  

finansieringsmöjligheter finns? 

25. Hur skulle man driva museet? Skulle museet vara en del av föreningen  

eller skulle man skapa ett eget bolag/en annan förening/en stiftelse för driften av 

museet? Eller kunde man lösa detta på något annat sätt – kanske samarbeta med 

någon? Vad anser du om ett samarbete eller en annan huvudman för museet? Vem 

skulle man kunna samarbeta med i så fall? Vem skulle denna huvudman i så fall 

vara? 

26. Skulle ni ha anställd avlönad personal eller driva museet oavlönat på  

frivilliga krafter? Skulle du ställa din arbetskraft och tid till förfogande för  

museiprojektet? I vilken form i så fall? 

 

Ramfråga 8. Hur ser du på Museibyrån? Vad är museibyrån för dig? 



 87 

27. Hur skulle relationen med Museibyrån kunna se ut vid ett museibygge? 

Och vid drivandet av museet? 

28. Hur ser du på Museibyrån?  

29. Hur ser samarbetet och kontakten ut idag? 

30. Hur skulle ett framtida samarbete med dem kunna se ut?  

 

Ramfråga 9. Om inte ett museibygge blir verklighet, hur tycker du att  

vikingabyn då ska utvecklas vidare? 

31. Är satsningen på ett museum genomförbar och livskraftig? Behövs den 

verkligen? 

32. Hur kan man utveckla vikingabyn om man inte väljer att bygga ett  

museum? Behöver man utveckla byn mer? I så fall varför? Varför inte? 

 

Ramfråga 10. Avslutningsvis; Vill ni lägga till något? Har vi missat något? 
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Appendix 2. Frågeguide djupintervju 

Djupintervjufrågeguide: 

Öppningsfrågor (Museibyråns roll och myndighetens sätt att se på olika  

begrepp) 1-4 

Introduktionsfrågor som rör huvudfrågan men inte direkt relaterat till det jag 

vill ha svar på (FF-Museibyrån) 5 

Övergångsfrågor som introducerar nyckelfrågor (Museibyråns olika resurser) 

6-9 

Nyckelfrågor (FF museum) 10-16 

Avslutningsfrågor (om inte) 17-18  

 

1. Vilken är Museibyråns roll i det åländska samhället? 

2. Vad innebär denna roll för andra aktörers kulturarvssträvanden i  

landskapet? 

3. Hur definierar ni följande begrepp: kulturarv, museum, fornminne? 

4. Efter vilka begrepp/”facktermer” jobbar ni? Vilka begrepp är Museibyråns 

ledstjärnor? 

 

5. Fornföreningen Fibula har en aktiv roll i det åländska kultursamhället. Hur 

ser ni på dylika aktörers roller? Vad speciellt kan de bidra med och hur kan ni 

eventuellt samarbeta?   

 

6. Hur ställer sig Museibyrån till utlån och deponering av arkeologiskt  

material? Har ni någon policy för denna typ av förmedling och hur lyder den i så 

fall? 

7. Finns det någon möjlighet att Landskapet lånar ut föremål eller deponerar 

föremål på andra museer än Landskapsägda eller är det nej direkt?  

8. Har man tidigare lånat ut material till andra museer? Hur har man gått  

tillväga då i så fall?  

9. Hur arrangeras förvaring och magasinering vanligtvis vid utlån, sköter  

Museibyrån detta eller ligger detta på museet som lånar föremålen?  

 

10. Hur ställer sig Museibyrån till Fornföreningen Fibulas strävan mot ett 

eventuellt museum?  
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11. Vilken roll skulle Museibyrån kunna tänkas ta i skapandet av ett  

vikingamuseum i Saltvik? Hur ställer sig Museibyrån till ett eventuellt samarbete 

kring museiskapandet? Hur skulle Museibyrån kunna hjälpa till? 

12. Hur ska Fornföreningen gå tillväga för att be om tillstånd för att få låna 

material som finns hos Museibyrån?  

13. Vilka krav skulle ni ställa på Fornföreningen Fibula för att föreningen 

skulle få låna arkeologiskt material från Landskapet till sitt nya eventuella  

museum? (byggnadens funktioner, montrar, klimat, förvaring, säkerhet, utbildad 

personal, ekonomisk ersättning eller andra krav) 

14. Om Landskapet inte lånar ut arkeologiskt material, finns det då möjlighet 

att få göra replikor på Landskapsägt arkeologiskt material istället? Hur ska man gå 

tillväga för att få tillstånd för detta i så fall? 

15. Bör Fornföreningen ta något annat i beaktande vid skapandet av ett  

eventuellt framtida museum som rör Museibyrån och Landskapsregeringen  

(lagar)?  

16. Tror ni att satsningen på ett vikingamuseum vid vikingabyn i Saltvik är en 

genomförbar och livskraftig satsning? Vilka hinder ser ni? Vilka möjligheter ser 

ni? 

 

17. Finns det andra sätt som Museibyrån skulle kunna tänka sig att samarbeta 

med Fornföreningen? Hur skulle dessa kunna yttra sig till exempel?  

18. Har vi glömt något? Finns det något ni vill lägga till? 
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Appendix 3. Förvaring och vård av museala  
föremål 

Gällande förvaring av museala föremål finns riktlinjer och normer att följa. Man 

ska kunna upprätthålla en säker förvaring där risken för skador eller stöld inte 

finns. Samlingarna ska kontinuerligt vårdas och en professionell dokumentation 

över samlingarna ska finnas. ”Dokumentationen bör omfatta fullständig  

identifiering och beskrivning av varje föremål och vad som är förknippat med det, 

ursprung, tillstånd, behandling och var det för närvarande är placerat. Sådana data 

bör förvaras på säker plats och ha stöd av söksystem som ger museipersonal och 

andra legitima användare tillgång till informationen” (Svenska ICOM 2011, s. 13).  

Olika föremålstyper kräver olika typer av förvaring. ”Metallföremål ska  

förvaras så torrt och dammfritt som möjligt” (Fjæstad red. 1999, s. 73).  

Arkeologisk metall är ganska knepigt att ställa ut och förvara. Arkeologisk metall 

bör hållas i ett klimat av relativ luftfuktighet under 18 % därför bör en  

luftavfuktare finns i alla montrar och förvaringsutrymmen där arkeologisk metall 

förvaras. Dessutom bör ett filter med aktiv kol installeras för att rena den  

inkommande luften. ”Många föremål består av flera olika material, ett redskap av 

järn kan t.ex. ha ett skaft av trä. Organiska material som trä, ben och horn kan 

spricka om de förvaras för torrt. Klimatet får bestämmas av det känsligaste  

materialet eller den del av föremålet som från forskningssynpunkt anses viktigast 

att bevara. I allmänhet går det att förvara ett sådant föremål vid en stabil, relativ 

luftfuktighet på ca 50 % och vid behov eventuellt rostskyddsbehandla järnet” 

(Fjæstad red. 1999, s. 73). Museala föremål över lag och arkeologiska metaller i 

synnerhet bör inte förvaras mot en yttervägg eller utsättas för direkt solljus då  

variationer i temperatur och luftfuktighet är som störst där, man bör också undvika 

att ställa föremål direkt på fuktiga golv (Fjæstad red. 1999, s. 74). Arkeologiska 

bronser som bränts på gravbål är extremt känsliga för nedbrytning (Fjæstad red. 

1999, s. 81). Allmänt temperaturråd gällande metall är att hålla en jämn  

temperatur i förvaringsutrymmena, luftfuktighetsanvisningen på 18 % RF är  

viktigast att följa. 

Glasföremål är inte lika känsliga som metallföremål. Om man hanterar  

glasföremål rätt klarar de sig lång tid. Glasets främsta fiende i museisammanhang 

är personalen som hanterar det. Lyft försiktigt, med båda händer, var koncentrerad 

på det du gör, hasta inte och små delar glas kan med fördel bäras i en förpackning. 
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Vid utställning av glasföremål är stabilitet det viktigaste att tänka på, ställ  

föremålet på ett stabilt underlag, undvik fuktlagrande ytterväggar, undvik ek och 

spånplattor som avger organiska syror, placera föremålen på lämpligt avstånd från 

varandra så de inte kan stöta mot varandra, se till att glasföremålet inte kan glida 

iväg på glatta ytor och ”direkt solljus och UV-alstrande lampor bör undvikas. Om 

glas utsätts för UV-strålning, kan manganoxid (om det använts till avfärgning) 

omvandlas så att dess färg slår igenom och ger en rosa ton till ett ofärgat glas” 

(Fjæstad red. 1999, s. 95). Glas är inte särskilt klimatkänsligt men självklart ska 

extrema värden undvikas lika som plötsliga temperaturväxlingar. ”Sjukt glas kan 

förvaras som allt glas, dvs. 18 – 20ºC vid RF 30–50 %, men inte över 50 – och 

glassjuka smittar inte” (Fjæstad red. 1999, s. 95).  

Keramik är relativt hållbart. Hantera föremålen med försiktighet ändå; lyft 

och bär med båda händer, ”den ena handen under botten, den andra kring buken. 

Undvik att ta tag och lyfta i mynningskanten eller i handtaget” (Fjæstad red. 1999, 

s. 100). Keramik kan normalt förvaras tillsammans med andra föremålkategorier. 

”Optimal miljö är rumstemperatur med 40 – 50 % relativ luftfuktighet (RF).  

Alltför kraftig uttorkning av godset och eventuellt lim förhindras därmed”  

(Fjæstad red. 1999, s. 101). För förvaring av keramik gäller det att hålla ett stabilt 

klimat. Keramik är inte frosttåligt. Ljus påverkar inte keramik nämnvärt om inte 

ljuset på samma gång är en värmekälla det vill säga. Undvik direkt solljus och 

starka värmealstrande lampor – ha aldrig varma lampor inne i en monter (Fjæstad 

red. 1999, s. 101). 

Sten är ett stabilt material inomhus. Arkeologiskt funnen sten från t.ex.  

utgrävningar kan ha olika kontexter; stenen kan ha suttit på utsidan av byggnader, 

de kan ha använts som malstenar, man kan ha haft stenar som vävtyngder i  

vävstolar, o.s.v. Sten som har varit utomhus har en större tendens att vittra sönder 

än en sten som har varit inomhus. Olika föroreningar i stenen kan bidra till  

nedbrytningen. Vad gäller klimatet vid förvaring av stenföremål i museisamlingar 

kan sägas att så länge man håller klimatet torrt och stabilt över fryspunkten klarar 

sig de flesta stenföremål bra. Undvik föroreningar i museiutställningshallens luft, 

såsom svaveldioxid. Lägg inte sten på sten, då sten riskerar att spricka vid stötar 

och slag (Fjæstad red. 1999, s. 108f). 

Trä är en extremt svår föremålstyp att ställa ut. Den relativa luftfuktigheten 

som krävs för förvaring beror helt på träslag, om träet är vattendränkt eller om det 

är torrt och framförallt om man gjort konserverande åtgärder eller inte för att  

bevara träet. Viveka Löndahl ryser vid blotta tanken på sjödränkt arkeologiskt 

material och säger ”vill man ju ens inte ta i med tång”… ”helst inte ta upp det 

överhuvudtaget för det är jättesvårt att konservera” (Löndahl muntlig uppgift 

7.3.2014). Det är omöjligt att ge någon allmängällande instruktion över hur man 

ska förvara och behandla träföremål. Det beror helt på hur och om man har  

konserverat det och i så fall vilken metod man har använt vid konservering. 

”Alun- och glycerinkonserverat trä blir med tiden mycket hygroskopiskt.  
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Alunsaltet löses upp vid högre RF och utkristalliseras igen vid lägre RF. Detta kan 

ge saltutfällningar på träytan men framför allt orsaka en kollaps och destruktion av 

träets inre. Ett relativt torrt och stabilt klimat mellan 30–40 % RF, utan stora  

variationer i vare sig RF eller temperatur, är nödvändigt för att fortsättningsvis 

kunna bevara föremålen intakta” (Fjæstad red. 1999, s. 125). ”Föremål behandlat 

med PEG enligt tidiga metoder (där det oftast var en högmolekylär PEG som  

under lång tid trängde in i träet och orsakade en mörk, vaxig yta) består oftast mer 

av PEG än trä. Högmolekylär PEG är mindre hygroskopisk än lågmolekylär, men 

den högmolekylära är ofta använd i så stora mängder att slutresultatet är ett  

mycket hygroskopiskt material. Vasa (skeppet) konserverades enligt denna metod, 

och på Vasamuseet är man mycket medveten om klimatets roll för det fortsatta 

bevarandet. Avancerade klimatanläggningar försöker att hålla fuktighet och  

temperatur konstant året om. Den relativa fuktigheten är runt 50 % och  

temperaturen kring 18°C” (Fjæstad red. 1999, s. 126). Generellt gäller låga  

temperaturer vid utställande av trämaterial, inget direkt solljus eller UV-ljus 

(Fjæstad red. 1999, s. 126). 

Textila material är levande och hygroskopiska och har stor förmåga att dels 

ta upp fukt från luften, dels avge åtskilliga procent av sin egen fukt, olika för olika 

fiberslag. ”Stabila fukt- och temperaturförhållanden spelar en stor roll för  

textilmaterialets bevarande… Vid 65 % RF har ull en egen fuktkvot på 14,3 % av 

sin egen vikt, viskosrayon 12,2 %, silke 9,9 %, bomull 6,5 % och nylon endast 4,3 

%. Fiberns fukthalt stiger och faller med den omgivande luftens relativa  

luftfuktighet. Det kan ta flera veckor innan jämvikt inställer sig i hårt packade 

textilier. Hos textilier som är löst utbredda eller hänger fritt kan jämvikt inträda 

efter några timmar, om luftväxlingen är livlig. Föremål som förvaras på öppna 

hyllor bör på grund av dammrisken täckas med ett stycke urtvättat bomullstyg, 

vilket också kan fungera som buffert för ytskiktet i föremålet vid hastigt varieran-

de klimat” (Fjæstad red. 1999, s. 139f). Idealiska förhållanden för förvaring av 

textilföremål är i relativ fuktighet på mellan 40 % (ej under) och 60 % (ej över) 

och i en temperatur av lägst 9°C och högst 18°C. Om temperaturen överstiger 

25°C utvecklas skadeinsekter ”och relativ luftfuktighet över 68 % gynnar  

uppkomst av mögel. RF under 45 % orsakar uttorkning av materialet” (Fjæstad 

red. 1999, s. 140). UV-strålning är skadligt för alla sorters textilier. ”Ljus i  

kombination med förhöjd temperatur och ökad luftfuktighet påskyndar  

åldrandeprocessen” (Fjæstad red. 1999, s. 140). Om tyget är naturfärgat är det 

extra känsligt för ljus. Utställningslokaler med permanenta utställningar med  

textilföremål i behöver därför kunna mörkläggas vid behov. Vid exponering av 

textil i museer rekommenderas ett ljusvärde på 50 lux. ”Om förvaringen är bra, 

textilierna rena och klimatet under kontroll, ska det inte behöva bli några angrepp 

eller skador” (Fjæstad red. 1999, s. 141). 

Bevarandeförutsättningar för vegetabiliskt garvat läder är att luften bör  

gasfiltreras, lokalens temperatur får inte överstiga 18°C, en konstant temperatur är 
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viktigt, relativ luftfuktighet bör hållas på mellan 50 och 55 %. ”Om möjligt bör 

nedbrutet läder inte utsättas för elektromagnetisk strålning. UV-strålning (100–

380 nm), kortare våglängder av synligt ljus (380–780 nm) och infraröd strålning 

(780–1000 nm) bör i största möjliga mån undvikas. Elektromagnetisk strålning av 

kort våglängd sätter igång kemisk reaktion (oxidation) som medför nedbrytning, 

missfärgning och/eller blekning. Infraröd strålning är värmestrålning som  

accelererar kemiska reaktioner och medför uttorkning av lädret” (Fjæstad red. 

1999, s. 162). 

Ben, horn och liknande material som hittats i jorden är redan i ett mer eller 

mindre nedbrutet skick. Bäst bevaras ben och horn i extremklimat såsom  

ökenklimat eller permafrost. ”RF över 65 % främjar förekomsten av mögel och 

andra mikroorganismer, medan låg RF leder till uttorkning och sprickbildning hos 

ben och horn… En så jämn RF som möjligt, är det allra bästa, liksom god  

luftcirkulation. Ideal luftfuktighet är 45–55 %... I utställningssammanhang ska 

man aldrig ha vanliga glödlampor inne i montrarna – det blir alldeles för varmt! 

Ideal temperatur är ej över 18°C (fjäder, som lätt angrips av skadeinsekter, bör 

förvaras svalt, i ca 8°C)” (Fjæstad red. 1999, s. 174f). UV-ljus bleker ben.  

”Dessutom bryter det ner kollagenet på ytan, så att den luckras upp, varvid damm 

och smuts lättare fastnar. Likaså kan förekomsten av mikroorganismer öka. Hos 

fjäder bryts färgämnena ner av ljus och färgerna förlorar i intensitet” (Fjæstad red. 

1999, s. 175). Ideal belysning är 150 lux, bemålade föremål och fjäder helst inte 

mer än 50 lux (totalt mörker är naturligtvis bäst). Ben och horn är känsliga för 

sura miljöer (Fjæstad red. 1999, s. 176). 
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Appendix 4. Bildförteckning  

Bild 1. Stockbordet. Foto: författaren (s. 50)                

Bild 2. Vargstensslättens entré. Foto: författaren (s. 50) 

Bild 3. Föremålen syns inte bra. Foto: författaren (s. 51)         

Bild 4. Man ser inte interiören tydligt. Foto: författaren (s. 51) 

Bild 5. Fast föremålen ligger precis innanför rutan är det omöjligt att se vad 

som ligger där och ingen information om föremålen finns heller, vad jag kan se. 

Foto: författaren (s. 51) 

Bild 6. Genom ett av fönstren kan man se delar av interiören då vinkeln av 

fönstret är i skugga. Foto: författaren (s. 51) 

Bild 7. Idas stuga en tidig morgon i maj 2014. Foto: författaren (s. 52) 

Bild 8. Interiörbild från Idas stuga där man kan se en informationspärm, lite 

möbler, tavlor och en gästbok. Foto: författaren (s. 52) 

Bild 9. Idas stuga – möbler och några informationsblad om Borgboda samt en 

informationspärm. Foto: författaren (s. 53) 

Bild 10 och 11. Här kan jag plocka med mig en kaffepanna om jag vill eller 

några kryddburkar. Foto: författaren (s. 54) 

Bild 12. Är det här Medeltidshuset? Norr om Jomala kyrka. Foto: författaren 

(s. 55) 

Bild 13. Är detta Medeltidshuset? Norr om Jomala kyrka. Foto: författaren  

(s. 55) 

Bild 14. Fornminnesområdesskyltningen vid Medeltidshuset i Jomala. Foto: 

författaren (s. 56) 

Bild 15. Medeltidshuset i Jomala hittade vi sydost om Jomala kyrka, efter 

mycket om och men. Foto: författaren (s. 56) 

Bild 16. Det är inte mig själv jag som besökare vill se när jag kikar in genom 

ett av fönstren, jag vill se interiören och jag vill gå in i byggnaden. Foto:  

författaren (s. 57) 

Bild 17 och 18. Skyltar inne i Medeltidshuset i Jomala. Foto: författaren  

(s. 57) 

Bild 19. Det instängda kulturarvet i Medeltidshuset i Jomala. Foto: författaren 

(s. 58)  

 


