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Förord 
 
Under mina sex år som doktorand har avhandlingen i princip följt med mig överallt, samtidigt 
som den har fört mig till platser, personer och sammanhang, vilka jag troligtvis annars inte 
hade kommit i kontakt med. Det är jag glad över. Arbetet med avhandlingen hade emellertid 
inte kunnat genomföras utan min handledare Peter Aronsson (tack Cecilia Trenter som för-
medlade kontakten). Med en stor portion tålamod har Peter alltid lyckats bringa ordning i 
mina ostrukturerade utkast och manus. Din ”örnblick” och ditt kunnande har gjort handled-
ningstillfällena till inspirerande och lärorika tillfällen, samtidigt som du uppmuntrat mig till 
att följa mina egna vägar. Du fick mig att fortsätta kämpa även när livets mindre roliga sida 
visade sig. Tack Peter för allt jobb du lagt ner (och det har inte varit lite) och för din vänskap. 
Jag har också haft förmånen att ha Annika Alzén som biträdande handledare. Ditt lugn, Anni-
ka, har många gånger sansat en bitvis stirrig och förvirrad doktorand, och genom din nog-
grannhet har boken blivit läslig. Tack Annika för alla samtal och all uppmuntran och stöd!  
 Många andra har på olika sätt varit engagerade i min forskning och bidragit till att förtydli-
ga och skärpa upp avhandlingen. Jag vill tacka Bodil Axelsson, opponent vid mitt 60 % semi-
narium, som med pedagogisk skärpa synliggjorde avhandlingens förtjänster och brister. Tack 
också till Svante Beckman och Dag Lindström som var utsedda till extra granskare. Slutsemi-
narieopponent Katarina Saltzman och betygskommittén som bestod av Ewa Bergdahl, Mattias 
Legnér och Dag Lindström, bidrog med konstruktiva kommentarer som utvecklade och för-
bättrade avhandlingen, tack. Jag vill samtidigt framhålla Dag Lindströms insats. Dag har följt 
mig under forskarutbildningen och jag hoppas att jag kunnat förvalta dina kommentarer på ett 
bra sätt. På sluttampen ställde Helena Kåks och Marie Eriksson, doktorand i historia vid 
Växjö universitet, upp som korrekturläsare. Jag är skyldig er båda ett stort tack för ert enga-
gemang och hjälp.   
 Vardagens glädjeämnen och vedermödor har delats med kollegorna vid Tema Q. Cecilia 
Åkergren har varit fantastiskt stöd, inte bara med sitt administrativa kunnande utan också som 
person. Tack Cilla! Magdalena Hillström, Carina Johansson och Kyrre Kverndokk vill jag 
särskilt tacka, för uppmuntrande ord och trevliga samtal i den fasta tillvaron. Genom mina 
doktorandkollegor har jag fått lära mig mycket och jag tackar er för sällskapet och alla kom-
menterar.   
 Under forskarutbildningen har haft förmånen att lära känna en person särskilt väl, Micael 
Nilsson. Din vänskap har haft en oerhörd betydelse för mig och du ska veta att jag värdesätter 
den högt. Jag kommer att arbeta hårt för att behålla den. Med Göran Gruber har jag ständigt 
kunnat diskutera avhandlingen, och ofta har samtalen glidit över i diskussioner om två delade 
intressen, musik och träsnickeri. Jag har också fått nöjet att lära känna Björn Ivarsson Lilie- 
blad. Tack! 
 Vid enheten för Historia i Linköping fick jag tidigt möjlighet att undervisa. Det har varit en 
minst sagt värdefull erfarenhet. Hos er har jag alltid känt mig välkommen och mötts med 
glada miner, stort tack till er alla. Några av er har jag lärt känna lite bättre. Några personer 
som varit särskilt betydelsefulla för mig är Sten Andersson, Kalle Bäck, Eva Johansson, Lars 

 



Kvarnström, Annika Sandén och Willy Smith. Ett stort tack riktas också till alla dem som låtit 
sig intervjuas och velat delta med sin erfarenhet. 
 Jag är också skyldig mina vänner David, Linda och Rolle ett tack för allt stöd de visat 
genom årens lopp. Jag vill även rikta ett stort tack till Jenny Nyborg. Genom att vara den du 
är gjorde du en betungade situation betydligt lättare. Denna bok hade dock inte varit möjligt 
att skriva alls utan det stöd jag fått av min familj, framförallt från min mamma, Majken. Jag 
står i en stor tacksamhetsskuld till dig och jag är smärtsamt medveten om vad arbetet med 
denna bok, inneburit för dig. Tack för att du finns, jag tillägnar boken till Dig.   
 
Denna avhandling har delfinansierats av Riksantikvarieämbetet under projektnamnet ”Det 
genomtänkta kulturarvet?”.  
 
 
Kungshögen, september 2008 
 
Joakim Andersson 
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Del I 

1. Inledning 
 
 
Jag spenderade en stor del av min barndom i Ljungby, beläget i västra Kronobergs län, vid ett 
område som kallas för Kungshögen. Området har fått sitt namn från en stor hög omgiven av 
en mindre bokskog. Det utgjorde en spännande plats att vara på, med det ljus som filtrerades 
genom bokarnas löv. På vintern åkte många barn pulka ner för högen trots att risken att kolli-
dera med träd var påfallande stor. På sommaren lekte vi rövare och ”dunkgömme” under 
bokarnas lövtak. Platsen var för mig och många andra en integrerad del i vardagen och jag 
gick förbi den varje dag till och från skolan. Att det också var ett spår av det förflutna fick jag 
ganska tidigt klart för mig genom namnet, Kungshögen, men det var inget jag reflekterade 
över förrän jag långt senare läste skylten vid högens fot. I början upplevde jag nog mest att 
skylten stod i vägen för pulkaåkningen men skylten hade något att säga om området och 
platsen för vår lek. Den informerade om att högen troligen var från bronsålder, eventuellt 
järnålder, och att det var en grav eller rent av flera gravar från långt innan min tid. Det var en 
fornlämning1, av myndigheter och stat utpekat som kulturarv, och därigenom skyddad genom 
lagen om kulturminnen (1988:950). Skyltens uppgift var att upplysa om att detta var en sär-
skild plats med en historia samt att området var skyddat.  
 Skylten användes för att informera om platsen för fornlämningen/lekplatsen. Det är en form 
av offentligt tilltal som används för att bland annat påkalla uppmärksamhet, berätta och peka 
ut något för den som besöker eller bevistar området.2 Andra sätt kan vara att trycka en 
broschyr, göra en utställning eller varför inte anlita en guide som kan berätta om området? 
Museiväsendet har sedan åtminstone 1960-talet regelmässigt anlitat särskilda pedagoger som 
ledsagare genom utställningar för att förmedla kunskap till besökare.3 Idag är det också van-
ligt att besökare uppmuntras att uppleva och leva sig in i historiska ögonblick. Ovanstående är 
alla olika sätt att mediera, kommunicera och förmedla, det förflutna genom utpekade kultur-
arv. Intensiteten på vilket det sker har ökat de senaste tio åren, ibland med en framskjuten 
ekonomisk roll för de involverade aktörerna. Skyltar, guider, utställningar och andra medie-
ringsformer ger anvisningar om hur platsen som utpekat kulturarv ska förstås och användas av 
medborgare, besökare, turister, konsumenter etc. Samtidigt ger de olika förmedlingssätten 

                                                 
1 RAÄ-nummer i fornminnesregistret: Ljungby stad 20:1. 
2 Ronström (2001), Rodell (2005). 
3 Carlén (1990). 
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underlag för att studera hur kulturarv skapas och används, dvs. hur historia genom utpekade 
kulturarv iscensätts i breda sammanhang.4  
 Mitt inledande exempel visar på ett barns sätt att betrakta, använda och uppleva en plats. 
Skylten däremot ger anvisningar om ett professionellt förhållningssätt. Utpekade kulturarv 
kan förstås på fler sätt än vad som avsetts av professionella aktörer. I denna avhandling är jag 
intresserad av hur platsbunden historia kan förstås utifrån hur institutionaliserade kulturarv 
presenteras, används, förhandlas och iscensätts på 2000-talet. Vad är det för aktörer, profes-
sionella, besökare och andra, som deltar i arbetet med att forma de fysiska platserna för kul-
turarven? Vilka är deras motiv? Vad händer när olika aktörers resurser och ambitioner kolli-
derar med andras? Vilka är besökarna och hur förstår de platsen för sitt besök? Hur formas 
och iscensätts de fysiska platserna och vad är det för plats som skapas i dessa representatio-
ner, konflikter och förhandlingar?  
 I avhandlingen undersöks två historiebruksplatser som ska fånga upp två skilda verk-
samheter i dagens kulturmiljövård. De två fallen har olika inriktningar och form och de repre-
senterar, var för sig, skilda aspekter av det samtida historiebruket både inom etablerade och 
nya institutioner. Fokus för studien är hur kulturarv, förstådda i en kontext av professionellt 
och platsbundet historiebruk, skapas genom mediering (d.v.s. olika former, redskap eller 
verktyg för att kommunicera exempelvis via skyltar, tidningar, Internet, broschyrer och ge-
nom guider)5. De två undersökningsområdena är kulturreservatet komministerbostället Rås- 
hult i Kronobergs län i södra Småland och det uppdragsarkeologiska Slättbygdsprojektet i 
Östergötlands läns västra del. Uppdragsarkeologin kan sägas representera kulturmiljövårdens 
traditionella gren. Den har rötter från 1600-talet och skapar nya platser när en exploatör vill ta 
bort fornlämningar för modern byggverksamhet. Kulturreservatens inrättande (för att bevara 
värdefulla kulturlandskap) exemplifierar å andra sidan ett av kulturmiljövårdens nyare institu-
tionella tillskott. I detta fall utgörs det av ett sedan länge dyrkat kulturarv, som förenats expe-
rimentellt med ett naturvårdsmål. 
  
Kulturreservatet komministerbostället Råshult 
Råshult är den plats där Carl von Linné föddes och tillbringade sina första år.6 I augusti 2002 
beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län att Linnés Råshult i Stenbrohults socken skulle bli 
kulturreservat.7 Kulturreservatet syftar till att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.8 
Under tvåhundra år har platsen haft sina förespråkare och presentatörer bland prästerskap, 
hembygdsförening, kommun, Linnésällskapet, stift och länsstyrelse för att nämna de viktigas-
te. I Linnés Råshult pågår numera arbetet med att återskapa 1700-talslandskapet där Linné 
upplevde sina första år vilket görs med arkivmaterial om områdets inägomark och utmark. I 
detta område går det att finna småskaliga åkertegar, skogsbete och ängsmarker. Idag hävdas 
ängsmarkerna i kulturreservatet på traditionellt sätt av arrendatorerna Lena och Michaël Mi-

                                                 
4 Rodell (2005), s 117. 
5 För definitioner av vad ett medium är och kan vara, se Bjurström, Fornäs & Ganetz (2000), s 75-81.  
6 Denna beskrivning bygger, där inget annat anges, på Länsstyrelsebeslut om Bildande av kulturreservat kommi-
nisterbostället Råshult i Stenbrohults socken, Älmhult kommun. 2002.12.16, ärendenummer 231-5016-02. 
7 Platsen kallas allmänt för Linnés Råshult vilket är den beteckning jag använder. Kulturreservatet komminister-
bostället Råshult är det tillskrivna namnet från Länsstyrelsen i Kronobergs län och ses som platsens offentliga 
namn. 
8 Se 9 § 7 kapitlet i miljöbalken (SFS 1998:808). 
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chaëlsson. Enligt motiveringen i utnämningen till kulturreservat är det också ett av Sveriges 
främsta museijordbruk.9  
 Marken, donerad av Växjö stift, ägs nu av Stiftelsen Linnés Råshult och innehåller förutom 
in- och utmarker vad som idag kallas för Linnéstugan. Den uppfördes någon gång mellan 
1751 och 1781 och är inte den stuga som Linné föddes i. Arbetet med kulturreservatet har 
också lett till ett utvecklingsprojekt som numer heter Stiftelsen Orangeri och Kunskapscent-
rum Carl von Linné (som inte har något med kulturreservatet att göra), beläget vid Möckels-
näs herrgård utmed sjön Möckeln. Projektet syftar till en internationell marknadsföring, ut-
veckling av kulturturism och kursverksamhet. I avhandlingen benämner jag projektet som 
Kunskapsprojektet. Ambitionen för detta projekt uppges vara:  
 

/…/ ett besöksmål av internationellt intresse. Hela världen ska känna till Linnébygden, 
vem Linné var och vad han har uträttat. Placera Linnébygden på världsarvslistan, skapa 
intresse för naturvetenskap.10

 
Initiativtagarna till Kunskapsprojektet har från början varit bland annat Länsstyrelsen i Kro-
noberg, Kronobergs Landsting och Älmhults kommun. Ett första konkret steg i projektet togs 
i augusti 2003 med ett första spadtag för ett Orangeri efter en idéskiss som Carl von Linné 
själv utarbetat. Orangeriet ska innehålla både exotiska växter, tidstypiska växter och ett växt-
bibliotek.11 Detta är också en del av 300-årsjubileet 2007 av Carl von Linnés födelse den 23 
maj 1707. Linnéjubileet studeras inte i avhandlingen, men förberedelserna inför detta figure-
rar ändå i kapitlen om Linnés Råshult. 
 Linnés Råshult har jag valt som fallstudie för att det är ett relativt nytt inslag inom kultur-
miljövården där kulturlandskapet ska vårdas efter äldre principer. Dessutom med en välkänd 
man som förebild för arbetet, Carl von Linné. Kulturreservatet är även intressant för sin in-
riktning mot turister och den omfattande verksamhet som sker i anslutning till Linnés Råshult. 
Aktuella intressen för både trädgårdsodling, miljö- och klimatfrågor har i allt högre grad 
lokaliserats också till utpekade kulturarv av detta slag. 
 
Slättbygdsprojektet 
Slättbygdsprojektet i Motala har vuxit fram genom de arkeologiska utgrävningar som görs för 
Banverkets dubbelspårsutbyggnad av en ny järnväg mellan Mjölby och Motala i Östergöt-
land.12 Enligt lagen måste exploatörer i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan 
beröras. Om det finns fornlämningar bör en nybyggnation undvikas men om det inte går krävs 
utförligare arkeologiska undersökningar.13  
 Östergötlands länsmuseum i Linköping och Riksantikvarieämbetet UV öst ansvarar för 
förmedlingen av arkeologernas dokumentation och borttagande av fornlämningarna. Arkeolo-
gerna jobbar även som guider på platserna som utgrävningarna görs på. För närvarande är det 
Riksantikvarieämbetets arkeologiska enhet i Östergötland, UV öst, som har ansvaret för guid-
ningar. Målgruppen för denna förmedlingsverksamhet är intresserad allmänhet och skolor. 

                                                 
9 http://www.g.lst.se/press/press2002/press36.pdf, besökt 2003.11.21. 
10 http://www.linnaeus.nu/projektet5.htm, besökt 2003.11.21. 
11 http://www.linnaeus.nu, besökt 2003.11.21. 
12 Bygger på rapporten Riksantikvarieämbetet. UV Öst (1999) och tillhörande förmedlingsplan (egen ägo). 
13 Lagen om kulturminnen (KML) 2 kapitlet. 
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Förmedlingen sker på ett antal olika sätt: webbplats, nyhetsbrev, föredragsverksamhet, ut-
ställningar i berörda kommuner och dessutom visningar av den arkeologiska verksamheten på 
plats. Slutundersökningarna skedde under perioden 2003-2005. 
 Som en andra fallstudie har jag valt Slättbygdsprojektet för att kunskapsförmedling förts in 
i beslutet om arkeologiska utgrävningar. Området är också en del av en svensk centralbygd, 
inbäddad i diskussionen om var Sveriges vagga stod. Slättbygdsprojektet får därför re-
presentera en mer traditionell verksamhet inom kulturmiljövården, dock med en nyare inrikt-
ning och större tonvikt på förmedling. 
 Tillsammans är de två fallen exempel på aktuella men olikartade praktiker, kommunika-
tions- och förhandlingskonstellationer i samtidens kulturarvsbruk.  
 
Innan platserna för undersökningen presenteras närmare är det relevant att se vilka samman-
hang som det utpekade kulturarvet har skrivits in i och vilka betydelser som det har tillskrivits 
genom århundradena, från 1600-talet och framåt. Har det alltid varit staten som utpekat, 
vårdat och värnat kulturarven eller har det funnits andra intressenter? Nedan vill jag med 
utgångspunkt från svensk forskning kort skissera hur kulturarven använts och i vilka samman-
hang kulturarven vävts in. Därefter presenteras relevanta delar av den internationella forsk-
ningen innan avhandlingens syfte och frågeställningar preciseras.  
 

Kulturarvsbruket i Sverige 
Idag är det statliga myndigheter som formellt avgör vilka de skyddsvärda ”kulturarven” blir. 
De berörda myndigheterna arbetar inom en sektor som har ansvar för kulturmiljövård. Det är 
en allmän benämning på den offentliga verksamhet som syftar till att skydda, vårda och sprida 
kunskap om det fysiska kulturarvet. För denna verksamhet är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
den överordnade myndigheten i Sverige och länsstyrelserna har tillsyn över kulturmiljövården 
i länen. I dag görs också en stor del av den tillämpande kulturmiljövården av kommunerna 
inom ramen för plan- och bygglagen (PBL). 
 Det statliga intresset för spåren av det förflutna spåras ofta till den svenska stormaktstiden 
under 1600-talet då tre antikvarier utsågs (1630) för att identifiera, inventera och dokumentera 
kulturhistoriska lämningar, särskilt vad som nu benämns som fornlämningar av olika slag. 
Den bakomliggande orsaken brukar identifieras som Göticismen, en storsvulstig förnationa-
lism som sammankopplade forntidens Goter med svenskarna.14 Det var angeläget för en stat 
med den götiska historieuppfattningen att samla in och dokumentera ”forntida svenska” läm-
ningar men även att sammankoppla den svenska stormakten med en europeisk kulturtradition, 
skriver språk- och litteraturvetaren Jean-François Battail. Han menar vidare att ”Det skulle 
bevisas att Sverige ingalunda var en uppkomling bland stormakterna, utan hade fått tillbaka 
den ställning dess gloriösa förflutna berättigade till/…/” och därmed intog ”/…/kulturarvet en 
central plats i argumenteringen.”15 Göticismen legitimerade stormakten genom att återknyta 
till en tradition av tidigare välde.  
 År 1666 utfärdades den första kulturminnesskyddsförfattningen, eller fornminneslagen; 
”Kongl: Maijts: s Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antikviteter i Rijket”. 
                                                 
14 Den götiska traditionen var inte ny utan kan i Sverige härledas längre tillbaka i tiden och den fick sitt genom-
brott under 1400-talet. Jensen (2002), s 35-42. Se även Grundberg (1999), s 48.  
15 Battail (1993), s 192. Behre, Österberg & Larsson (1991). 
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Författningen gällde främst fornlämningar av olika slag men också statliga byggnader och 
kyrkor. Nästan samtidigt inrättades Antikvitetskollegiet (från 1692, Antikvitetsarkivet) i 
Uppsala genom en professur i antikviteter 1667 av Karl XI: s förmyndarregering.16 Instiftan-
det av Antikvitetskollegiet medförde utskickandet av skrivelser, s.k. rannsakningar, till lan-
dets präster som fick i uppgift att inventera sin socken efter antikviteter eller fornlämningar.17 
Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar placerades på så sätt in i en nationell 
berättelse om Sveriges storslagna förflutna. 
 Under slutet av 1600-talet och under 1700-talet utvecklades en framstegsoptimism genom 
upplysningen och den kulturella atmosfären förändrades, inte minst genom vetenskapen.18 
Sveriges rike inventerades för att ta tillvara på material som var nyttiga för staten. Empiriska 
studier bedrevs och tillämpades och listan på framstående vetenskapsmän kan göras lång. Ett 
exempel är Carl von Linné som reste land och rike runt för att samla och inventera floran. 
Nyttotänkandet, utilitarism, blev som historikern Göran Behre skriver, ”tidens lösenord” och 
1739 grundades vetenskapsakademien i Stockholm, bland annat av Carl von Linné.19 Därmed 
inte sagt att historieintresset förminskades.  
 Enligt arkeologen Ola W Jensen har den allmänna framställningen av fornforskning under 
1700-talet ofta skildrats som om den knappt existerat. Han argumenterar dock för att 1700-
talet inte utgjorde ett brott mot 1600-talets fornforskning, även om det nationella inslaget i 
samlandet tonades ned.20 Jensen menar att 1700-talet upplevde en vidareutveckling och för-
djupning av fornforskningen men med ett tydligare privat intresse och samlande av den lokala 
historien.21 ”Konkret innebar detta att intresset ökade bland lärda och välbesuttna ute i landet. 
Nyfikenheten på hur forntida människor hade levt sina liv resulterade i såväl inventeringar, 
utgrävningar som renodlade fornsaksstudier”. Utgrävningen som antikvarisk metod för att 
lokalisera fornlämningar etablerades under 1700-talet.22 Till skillnad från 1600-talet där 
initiativkraften till insamlandet kom från kungen och statliga verk utgick intresset under 
senare delen av 1700-talet snarare från privat engagemang och en bildningssyn med utgångs-
punkt i skildrandet av lokal kultur. 
 Under första hälften av 1800-talet, med inspiration av romantik och nationalism, fortsätter 
och förnyas intresset för fornminnen och antikviteter. Inte minst genom att de götiska tankar-
na fick en nytändning. 1811 instiftades Götiska förbundet vars mål var att ”upplifva minnet af 
Göternas bedrifter, och att återvinna den kraftfulla redlighet, som var förfädrens egen.”23 
Medlemmarna i Götiska förbundet menade att Vitterhetsakademien hade försummat både 
fornminnen och fornforskning, men genom Götiska förbundet skapades en ny samlingsplats 
för fornminnesälskare.24 Bildandet av förbundet innebar ytterligare en aktör i det antikvariska 

                                                 
16 Hillström (2006), s 53. 
17 Grundberg (1999), s 49. Se även Janson (1974), s 20. 
18 Aronsson (2004), s 157. 
19 Behre, Österberg & Larsson (1991), s 214. 
20 Jensen (2005). Ett uttryck för att det nationella inslaget minskade var bland annat att antikvitetsarkivet lades 
ned 1766 även om det återuppstod 1786 i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien genom 
Gustav III. Hillström (2006), s 53. 
21 Jensen (2005), s 32-34. Se även Jensen (2002). Historikern Mattias Legnér uppmärksammar både de sociala 
och geografiska intressena för forntiden i 1700-talets Sverige. Legnér (2004).  
22 Jensen (2005), s 32, 33. 
23 Molin (2003), s 80. Hillström (2006), s 58.  
24 Molin (2003). 
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landskapet som bekostade flera antikvariska undersökningar och förbundet hade också en 
egen samling av fornsaker vilket även en del privata medlemmar hade.25 Grundtanken var 
dock att det svenska folkets historia skulle skrivas genom folkets egna minnen vilka skulle 
bevaras som uttryck för att samma folk utvecklats under mycket lång tid.26 Förbundets ambi-
tioner blev efterhand mer vetenskapliga och fornvårdande.27 Genom olika inventeringar av 
landets olika delar knöts fornlämningar, minnen, dialekter och litteratur in i en nationellt 
fostrande berättelse om ursprung och tillhörighet. 
 1800-talet är också den vetenskapliga arkeologins genombrott med influenser från bland 
annat naturvetenskapen. Utgrävnings- och inventeringsverksamheten ökade och svensk arkeo-
logi professionaliserades som vetenskaplig disciplin, särskilt under den senare delen av år-
hundradet. Fornfynd ordnades och placerades i typologiska serier för att urskilja generella 
mönster för ”att nå fram till objektiva vetenskapliga sanningar om forntiden”.28 Forntiden i 
sin tur delades under 1800-talet in i olika perioder såsom, sten-, brons- och järnålder, vilka 
används även i dag.29  
 De romantiska strömningarna var en av anledningarna till intresset för fornminnen, bygde-
kultur och folktraditioner. Tillsammans med den snabba industriella utvecklingen under 1800-
talet och skandinavismen framträder under 1860-1870-talen en rad fornminnesföreningar. En 
av uppgifterna för dessa föreningar var att samla in och uppteckna fornminnen och bevara 
äldre ting, fornlämningar och allmogeföremål.30 År 1870 bildas så riksföreningen Svenska 
fornminnesföreningen.31 Under den senare delen av 1800-talet utvecklas med utgångspunkt i 
fornminnesföreningarna även ett antal regionala museer med anspråk på att gestalta regionens 
historia.32 Bland dessa regionala museer märks exempelvis Smålands museum med förestån-
daren Gunnar Olof Hylltén-Cavallius. I början av 1900-talet fanns ett trettiotal provinsmusei-
samlingar och ett antal centralmuseer som Statens historiska museum, med ensamrätt på alla 
märkligare fornfynd, Nordiska museet med Skansen.33 1800-talets senare del präglades av 
museernas genombrott, ofta genom enskilda personers försorg. 
 Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fortsatte det allmänna intresset för 
historia. Sockenmuseer och bygdegårdssamlingar växte kraftigt i antal. En växande folkrörel-
se som till skillnad mot fornminnesföreningarna och provinsmuseerna hade en bred folklig 
förankring var hembygdsföreningarna. De såg som sin uppgift att bevara och gestalta arvet 
från bondesamhället vilket i viss mån också innebar natur- och kulturvård.34

 Hembygdsföreningarna gjorde anspråk på att gestalta och lyfta fram bygden inom natio-
nens ramar.35 Denna utveckling skedde vid sidan av de statliga museerna och organisationer-
na vilket några forskare menar ledde till ett avstånd mellan folkligt historieintresse och det 
                                                 
25 Hillström (2006), s 58-59. 
26 Molin (2003), s 265. 
27 Molin (2003), s 121. 
28 Grundberg (1999), s 59f. 
29 Jensen (2006), s 26-28. 
30 Grundberg (1999), s 56-58. Se även Anshelm (1993), s 11ff. Den första föreningen var Närkes folk- och 
fornminnesförening, den bildades 1856 av Nils Gabriel Djurklou. Arcadius (1997), s 69. 
31 Arcadius (1997), s 69. 
32 Se särskilt Kerstin Arcadius avhandling som analyserar länsmuseernas framväxt ca 1850-1939. Arcadius 
(1997). 
33 Grundberg (1999), s 58-73. Hillström (2006). 
34 Björkroth (2000), s 53-55. Grundberg (1999), s 73. Se även Alzén (1993). 
35 Björkroth (2000), s 49. 
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historiska intresset från statligt håll.36 Här fanns alltså två parallella riktningar som båda 
gjorde anspråk på sin historia.37  
 Kulturforskaren Magdalena Hillström menar att det länge funnits en föreställning om att 
staten med nyvunnen kraft åter träder fram som en stark aktör i musei- och historiepolitiken 
under 1800-talet. Hon visar dock, genom att analysera diskussioner mellan Svenska fornmin-
nesföreningen och Vitterhetsakademien, att det fanns en osäkerhet i ansvarsfördelningen i 
musei- och historiepolitiken kring vem som ägde och skulle ta ansvar för fornminnena. Detta 
möjliggjorde bland annat att privatsamlaren Artur Hazelius kunde etablera Nordiska museet. 
Det var dock tidigt oklart vad museets egentliga uppgift var och det var inte självklart att 
samlingarna skulle representera nationen Sverige.38 Under 1800-talet gjorde flera olika sam-
manslutningar anspråk på vad de uppfattade som sitt kulturarv, där skildringar av regionens, 
bygdens eller bondesamhällets kulturhistoria som delar av nationen betonades.  
 
Under 1920-talet ändrades från statligt håll termen fornminnesvård till kulturminnesvård. För 
att reorganisera den statliga kulturminnesvården fattades emellertid ekonomiska resurser. De 
resurser som ändå fanns gjorde flera olika konkurrerande verksamheter anspråk på, bland 
annat hembygdsrörelsen.39 Sigurd Curman, riksantikvarie 1923-1946, byggde upp en lands-
omfattande kulturminnesvård kopplad till provinsmuseerna.40 Provinsmuseerna var menade 
han ett organ vars primära uppgift var att ta hand om den alltmer ökade forn- och kultur-
minnesvården.41 Under 1900-talets första hälft blev kulturminnesvården även mer samhälls-
tillvänd än den varit innan.42 De fornlämningar och miljöer som valdes ut och sågs som 
skyddsvärda kunde dock fortfarande ses som avgränsade monument för att minna om för-
svunna tider.43 Richard Pettersson skriver att ”inventerare och forskare skulle inte bara regi-
strera och kartlägga, de skulle även avtäcka ett nationellt kulturarv som redan ’fanns där.’”44 
Flera decennier in på 1900-talet placerades utpekade kulturarv in i nationalromantikens kul-
turklimat. Landskapen sågs som provinser som tillsammans utgjorde bilden av Sverige. 
 Under efterkrigstiden agerar kulturminnesvården till en början i motvind. Särskilt hade det 
att göra med samhällsutvecklingen i stort, där idén om folkhemmet gjorde sig gällande. ”Det 
har hävdats att den allmänna nationalkänslan bytte pol från att till en väsentlig del bestått i 
tillbakablickande kulturhistoria, bli framåtblickande och instrumentellt inriktad mot att för-
verkliga visionen om folkhemmet”.45 Löftet om en bättre framtid gjorde att kulturminnesvår-
den stagnerade och hade svårt att hävda sig i förhållande till det moderna framåtskridande 
projektet.46 Under 1960-talet sågs en ökad urbanisering och samtidigt revs (sanerades) många 
gamla stadskärnor för att ge plats åt en modernare stadsbild. Utbyggnaden av infrastrukturen 

                                                 
36 Grundberg (1999), s 73. Se även Pettersson (2001), s 106ff. 
37 Historikern Samuel Edquist har studerat folkrörelsernas historiebruk under slutet av 1800-talet och under 
1900-talet i sin avhandling, artiklar och projekt. Se till exempel Edquist (2001), Edquist (2005). 
38 Hillström (2006), s 103-132. 
39 Pettersson (2001), s 119f. Grundberg (1999), s 74. 
40 En riksantikvarie är chef för Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 
41 Arcadius (1997), s 187f. Pettersson (2001), s 218-221. 
42 Pettersson (2005). 
43 Pettersson (2003), s 23. 
44 Pettersson (2001), s 248. 
45 Pettersson (2003), s 21ff och där anförd litteratur. Zander (2001), Grundberg (1999), s 76. 
46 Se även Beckman (1998), s 18. Alzén & Hedrén (1998). 
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medförde att den arkeologiska utgrävningsverksamheten ökade kraftigt under sextio- och 
sjuttiotalen. Mellan 1960-1990-talen förändrades kulturminnesvården. Den knöts hårdare till 
den fysiska planeringen och decentraliseras 1976. Decentraliseringen innebar också att man 
skiljde på myndighetsutövandet, som lades på Länsantikvarieinstitutionen, medan det publika 
arbetet, kunskapsuppbyggnad och förmedling, ligger kvar hos länsmuseerna och leds av 
landsantikvarierna. En samlad svensk kulturpolitik infördes 1974 där kulturminnesvården 
ingick. Under 1980-talet omdefinierades kulturminnesvård till kulturmiljövård och lagstift-
ningen sågs över och samlades i lagen om kulturminnen (1988:950). Idé- och lärdoms-
historikern Richard Pettersson menar att utvecklingen från sextiotalet framåt speglar en ”ny 
social medvetenhet och demokratiseringsanda, som gav direkt återverkning på minnesvårdens 
sätt att tolka det förflutna”.47 Synen på vad som är bevarandevärt förändrades också från att 
främst gällt enskilda fornlämningar till miljöer och historiska helheter i landskapet.  
  
Trots att kulturarven under 1900-talet i första hand har engagerat staten genom de professio-
nella kulturarvsbevararna har det också utmanats, exempelvis av hembygdsrörelsen i början 
av seklet och av grävrörelsen som växte fram under sjuttiotalets mitt.48 Grävrörelsen var en 
självbildningsrörelse som ville söka ny historisk kunskap ur källorna själva där vardagen och 
det arbetande folket var centrum för forskningen. Kulturforskaren Annika Alzén tar upp två 
riktningar inom grävrörelsen: dels som en protest och motstånd mot bland annat den antikva-
riska professionen som inte fångade industrisamhällets kulturarv (arbetarnas och deras villkor 
och vardag), dels som att arbetarnas historia av rättviseskäl skulle föras fram som lika viktig 
som andra gruppers historia. Alzén menar dock att deras främsta motiv var att lyfta arbetarnas 
historia vilken höll på att försvinna i samhällsförändringen. Stora delar av rörelsen vilade 
också på ett lokalhistoriskt intresse.49 Både hembygdsrörelsen och grävrörelsen är exempel på 
ett starkare folkligt engagemang under 1900-talet som agerat parallellt med det statliga, i 
värnandet av sitt kulturarv.  
 Förhållandet mellan kulturmiljövårdens centrala förvaltning och lokala aktörer har inte 
alltid präglats av ömsesidighet konstaterar Ola W Jensen i sin utredning av hur fornlämnings-
begreppet förändrats under 400 år. Kulturarvsförvaltningens tolkningsföreträde om vad som 
ska bevaras har inte heller varit okontroversiellt.50 Snarare har det sporrat andra rörelser att 
bevara vad de ansett varit väsentliga kulturlämningar. Intresset för det förflutna har inte bara 
varit en statlig angelägenhet och utpekade kulturarv har också använts av andra i en nationell 
kontext. Parallellt med det statliga intresset har flera olika föreningar, stiftelser, rörelser och 
privata samlare därmed involverat sig med eget engagemang. Den antikvariska praktiken har 
präglats av både kollektiva och individuella insatser.  
 
Kulturmiljövården idag 
Målet för kulturmiljövården idag som den formuleras genom den generella kulturpolitiken är 
”Att bevara och bruka kulturarvet”.51 Utöver detta finns särskilda sektorsmål för kulturmiljö-
vården som vill åstadkomma:  

                                                 
47 Pettersson (2003), s 62. 
48 Alzén (2005), s 192. 
49 Alzén (2005), s 196-197. 
50 Jensen (2006), s 49-50. 
51 Proposition 1996/97:3; Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU 1. 
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• Ett försvarat och bevarat kulturarv.  
• Ett hållbart samhälle med goda stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet 

som en drivande kraft i omställningen. 
• Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön. 
• Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kultur-

arv.52 
 
I Riksantikvarieämbetets omvärldsanalys Det dynamiska kulturarvet identifieras fyra tenden-
ser i samhället som anses påverka eller ha betydelse för det fortsatta kulturmiljöarbetet.53 Ett 
gränslösare samhälle i det mångkulturella Sverige skapar större ytor för kulturella möten 
inom och mellan nya administrativa gränser. Kunskap om det egna kulturarvet upplevs som 
ett sätt att möta denna förändring och samtidigt skapa öppenhet och förståelse för andra kul- 
turer.54 Demokratisering, delaktighet och tillgänglighet syftar till att stärka medborgar-
inflytandet i ett demokratiskt samhälle och särskilt två åtgärder identifieras: sektorn ska bidra 
till att skapa arenor för dialog inte minst för nya grupper och öka tillgängligheten för kunskap 
om kulturarvet.55 Mot en långsiktigt hållbar utveckling syftar på miljöfrågornas betydelse i 
samhället, särskilt i ett humanistiskt perspektiv. I ett ökat tempo med stress och rotlöshet 
eftersträvas livskvalitet.56 ”Kulturmiljöarbetet har ’koppling till såväl de miljömässiga som de 
sociala och ekonomiska aspekterna på hållbar utveckling.’”57 Regioner i nyare former blir 
viktigare när de nationella gränsernas betydelse minskar och det internationella samarbetet 
ökar i samband med globaliseringen. Regionala tillväxtprogram ska stärka företagsamhet, 
entreprenörskap och lokal utveckling. Två aspekter upplevs som särskilt viktiga för kulturmil-
jövårdsarbetet: kulturarvens ökade betydelse för regional tillväxt och kulturmiljövårdsarbetets 
organisation och samverkansformer bör förändras för att fungera optimalt.58  
 Idag verkar det som om staten i en globaliserad värld fått svårare att legitimera sin ställning 
inom kulturmiljövården. Ett uttryck för det är projektet Agenda kulturarv som pågick från 
2001 till årsskiftet 2003/2004, och initierades av RAÄ, länsmuseer och länsstyrelserna för att 
diskutera kulturarvsinstitutionernas och kulturarvssektorns roll. Projektet engagerade särskilt 
RAÄ, länsstyrelserna och länsmuseerna med ambitionen att i ”bred samverkan med omgivan-
de samhälle förnya kulturmiljövårdens arbete, inriktning, demokratiska förankring och där-
med slagkraft.” En slutsats som drogs av projektet var att verksamheten i större utsträckning 
ska utgå från människan, inte från de fysiska objekten.59 Det innebär en förskjutning i per-
spektivet från bevarandeobjekten till en inriktning på för vem arbetet inom sektorn görs och 
vems historia förmedlas.  

                                                 
52 Proposition 1998/99:114, s 27ff. 
53 Riksantikvarieämbetet (2002b), s 9ff. 
54 Riksantikvarieämbetet (2002b), s 10-13. 
55 Riksantikvarieämbetet (2002b), s 13-17. 
56 Riksantikvarieämbetet (2002b), s 17-19. 
57 Regeringens skrivelse 2001/02:172. Riksantikvarieämbetet (2002b), s 18. 
58 Riksantikvarieämbetet (2002b), s 19-21. 
59 Agenda kulturarv (2004), s 6-8. Arbetet med Agenda kulturarv har också stött på kritik. Se exempelvis 
Aronsson (2004), s 143-150. Se även Svante Beckmans syn på förändringstendenser i kulturarvsfältet Beckman 
(2005), s 328-340. Svensson (2006), Holtorf (2006). 
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 Kulturmiljövårdens mål och de beskrivna tendenserna i samhället ger intryck av att kultur-
arvet bör vara demokratiskt, mångkulturellt, lokalt och pluralistiskt.60 Men även om de olika 
kulturpolitiska målen omformuleras i enlighet med demokratiska ambitioner så finns det en 
kvardröjande ideologi för kulturmiljövårdspraktik som är rotad i arvet efter äldre värderingar 
där kulturarvet betraktas som något oproblematiskt och utpekbart. I praktiken är denna syn på 
kulturarv fortfarande livskraftig och svår att styra undan från.61  
 Trots en sentida svängning till demokratiska ideal finns idag ett professionellt definierat 
och utpekat kulturarv. Mitt korta inledande exempel med gravhögen tillsammans med denna 
översiktsbild av användningen av kulturarven illustrerar att medborgare, föreningar, stiftelser, 
privatsamlare och präster etc., använt och haft något slags förhållande till dessa ”kulturarv” 
under lång tid. De senaste tio åren har kulturarvsbruket förändrats inte minst genom turismen. 
På vilket sätt påverkar de föränderliga bruken hur kulturarven iscensätts och gestaltas?  
  
I den synnerligen breda forskningen om historiebruk och kulturarv uppmärksammas särskilt 
om och på vilket sätt förmedlingspraktiker har analyserats och vilken betydelse de givits i 
gestaltningen av delar av det förflutna som kulturarv. 
 

Bruket av kulturarv, historia och arkeologi i forskningen 
Mitt avhandlingsämne gäller iscensättning, gestaltning och förmedling av utpekade kulturarv, 
historia och arkeologi samt hur detta upplevs av besökare. Forskning inom detta breda område 
har bedrivits i flera ämnesdiscipliner och studierna omfattar flera olika kulturinstitutioner, 
företeelser och förmedlingsformer. I denna avdelning presenterar jag de forskningstraditioner 
och studier som ligger närmast mitt eget forskningsintresse. Min början tar jag i den interna-
tionella forskningens auktoriteter om bruket, uppkomsten och iscensättningen av kulturarv.  
 
Från kulturarvskritik till historia som utvecklingskraft 
Forskning om hur kulturarv används har undersökts med stegrande intensitet de senaste 25 
åren. I den anglosaxiska världen har användningen och kommersialiseringen av kulturarv 
granskats och kritiserats från 1980-talets mitt, i samband med ett ökat intresse för kulturarvs-
platser.62 Den tidiga debatten om Heritage industry diskuterade just den upptrappade kom-
mersialiseringen av kulturarv som en produkt som kunde paketeras, säljas och marknadsföras 
i termer av nostalgi. Det var enligt kritikerna en falsk historia som skapades och intresset för 

                                                 
60 Men är det möjligt? Vad innebär ett demokratiskt kulturarv? ”Är det demokratisk insamling, vård, skydd och 
forskning? Demokratisk fostran? Demokratisk spridning och förmedling? Demokratiskt deltagande i kulturarvs-
processer?” Aronsson (2004), s 146-147. Alzén & Aronsson (2006), s 1-17. 
61 Beckman (1999), s 26. Idéhistorikern Richard Pettersson kommenterar Svante Beckmans ideologiska skiss av 
statens kulturarvssyn och menar i likhet med Beckman att den i det närmaste är oförändrad sedan mitten av 
1600-talet. Pettersson (2003), s 82-83. Antalet handböcker som idag står till buds för antikvarier på kulturmiljö-
vårdsområdet vittnar också om en syn på kulturarv som något utpekbart där vissa kriterier måste uppfyllas för att 
uppnå vad lagen anger som ”kulturhistoriskt värdefullt” dvs. särskilt viktigt att bevara. Som exempel kan näm-
nas Unnerbäck (2002), Schwanborg (2002), Riksantikvarieämbetet (2002a) och Robertsson (2002). Det anmärk-
ningsvärda i sammanhanget är att handböckerna också publiceras under 2000-talets första år. Se även Dahlström 
Rittsél (2005). Hon konkluderar och instämmer i Beckmans syn på kulturmiljövårdens utveckling, s 55-76. 
62 Det nya intresset har av bland annat sociologen Bella Dicks setts som en andra våg för intresset av kulturarv. 
Den första vågen ses som det ökade antalet museer i västvärlden från 1850-talet framåt. Dicks (2003), s 120-133. 
Se även Bennett (1995). 
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det för förflutna skulle leda till att vi blev distraherade från nuet och framtiden.63 Historikern 
och geografen David Lowenthal tillhör en av kritikerna och undersöker i The past is a foreign 
country och Possessed by the past vårt förhållande till det förflutna.64 Uppkomsten av intres-
set för det förflutna förklarar han med att fram till 1800-talet var det förflutna inte åtskiljt från 
nuet utan ”those who gave any thought to the historical past supposed it much like the pre-
sent.”65 Under sent 1700-tal, genom upplysningen, började européer emellertid se det förflut-
na som en egen sfär separerad från nuet, ett ”främmande land”. Detta främmande land blev 
uppskattat som ett “heritage that validated and exalted the present.”66 Därför blev det viktigt 
att bevara reliker och resa monument som uttryck för en ärorik gemensam identitet. ”The 
more it [the past] is appreciated for its own sake, the less real or relevant it becomes” skriver 
Lowenthal.67 Han är oroad över att ständigt nya aspekter och platser marknadsförs som utpe-
kade kulturarv i samtiden. Vi är som besatta av kulturarv och historia, som förvrängs för att 
passa samtidens behov.68 Kulturarv kan därför ses som skapat av sin samtid, men som ett 
främmande land har det förflutna blivit populärt inte minst genom turismen. Detta har i sin tur 
setts som en konkurrerande verksamhet och ett hot mot historievetenskaperna.  
 Den franske historikern Pierre Nora har intresserat sig för en mer legitim användning av 
historia, hur nationen Frankrike iscensätts genom minnesplatser. Mellan 1983-1992 ledde och 
redigerade han arbetet med Les Lieux de Mémoire som kom att bli ett sjubandsverk (tre band 
på engelska). Minnesplatsbegreppet, lieux de mémoire,69 är enligt Nora ett sätt att bryta ned, 
exemplifiera och fördjupa den traditionella genren ”historien om Frankrike”.70 Nora noterar 
samtidigt att minnesplatsbegreppet är komplext; minnesplatserna kan på en och samma gång 
vara naturliga och artificiella, uppenbara och tvetydiga, konkreta och abstrakta, vilka kan 
uttryckas materiellt, symboliskt och funktionellt.71 Han konstaterar att ”There are lieux de 
mémoire [minnesplatser], because there are no longer millieux de mémoire [minnesmiljöer], 
real environments of memory”.72 När minnesmiljöer försvinner ersätts de av medvetet gestal-
tade minnesplatser (kulturarv). Minne ersätts med historia.73 Samtidigt kan Noras producera-
de volymer ses som just ett modernt monument över nationen Frankrike, ett lieux de mémo-
ire.74 Nora visar hur platser, objekt, ritualer skrivs in i Frankrikes nationella minne för att på 
så sätt skapa ett gemensamt kulturarv.  

                                                 
63 Hewison (1989), s 22. Här i Dicks (2003), s 130.  
64 Lowenthal har knappast varit ensam om att kritisera den ökade populariteten för ”kulturarv” som jag översät-
ter med engelskans bredare ”heritage”. Se Hewison (1987) och Wright (1985). För en diskussion om debatten i 
England samt ytterligare referenser Dicks (2003), s 119-136. 
65 Lowenthal (2005 (1985)), s xvi. 
66 Lowenthal (2005 (1985)), s xvi. 
67 Lowenthal (2005 (1985)), s xvii. Se även Wallace (1996). 
68 Lowenthal (1996). 
69 Historikern Jan Selling som har studerat historiediskurs och nationalism i Tyskland under 1990-talet använder 
istället begreppet minnesorter ”eftersom minnesplats på svenska kommit att beteckna en plats för åminnelse av 
någon eller något.” Selling (2004), s 16. 
70 Nora & Kritzman (1996), s xix. Studier som undersöker regionala minnesformer och monument är mindre 
framträdande. Två exempel är dock Aronsson & Johansson (2003), Samuelsson (2005).  
71 Nora & Kritzman (1996), s 14. 
72 Nora & Kritzman (1996), s 1. Se även Lowenthal (2005 (1985)). 
73 Se även Lowenthal (2005 (1985)). 
74 Se även Ricoeur (2005), s 505. 
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 En av de mer konventionella platserna för utställning och gestaltning av kulturarv är på 
museer. Sociologen Tony Bennett undersöker i The birth of the museum institutionernas 
framväxt och hur kulturarven presenteras och ställs ut. Han ser särskilt framväxten av det 
moderna publika museet under 1800-talet som ett sätt att bilda och disciplinera medborgarna. 
Det moderna museet byggde på tidigare förlagor som kuriosakabinettet med exklusiva före-
mål riktade till en begränsad publik. När museet blev tillgängligt för en bredare publik var det 
för att fostra medborgarna i vad som ansågs vara en modern och upplyst anda. Besökarna 
skulle civiliseras samtidigt som utställningarna kunde fungera som en social arena för besö-
karna att förbättra sin sociala status.75 Under tidigt 1800-tal blev det vanligare att utställning-
en hade en kronologisk historisk ram i vilken utställningen presenterades, för att visa på en 
progressiv utveckling av mänskligheten och nationen.76 Bennett undersöker museets politiska 
roll och pekar på dess två motsägelsefulla sidor. Först av allt hade museerna universella an-
språk på att representera sanningen om mänskligheten samtidigt som enskilda museer alltid är 
partiska, selektiva och otillräckliga för att visa detta. Den andra motsägelsen, menar han, 
ligger i att museerna samlade och tilltalade besökarna som jämlikar samtidigt som de ville 
ändra beteendet på dem och särskilja kulturellt framstående grupper från den allmänna för-
samlingen av besökare.77 Bennett undersöker också hur utställningarna förändrats jämfört 
med vår tid, och menar att en viktig fråga är hur museer visar vad de visar. I hans undersök-
ning av tre nutida museer finns en relativt liten skillnad mellan objekttyperna som visas men 
en stor skillnad i retoriken som objekten är inbäddade i.78 Bennett pekar särskilt på utställ-
ningars fostrande och legitimerande betydelse även om han likt Lowenthal har en egen agen-
da, men inte till historievetenskapens försvar, utan mot den elitistiska högkulturens uttrycks-
former. 
 Etnologen Barbara Kirshenblatt-Gimblett har i Destination Culture undersökt hur kultur 
framställs i det publika rummet, i linje med Bennetts perspektiv. I Destination Culture fångas 
på ett brett sätt vad det innebär att just ställa ut samt vad som är den verkande delen i fram-
ställningen (the agency of display), av bland annat objekt och människor i museum, festivaler 
och turistattraktioner. Kirschenblatt-Gimblett menar att objekt i utställningar skapas genom 
att lösgöras från sin kontext och placeras i en ny.79 Skapandet av objekt och platser, samt 
instrument för att ställa ut dessa, är centrala delar i produktionen av kulturarv. Att ställa ut ses 
därför som en gränsyta som medierar, förändrar och definierar vad som visas, till att bli kul-
turarv. Destination Culture är en samling essäer som alla på ett eller annat sätt tangerar och 
analyserar denna idé om att ställa ut både människor, objekt och livsvärldar. Essäerna visar 
samtidigt hur turismindustrin skyndar på den process varigenom kulturarv skapas, genom att 
komprimera livsvärldar till attraktioner. Den turism som växt fram menar hon ”stages the 
world as a museum of itself”. På grund av detta upplever många museer en identitetskris i 
förhållande till turismekonomin som premierar upplevelser och äventyr.80 ”Increasingly, we 
travel to actual destinations to experience virtual places”.81 Destination Culture undersöker 

                                                 
75 Bennett (1995), s 46-47. Se även Hooper-Greenhill (1992).  
76 Bennett (1995), s 75-77. 
77 Bennett (1995), s 102-105. 
78 Bennett (1995), s 126-127. 
79 Kirshenblatt-Gimblett (1998), s 28-35. 
80 Kirshenblatt-Gimblett (1998), s 131-177. 
81 Kirshenblatt-Gimblett (1998), s 171. 
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både de traditionella formerna för skapande av kulturarv i museer och den nyare formen i 
turistindustrin och turistekonomin som den tidiga Heritage industry debatten vänder sig mot. 
Perspektivet är dock mindre kritiserande och mer undersökande. 
 Sociologen Bella Dicks har på liknande sätt fullföljt Kirshenblatt-Gimbletts essäer i Heri-
tage, Place and Community, som undersöker kulturarvssatsningar i ett nedlagt gruvområde i 
Wales, The Rhondda Heritage Park. Här pekar hon bland annat på den motsättning som kan 
uppstå mellan professionella aktörer i skapandet av en turistattraktion, om lokalbefolkningen 
inte involveras i processen. Det är samtidigt en kritik av kommersialiseringens verkningar och 
makten över representationerna.82 I en senare monografi, Culture on Display, tar hon ett 
större grepp om produktionen av vad hon kallar visitability, dvs. hur platser och kultur görs 
besökarvänliga vilket kan liknas vid attraktionskraft. Dicks ger en bred exposé över olika 
former av denna process i städer, temaparker, kulturarv, museer och Internet. Hon menar att 
dessa olika sätt att förmedla också får konsekvenser för vad kultur kan uppfattas som.83 Kul-
turarv är enligt Dicks inte en tillflykt till det förflutna undan samtiden som bland annat David 
Lowenthal menar, utan är påverkat och stimulerat av samtiden.84 Dicks visar hur kulturarv 
omvandlas och görs till besöksmål för att skapa upplevelser för besökarna och ekonomisk 
vinning för arrangörerna.  
 
Ovanstående forskare har visat hur utpekade kulturarv bland annat använts för att legitimera 
nationen, fostra och civilisera medborgarna och skapa nya platser samt skapa upplevelser för 
besökare av kulturarvsattraktioner. Inom forskningen uppfattas skapade turistattraktioner 
genom kulturarv inte längre som så konfliktfyllt som den var under 1980-talet. Tvärtom 
märks ett ökat fokus på olika förmedlings- och uttrycksformer av kulturarv.  
 Dessa undersökningar ger också en övergripande ingång till forskningslägets olika närlig-
gande forskningsområden och viktiga sådana behandlas nedan. De är den amerikanska Public 
History inriktningen, publik arkeologi, historiedidaktik och museipedagogisk forskning (sär-
skilt museologi och Leicester museum and Visitor studies) samt historiebruksforskning. 
 
Public history 
Kunskap om hur enskilda medborgare, besökare och turister förstår historia och använder sitt 
besök museer och andra attraktioner, ligger nära mitt forskningsintresse, men den är relativt 
sparsam.85 Det finns dock undersökningar som på olika sätt undersöker allmänhetens förståel-
se av det förflutna. I USA finns en särskild riktning som betonar kommunikationen av historia 
med allmänheten och utanför akademin kallad Public History.86 Denna inriktning ses ofta 
som en alternativ karriärväg för historiker och fäster stor vikt vid exempelvis praktiska väg-
ledningar i hur intresserade kan undersöka historia i den egna staden eller liknande.87 Det 
finns en stor mängd böcker som ger praktisk vägledning inom detta område. Jag vill särskilt 
lyfta fram en mer analytisk undersökning som koncentrerar sig på hur amerikaner uppfattar 
historia. Det är Roy Rosenzwiegs och David Thelens The Presence of the past som baseras på 

                                                 
82 Här i Braunerhielm (2004), s 35. Dicks (2000), s 67.  
83 Dicks (2003), s 26-28. Se även Hooper-Greenhill (2000). 
84 Dicks (2003), s 131. Jfr Lowenthal (2005 (1985)). 
85 Hooper-Greenhill & Moussouri (2002), s 26. 
86 För vidare referenser se Schüllerqvist (2005), s 64f. 
87 Kyvig & Marty (2000). 
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1453 telefonintervjuer av hur amerikaner använder, förstår och uppfattar det förflutna.88 
Studien handlar bland annat om hur traditionella historieförmedlande institutioner som muse-
er hävdar sig och uppfattas av medborgaren. Det visar sig att museerna uppfattas som förtro-
endeingivande institutioner vid förmedlande av historia medan historia i skolundervisningen 
ses som främmande. I en förstudie till undersökningen konstateras att orden ”History” och 
”Past” ger olika konnotationer. ”History” eller ”historia” kopplades av många tillfrågade i 
förstudien till något de läste i skolan, en formell, analytisk och officiell föreställning av histo-
rien. ”The Past” eller ”det förflutna” kopplade de istället till sig själva genom att tala om 
familjen och deras personliga livshistoria.89 De flesta svarande menade att det familjära och 
personliga förflutna betyder allra mest för dem. Respondenterna kände sig dock förbundna 
med det förflutna i museum ”/…/because authentic artefacts seem to transport them straight 
back to the times when history was being made.”90 Amerikaner är flitiga historiebrukare, men 
oftare i en mer privat organiserad och tolkad verksamhet än i Europa.91 Allmänheten ses som 
aktiva uttolkare av historien, anpassad för individens behov. Vi har alla ett förhållningssätt till 
historien och den är närvarande i olika gestalter, inte bara inom professionell eller akademisk 
historieskrivning. Ovanstående författare har på så sätt lyft fram historiens identitetsskapande 
dimension och visat att den berör de flesta människor. 
 
Public Archaeology 
Ett annat fält som också haft anledning att studera historieförmedling och besökare på platser 
och museer är engelska Public archaeology. Public archaeology är också namnet på en anto-
logi redigerad av arkeologen Nick Merriman. Antologin består av olika artiklar som behand-
lar arkeologiförmedlingens historia i olika länder där kommunikation och tolkning fokuseras 
samt frågor om vilken publiken egentligen är.92 Nick Merriman undersöker i Beyond the glass 
case, genom en enkätundersökning, ca 1500 personers attityd till museer och kulturarvsplat-
ser.93 Han fann bland annat att besökare som gick på museum regelbundet gjorde sina besök 
av ett speciellt intresse medan tillfälliga besökare gjorde dem av ett allmänt intresse.94 Public 
Archaeology är också namnet på en tidskrift som utkommer fyra gånger per år och behandlar 
allmänhetens arkeologiintresse och hur arkeologin används idag.  
 I såväl England som i USA är den arkeologiska förmedlingen tämligen nytt som forsk-
ningsområde. Antologin Presenting Archaeology to the Public handlar om hur arkeologisk 
kunskap överförs till den intresserade allmänheten antingen det är vid arkeologiska utgräv-
ningar, i museer, på Internet eller i landskapet.95 I takt med att intresset för arkeologisk för-
medling ökar och upptäcks som ett forskningsfält, ökar också frågor om vilka besökarna är.  
 I Sverige precis som i England och USA finns en del forskning som studerar den arkeolo-
giska förmedlingen och dess relation till allmänheten.96 Visst fokus märks i studiet av arkeo-
logins självbild och hur arkeologen/arkeologin framställs i offentligheten och i populärkul- 
                                                 
88 Rosenzweig & Thelen (1998). 
89 Rosenzweig & Thelen (1998), s 6. 
90 Rosenzweig & Thelen (1998), s 12. Se även Burström (2004). 
91 Rosenzweig & Thelen (1998), s 12. 
92 Merriman (1991), Merriman (2004). 
93 Merriman (1991), s 4. 
94 Merriman (1991), s 49. 
95 Jameson (1997). 
96 Det finns exempel, Gustafsson & Karlsson (2004), Svanberg & Wahlgren H (2007). 
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turen, men där finns också några undersökningar av människors uppfattningar av samtidsar-
keologin.97 Arkeologen Cornelius Holtorf har i två monografier undersökt bilden av arkeolo-
gin och arkeologerna i populärkulturen. I From Stonehenge to Las Vegas frågar Holtorf hur 
det kommer sig att arkeologin upplevs som så märkvärdig och intressant? Svaret ligger i det 
han kallar för ”archaeo-appeal”, ”the broader aesthetic experiences and metapfors” som arke-
ologin sammankopplas med.98 Han betonar den upptäckande, äventyrsorienterade sidan av 
arkeologins fältarbete och särskilt den magi han menar att arkeologin signalerar. I Archaeolo-
gy is a brand! utvecklar han arkeologins betydelse och mening i populärkulturen (massmedia, 
film, litteratur, museer, leksaker etc.) genom studier av tre europeiska länder: England, Tysk-
land och Sverige.99 Han finner dock inga större skillnader mellan länderna men väl fyra nyck-
elteman som arkeologer och arkeologin sammankopplas med i populärkulturen: arkeologen 
som äventyrare är den äldsta av dem (Indiana Jones, Laura Croft etc), arkeologer som detekti-
ver och upptäckare av det förflutna, arkeologer som gör grundliga och sensationella avslöjan-
den särskilt i tidningar (detta tema är också kompatibelt med de andra två temana) samt arkeo-
logerna som jobbar och pliktfullt vårdar forntida platser och föremål vilket också brukar 
stämma överens med hur arkeologer ser sig själva. Holtorf ser också ett gemensamt drag i 
dessa fyra teman, nämligen att inget av dem tar det förflutna särskilt seriöst, eftersom temana 
tar hänsyn till särskilda kvalitéer eller egenskaper som förknippas med arkeologer. Temana 
ses som ett svar på vad som utgör ”archaeo-appeal”.100 Arkeologin i västvärldens populärkul-
tur sammankopplas ofta med emotiva och lustdrivna ambitioner på jakt efter skatter och ställs 
mer sällan i fokus som kulturarvsproducent. 
 Ett vanligt sätt som arkeologin förmedlas på är genom tidningar av olika slag. Det finns 
också undersökningar, utöver Holtorf ovan, som studerar denna förmedlingsform inom arkeo-
login. Arkeologen Stig Welinder gjorde 1987 en studie av arkeologins roll utanför akademin i 
Arkeologiska bilder.101 Han undersökte fyra tidningar, två i Norge och två i Sverige. En större 
tidning och en regional tidning undersöktes i varje land. Han menar bland annat att ett föränd-
ringsperspektiv ofta saknas i tidningarnas framställning av försvunna samhällen och männi-
skorna blir som klichéer ”utan fullödighet, variationer och nyanser.”102 1997 gjorde Stig 
Welinder en uppföljningsstudie av undersökningen från 1987 där han bekräftar tidigare resul-
tat.103 Arkeologen Bodil Petersson har gjort en studie av hur bland annat arkeologen och 
arkeologin framställs i tidningar och TV-program. Hon sätter då rapporteringarna kring ut-
grävningarna i Birka som centrum.104 En av hennes slutsatser är att Steven Spielbergs filmge-
stalt Indiana Jonas har påverkat bilden av både arkeologin och arkeologen. Hon undersöker 
också hur vikingatidens Birka gestaltats och följer i stort sett Welinders tolkning då hon skri-

                                                 
97 Högberg (2004), Holtorf (2004b), Holtorf (2004a), Petersson (1994), Burström (2006), Welinder (1987), 
Welinder (1997). 
98 Holtorf (2004b), s 150. 
99 Holtorf pekar också andra länders studier av arkeologin, särskilt Tyskland Holtorf (2007), s 14.  
100 Holtorf (2007), s 63-104. Se även Holtorf (2004b). 
101 Welinder (1987). 
102 Welinder (1987), s 157. Se även Petersson (2003). Här studeras hur bland annat forskare genom rekonstruk-
tioner tenderar att ge schablonartade föreställningar om förflutna perioder. Se även Bergdahl Bulukin (1985). 
103 Welinder (1997). 
104 Petersson (1994). 
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ver att ”Populariseringen levandegör, men till priset av inaktuella och delvis schablonartade 
bilder av vikingatidens Birka.”105  
 Arkeologen Anders Högberg har i en undersökning sett närmare på allmänhetens bild av 
arkeologin och hur den svenska uppdragsarkeologin presenteras i dagspressen.106 Genom en 
mindre enkät som delades ut till vänner och bekanta framkommer enligt Högberg att allmän-
hetens bild av arkeologi på uppdrag pekar mot två olika associationsriktningar, en exotisk 
främmandegörande och en jordnära hantverksmässig. Uppdragsarkeologin i dagspressen 
studerar han främst genom rubrikerna. Artiklarna menar han kan delas in i informationsartik-
lar (information) eller känslomässigt anspelande artiklar (emotion). De artiklar han klassifice-
rar som information handlar om kommande, pågående eller avslutade händelser, medan emo-
tiva artiklar nästan alltid handlar om pågående aktiviteter.107 Arkeologins gestaltningar 
förekommer och förmedlas flitigt i media. Det är samtidigt intressant att arkeologins gestalt-
ningar närmast uteslutande undersökts och intresserat arkeologerna själva. 
 Bodil Petterssons avhandling Föreställningar om det förflutna fokuserar fenomenet att 
återskapa miljöer genom rekonstruktion i samtiden. Det är alltså förmedlingstekniken som 
sätts i fokus.108 Människors intresse för det förhistoriska har ofta andra drivkrafter än arkeo-
logernas. Underhållningsvärdet och äventyret samspelar med existentiella frågor om 
hemmahörighet och ursprung på ett sätt som sällan diskuteras i disciplinen eller i 
kulturmiljövården. Om så görs så ses det ofta mer som ett problem än en tillgång.   

                                                

 
Det finns även en del uppdragsarkeologiska projekt i Sverige som haft ambitionen att förmed-
la resultaten vidare och jag vill kort nämna några av dessa.109 Vid E22-projektet i Möre, 
Kalmar län, genomfördes arkeologiska undersökningar mellan 1997-2001. Förmedlingsarbe-
tet sågs som ett demokratiskt projekt i meningen att allmänheten hade rätt att blir informerade 
om projektet, mål och resultat från utgrävningarna. Förmedlingen har skett på många olika 
sätt, genom medier (tidningar, TV, radio, Internet, artiklar och böcker), en utställningsbuss 
har åkt ut till olika platser där arkeologerna har berättat om de arkeologiska undersökningar-
na, guidande visningar vid utställningsplatserna och en utställning på Kalmar läns museum 
för att nämna några. Arkeologerna har också varit på skolorna för att berätta om resultaten 
från utgrävningarna och målet har varit att ge eleverna en inblick i arkeologernas sätt att 
arbeta och forntidsmänniskans liv.110 Ett annat förmedlingsprojekt har varit Citytunneln i 
Malmö. Tunneln är tänkt att förkorta restiden för dem som åker med tåg på väg till Danmark 
och kontinenten genom Malmö. Malmö Kulturmiljö ledde och ansvarade för förmedlingspro-
jektet under 2001-2003, som fokuserade mer på att presentera arkeologi än på att presentera 
förhistorien. Precis som vid E22-projektet har förmedlingsinsatser gjorts på olika sätt (arkeo-
logidag, flygblad, media, skolverksamhet, utställningar) samtidigt som det upplevts som ett 

 
105 Petersson (1994). 
106 Högberg (2004). 
107 Högberg (2004), s 46. 
108 Petersson (2003). 
109 Det finns också andra förmedlingsprojekt än de som anges i texten. Som exempel kan nämnas pilotprojektet i 
Södra Råda, Karlsson (2004a) och E4 Höga kusten, Olsson (2004b). Se även Bodil Petersson i Andersson, 
Aronsson & Pettersson (2005). 
110 Althén, Angelin-Holmén & Magnusson (1999), s 28-37. Se även Angelin Holmén (2001). 
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problem att få ut information. ”Olika målgrupper kräver olika strategier” skriver författar-
na.111  
 År 2005 kom också en utvärdering av förmedlingen inom Slättbygdsprojektet, ett projekt 
som ingår i avhandlingen, Uppdragsarkeologins publika sida. Syftet med utvärderingen var 
att tydliggöra förmedlingsinsatsernas roll i uppdragsarkeologin för att bland annat kunna ge 
kunskap om hur arkeologiska utgrävningar kommuniceras. Utöver en presentation över olika 
sätt som förmedlingen skett på (liknande ovan) har Bodil Petersson diskuterat fallstudien i en 
större internationell och nationell kontext. Utvärderingens resultat är bland annat att besökar-
na i förmedlingssituationen ofta blir passiva lyssnare, vilket har med förmedlingen som form 
att göra. Besökarna och lärare på grundskolan som arkeologerna träffat har dock uppfattat 
förmedlingen som positiv.112  
 I anslutning till Slättbygdsprojektet kan nämnas att Göran Gruber, doktorand vid tema 
kultur och samhälle Linköpings universitet, skriver på en avhandling som också innefattar 
detta projekt. Arbetstiteln är ”Att ladda ett landskap - uppdragsarkeologi och kampen om det 
sedan länge förflutna som hinder eller resurs.” Han ser närmare på retorik och handling från 
regionala och lokala aktörer, när det sedan länge förflutna möter samhällets utvecklingsbehov 
i det tidiga 2000-talet. Bland annat analyserar han hur ”medeltid” används i Skänninge. 
 Sammanfattningsvis kan det konstateras att förmedlingen sker på ett brett sätt, ofta genom 
flera och liknande förmedlingskanaler. Det finns dock utrymme för experiment i förmedling-
en som till exempel utställningsbussen vid E22-projektet. Avsikten med förmedlingen är ofta 
att belysa uppdragsarkeologins roll i samhället och att informera allmänheten. Förmedling i 
samband med arkeologiska undersökningar verkar också bli allt vanligare vilket rapporterna 
också illustrerar.  
 
I Sverige finns, liksom i England och USA en pågående diskussion om hur arkeologisk för-
medling ska förstås, där begrepp som (samhälls-) dialog, samskapande och kommunikation 
återfinns.113 Diskussionen hör bland annat samman med ökade politiska krav om att arkeolo-
gins resultat ska vara samhällsnyttiga och komma samhällets medborgare till gagn, men dis-
kussionen om hur kommunikationen till omgivande samhälle ska ske, förs huvudsakligen av 
arkeologerna själva.114  
 Arkeologin har många gestaltningar i samhället utöver de vetenskapliga. Den förmedlade 
arkeologin handlar inte bara om kunskap om förflutna samhällen utan också om vilka andra 
behov arkeologin fyller i vår samtid. 
 
Historiedidaktik i museer, skola och utställningar 
Museet är den institution som vid sidan av skolan kanske oftast förknippas med att gestalta 
historia och forskningen är omfattande. Museers förmedling handlar ofta om utställningar 
som det centrala mediet men tar sig också andra uttryck, exempelvis samverkan med skolor. 
 En central roll inom forskningen har museum studies i Leicester spelat, inte minst genom 
museivetaren Eileen Hooper-Greenhill som forskat kring besökarnas reception115, hur utställ-

                                                 
111 Persson & Richardt (2004), s 9-11, 27-29. 
112 Andersson, Aronsson & Pettersson (2005) 
113 Se även Karlsson & Nilsson (2001), Karlsson (2004b), Burström (2006). 
114 Jfr Uppdragsarkeologiutredningen (2005). 
115 Hooper-Greenhill (1994b), Hooper-Greenhill (1997), Hooper-Greenhill (1994a), Merriman (1991). 
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ningar kan förstås116 och lärande i museum117. Ofta hamnar museets roll och funktion i cent-
rum där museet ses som en uppfostrande och kunskapsutvecklande institution.118 Flera studier 
inom Leicester museum studies har normativa förtecken som syftar till att utveckla metoder 
för hur en bra museiutställning ska se ut och hur bra pedagogiska utställningar kan och bör 
göras. Resultaten riktar sig därmed ofta till professionellt verksamma vid museer. 
 Inom svensk museologi har en del forskning inriktat sig på utställningar utifrån ett språkte-
oretiskt perspektiv.119 Den museologiska grammatiken handlar för museologen Bengt Lund-
berg i Umeå om att översätta den historiska utställningen till vanligt språk innan den gramma-
tiska strukturen kan analyseras, exempelvis intention, innehållsanalys, reception och 
samhällsanalys.120 Ofta är det utställningarna i sig som analyseras och problematiseras mer än 
spelet som producerar dem eller hur de mottas.121 En studie som fångar upp besökarnas recep-
tion är Bengt Lundbergs och Per-Uno Ågrens Historiebilder, om intention och reception i 
museer som undersöker fyra svenska länsmuseer. De menar att besökarnas reception antingen 
tolkar utställningen på ett sätt som mer eller mindre stämmer med utställningens intention, 
missförstår eller misstolkar utställningens intention eller inte tolkar utställningen alls. Museo-
logerna slår dock fast att all reception har med identitet att göra och de noterar att många 
besökare kopplar utställningarna till egna minnen.122 Undersökningen utgår trots studier av 
reception, ifrån utställningarnas intention. 
 Forskning om museers historieförmedling har också engagerat andra discipliner, ofta med 
ett uttalat pedagogiskt förhållningssätt i fokus. En tidig avhandling kring museers utställning-
ar är Människa och objekt i smyckeskrin skriven av arkeologen Gundula Adolfsson som hand-
lar om arkeologiska utställningar i Sverige. Det är en kritisk granskning av utställningar ska-
pade 1957-1986. I sin genomgång av basutställningar (de mer permanenta utställningarna) 
noterar Adolfsson en kontinuitet i budskapet: fakta i krönikeform, centrering kring ting och 
arkeologi snarare än människor; likartad människo-, samhälls-, historie- och vetenskapssyn. 
Vissa förändringar kring utställningspedagogiken över tid ruckar inte på slutsatserna om en 
fragmentariserad och föremålsfixerad framställning ur stånd att förmedla helhetsförståelse.123 
Utställningarna saknade en pedagogisk helhetssyn vilket Adolfsson menar gjorde det svårt för 
besökare att få en meningsfull kunskap utan guidernas hjälp att tolka utställningarna. Någon 
undersökning av besökarna gjorde hon dock inte.  
 Det finns dock undersökningar om hur elever i grundskolan och gymnasiet uppfattar det 
förflutna.124 En tidig sådan är Stenåldersliv av arkeologen Ewa Bergdahl Bulukin. I denna 
undersöks grundskoleelevers uppfattningar av förhistorien efter besök vid Göteborgs stads-
museum samt bilden av stenåldern i läromedel och skönlitteratur vilket ger kritiska slutsatser. 
Bergdahl Bulukin menar att det finns ett tydligt samband mellan läromedlens och skönlittera-
turens innehåll och elevernas uppfattningar om stenåldersmänniskan. Vidare menar hon att 

                                                 
116 Hooper-Greenhill (1995), Hooper-Greenhill (2000). 
117 Hooper-Greenhill (1996), Hooper-Greenhill (1991), Hooper-Greenhill (1994a). 
118 Hooper-Greenhill (1999), Hooper-Greenhill (1996). Se även Bennett (1995). 
119 Lennart Palmqvist har en mer uttömmande forskningsöversikt om den internationella museologin i Palmqvist 
(1997), s 119-139. 
120 Lundberg (1999), Sjöberg-Pietarinen (2004). Se även antologin Lundberg & Råberg (1997).  
121 Se Lundberg & Ågren (1995), Lundberg & Råberg (1997), Lundberg & Ågren (1999). 
122 Lundberg & Ågren (1999), s 170-173. 
123 Adolfsson (1987), s 12. 
124 Se exempelvis Långström (2001), Poulsen (1999). Se även Insulander (2005). 
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det finns en stark likhet mellan underhållningsmediernas bild och läromedlens bild av stenål-
dern samt att stenåldern framställs som schablonartad.125 Här kan man dra slutsatser om hur 
populärkulturella föreställningar lever vidare utan att utmanas genom museala besök. 
 Historiedidaktiken har ofta intresserat sig för historieundervisning i skolan, men också i 
samspelet mellan skola och museer av olika slag. I en studie gjord av undertecknad, tillsam-
mans med historikern Peter Aronsson vid Linköpings universitet, analyseras Historiska muse-
ets nu nedmonterade utställning Tiotusen år i Sverige. Inledningsvis sätts utställningen och 
även museet i en historisk och nationalistisk kontext då utställningen skapades 1943. Sedan 
analyseras guidningar av skolklasser från årskurs tre gjorda av museets personal. Guidningar-
na är inspelade med fyra olika guider. Syftet är att analysera bilden av forntiden med utgångs-
punkt i det inspelade materialet. I undersökningen konstateras att det ofta inte finns något 
förändringsperspektiv i guidernas berättelser. Med stor respekt återges tekniskt kunnande i 
forntiden och likheterna mellan oss och dem understryks. Guiderna uppehåller sig mer vid 
rekonstruktioner än vid de arkeologiska föremålen, men rekonstruktionerna behandlas av 
guiderna på samma sätt som de arkeologiska föremålen. Det vill säga barnen får inte röra, 
känna eller använda rekonstruktionerna.126 Det nationalistiska perspektivet som tidigare var 
vanligt är inte längre bärande, men finns passivt kvar genom att berättelsen rör föremål häm-
tade inom det nuvarande Sveriges gränser. Många bärande föremål och pedagogiska grepp har 
funnits med sedan utställningen öppnade. Respekt för likhet med de forna människorna osyn-
liggör frågor om förändringskrafter och utveckling. 
 Studier med inriktning på samverkan mellan museer och skolan, företrädesvis elever i 
lågstadiet ligger nära min studie då de tar upp hur olika aktörer samspelar för att utforma och 
förmedla skapade kulturarv. Här kan nämnas två rapporter gjorda av Centrum för kulturforsk-
ning från Växjö universitet. Den ena rapporten, Att resa i tiden, undersöker hur Kalmar läns 
museums historieförmedling samverkar med olika skolor under några rollspels- och upplevel-
sedagar. De frågor som författarna har varit intresserade av täcker allt från målsättningar, 
samverkansformer, genomförandet av rollspels- eller upplevelsedagar till elevers intryck. 
Författarnas slutsatser av studien är att skolan underordnar sig museets personal som ses som 
experter. Lärarna blir passiva och ifrågasätter inte museets historieframställning. Det fram-
kommer också att dessa upplevelsedagar ses som välkomna avbrott eller ”happenings” men 
att verksamheten inte integrerats särskilt väl i skolverksamheten.127  
 Den andra rapporten Konsten att lära och viljan att uppleva är en fortsättning på Att resa i 
tiden och tar ett större undersökningsgrepp. Med utgångspunkt från kulturinstitutioner som 
Medeltidsveckan på Gotland, Jamtli historieland och vikingabyn Foteviken undersöks bland 
annat samspelet med skolan men också ”vilka former av kunskap, lärande och historiemed-
vetande får utrymme inom just upplevelsebaserade tidsresor”? Författarna menar att rollspe-
len för många åldersgrupper är en förnyande väg för lärande och att de allra flesta deltar aktivt 
i dessa rollspel. Genom rollspelen kan deltagarna också få en känsla för en tid och rollspelen 
kompletterar också läsverksamheten i skolan. Men rollspelen har begränsningar då de är låsta 
i tid och rum och tenderar att enbart bli ”en isolerad, om än aldrig så rolig, händelse”.128 

                                                 
125 Bergdahl Bulukin (1985), s 75f. Flera andra forskare har visat hur bilden av tidigare epoker gärna framställs 
som schablonartad. Se exempelvis Welinder (1987), Welinder (1997) och Petersson (1994). 
126 Andersson & Aronsson (2004). 
127 Gerrevall, Larsson & Aronsson (2000), s 126ff. 
128 Aronsson & Larsson (2002), s 251. 
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Receptionen av rollspelet följer även andra modeller än de avsedda. Vidare konstateras att 
olikheterna mellan lärare och länsmuseipersonal på undersökningsområdena ”ger skilda förut-
sättningar att möta framtidens utmaningar”/…/.129 Båda undersökningarna visar på svårighe-
terna i samspelet mellan institutioner och kulturarv att fastställa ett kulturarv. I det konkreta 
mötet mellan skola och historieförmedlande institutioner skapas dock kulturarven på flera sätt 
för att bättre svara mot de enskildas behov.  
 
Studier av museers förmedling är omfattande och visar ofta på institutionens bildande och 
fostrande ambitioner att lära ut kunskapen om det förflutna. Förmedlingsteknikerna har dock 
utvidgats och tar sig inte bara uttryck genom utställningar utan betonar allt mer vikten av 
upplevelser för besökarna eller deltagarna. 
  
Historiebruk och förmedlingsformer 
Föregående avsnitt behandlade studier av museer, skola och utställningar. Historikern Bengt 
Schüllerqvist konstaterar dock i en rapport att svensk historiedidaktisk forskning inte är sär-
skilt omfattande.130 Däremot har Danmark en relativt stark historiedidaktisk miljö bland annat 
genom, projektet Humanistisk historieförmedling – i komparativ belysning som i elva voly-
mer behandlade historieförmedlingens villkor och kännetecken.131 De flesta svenska historie-
didaktiska forskningsprojekt som studerar förmedling utanför läroplaner, läroböcker och 
klassrum handlar mer om historiebruk i samhället, särskilt från historiebrukets produktions- 
sida.132 Flera studier ovan har berört historiebruk och det står också mitt forskningsintresse 
väldigt nära varför jag kommer att gå igenom detta perspektiv mer teoretiskt noggrant längre 
fram i avhandlingen. Nedan visar jag först kort historiebruksforskningens inriktning och går 
successivt över till den mest närstående forskningen och förmedlingssätt som undersökts och 
ligger nära mitt forskningsintresse. 
 Inom historiebruksforskningen har historieförmedling undersökts med särskilt fokus på 
historiemedvetande och historiesyn.133 Det svenska historiebruksfältet har numera ett brett 
och varierat fokus från historiebruk/medvetande/syn på museer134 till hur historia förmedlas 
med utgångspunkt från mer pedagogiska och upplevelsebetonade tidsresor eller lekar135 och 
mer turistiska satsningar som exempelvis medeltidsveckan i Visby.136 Även hur historia har 
använts i historieundervisning137 och hur historiska händelser använts i olika avsikter (exem-
pelvis med nationalistiska förespeglingar) med historiebrukets förändring över tid har stude-
rats.138 Till ett av de nyare undersökningsfälten hör medialiserade historiebruk.139 Intresset 
för hur och genom vilka tekniker historia förmedlas är således stort.  

                                                 
129 Aronsson & Larsson (2002), s 250, 251. Se även Axelsson (2006). 
130 Schüllerqvist (2005), s 46f.  
131 Se särskilt Bryld (1999). För vidare forskning om historiedidaktik se Schüllerqvist (2005). 
132 Schüllerqvist (2005), s 46f. Karlsson (1999), Karlsson (2004c). 
133 Andersson & Aronsson (2004), Poulsen (1999), Långström (2001), Zander (2001), Johansson (2001). 
134 Floris & Vasström (1999). 
135 Gerrevall, Larsson & Aronsson (2000), Bergdahl Bulukin (1985), Sandström (2005).  
136 Gustafsson (2002), Aronsson & Larsson (2002). Se även Hjemdahl (1995), Hjemdahl (2003a), Østerud 
(1997), Braunerhielm (2004), O'Dell (1999).  
137 Se exempelvis Jensen (2002), Karlsson (1999), Rodell (2002), Bohman & Palmqvist (1997). 
138 Johansson (2001), Linderborg (2001), Aronsson (2000), Zander (2001). Se även Samuelsson (2005). 
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Några forskare har pekat på medias betydelse för gestaltningen av historia och kulturarv. Idé- 
och lärdomshistorikern Magnus Rodell har i sin avhandling, Att gjuta en nation, sett närmare 
på statyinvigningar och nationens formering vid 1800-talets mitt i Sverige med utgångspunkt 
från bland annat hur tidningar gestaltat invigningarna av tre monument. Dessa rapporteringar 
om statyinvigningarna fick ett omfattande utrymme i tidningarna. Tidningarna kan därför ses 
som en aktiv aktör i evenemang som statyinvigningar.140 Kulturforskaren Magdalena Hill-
ström analyserar i sin avhandling Ansvaret för kulturarvet, som särskilt studerar Nordiska 
museets etablering 1872-1919, bland annat hur fyra artiklar från olika tidningar skildrar och 
gestaltar det begynnande Nordiska museet på ett mångsidigt sätt.141 I avhandlingen, Stadens 
tidsbilder, har etnologen Lennart Zintchenko använt sig av tidningsartiklar som bevarats i 
klippsamlingar för att berätta om minnen, erfarenheter och förväntningar om staden, främst 
Stockholm, Göteborg och Malmö, mellan 1880-1990.142 Han visar att staden är i ständigt 
blivande och att bilden av staden är sammanlänkad med det rådande samhällsklimatet.143 
Tidningar reproducerar inte bara bilder och föreställningar om händelser och fenomen i of-
fentligheten, de producerar dem också som aktiva uttolkare av sin samtid. 
 Andra forskare har tittat andra förmedlingsformer som böcker och teater. Historiedidakti-
kern Carina Renander har undersökt populära föreställningars roll för förmedling i sin lic. 
avhandling, där hon analyserar Jan Guillous böcker om Arn. Hon menar att Guillous böcker 
är skapade så att de ”både gestaltar en förförande fiktion som förmedlar en föreställd gemen-
skap och en förenklande förmedling av historia som rymmer potential att aktivera läsarens 
historiemedvetande.”144 Kultur- och kommunikationsforskaren Bodil Axelsson ser i sin av-
handling närmare på traditionaliseringsprocesser i den årligen återkommande pjäsen ”Makten 
och härligheten” vid Alvastra klosterruin. Traditionaliseringsbegreppet använder hon för att 
synliggöra och analysera hur berättelser återanvänds och omskapas. Genom pjäsen iscensätts 
en berättelse om Alvastra klosterruin och iscensättningen berättigas och legitimeras genom 
hur Alvastras förflutna berättats tidigare.145 Även teaterföreställningar och romaner bidrar 
med att upprätthålla, skapa och omskapa föreställningar om det förflutna. Samtidigt kan de 
synliggöra och legitimera bruket av platser i samtiden.  
 Etnologen Owe Ronström och idéhistorikern Torkel Molin har på var sitt håll undersökt 
skyltar som förmedlingsform. Ronström undersöker i sin hemstad Visby på Gotland vad 
skyltarna bär på för budskap. Skyltarna i Visby har anpassats till storlek och form så att de 
smälter in i staden. De nya skyltarna har fått färg och form anpassat till de äldre skyltarna. 
Skyltarna, menar Ronström, förmedlar en helhet eller överordnad tanke i form av ”vi är teck-
en på kulturarv, historia, och på smak och bildning.”146 Han konstaterar också att skyltar, 
                                                                                                                                                         
139 Exempelvis Snickars & Trenter (2004), Ludvigsson (2003), Zander (2006), Jönsson (2004), Jönsson & 
Mörner (2006). 
140 Rodell (2002), s 22-33, Hillström (2006), s 190 och Axelsson (2003). Ulf Zander har tagit en bredare under-
sökningsperiod från sekelskiftet 1900 till sekelskiftet 2000 och undersökt hur historien har brukats i den svenska 
offentligheten med hjälp av bland annat tidningar. Zander (2001). Se även Nielsen (1996). 
141 Hillström (2006), s 180-190.  
142 Zintchenko (2003), s 15. 
143 Se även med Martins Holmberg (2006). Hon undersöker diskursivt hur bilden av området Haga i Göteborg 
förändras under 1970-talet från ohälsosam och ful till ”gammal och fin” dvs. hur det förflutna deltar i skapandet 
av bilden av en plats. s 17-22. Storm (2005), Alzén (1996). 
144 Renander (2007), s 249. 
145 Axelsson (2003), s 168. 
146 Ronström (2001), s 72. 
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fasaderna och gatunamn tillsammans iscensätter en kuliss för att visa hur värdefullt, gammalt 
och medeltida Visby är.147 Torkel Molin menar att i dag är de personliga tolkningarna av en 
plats ersatta med texter på skyltar som få ifrågasätter. Texter och skyltar kan betraktas som en 
präglande eller läsande praktik som är avsedda att påverka och delge en färdig tolkning. Detta 
hindrar inte möjligheten att själv skapa sig en egen tolkning men det blir svårare, konstaterar 
han.148 Skyltar förmedlar alltså anvisningar om hur skyddade kulturarv exempelvis ska för-
stås. Både Molin och Ronström visar dock att det inte hindrar mer personliga tolkningar av en 
plats. Sammantaget blir det tydligt att det finns många olika sätt som kulturarv och historia 
kan förmedlas på. 
 Hur besökarna upplever kulturarvsplatser undersöker historikern Erika Sandström i sin 
avhandling, På den tiden, i dessa dagar. Särskilt undersöker hon föreställningar och bruk av 
historia vid medeltidsveckan på Gotland och på Jamtli Historieland. Genom intervjuer och 
samtal med besökarna149 drar hon slutsatsen att det finns ett dubbelt förflutet. Besökarna 
säger att människor förr inte hade det lätt utan var fattiga, undernärda, förtryckta och utslitna 
av hårt arbete. Samtidigt finns en föreställning om att människor förr hade mer tid att umgås 
med vänner och släktingar och var skickligare hantverkare än vi är nu. De spontana attityder-
na till det förflutna är att medeltiden är en glamorös period samtidigt som besökarna inte tror 
att det faktiskt var så. Hon konkluderar att det glamorösa och behagliga förflutna är den mest 
framstående föreställningen och att historia används som ett sätt att umgås med vänner och 
familjen.150 Besökarna väljer därmed aktivt hur och vad de vill förstå sitt besök, det förflutna 
och deltagande som. 
 Ett av de vanligare sätten att förmedla kulturarv och historia är genom guidade visningar. 
Annika Alzén har i antologin Demokratiskt kulturarv? publicerat en studie av en guidad 
visning av världsarvet i Örlogsstaden Karlskrona. Hon vill se ifall det finns en demokratisk 
potential i guidningarna. Genom en enkät fick Alzén in 36 svar från besökare som deltagit i 
guidningen. De flesta besökare hade planerat sitt besök sedan innan. Det var inte särskilt vana 
kulturbesökare men inte heller ovana. Motivationen till besöket var att de ville lära sig något, 
vilket Alzén tolkar på tre sätt: att de vill lära sig något om Karlskrona varv, att kunskapsför-
medling är vad som förväntas eller att besökarna tror att det är det svaret som förväntas av 
dem. Hon har också intervjuat tre guider och hon menar att berättelserna följer en kronologisk 
”mall” men att guiderna skapar egna berättelser inom denna ram. Formen är samtidigt sluten 
genom att guiderna har tolkningsföreträde och besökarna följer ett förväntat beteende av att 
lyssna. Men vid förflyttningar under guidningarna från en plats till en annan fanns möjlighet 
till samtal på lika villkor. Just här, menar Alzén, finns en tillfällig demokratisk arena där de 
flesta blir individer och inte enbart publik eller guide.151 Det finns klara förväntningar på 
besökare och guider om hur de ska agera under guidningar. Att besökarna intar en roll (intres-
serad) och guiden en annan (experten) hindrar därmed ett samtal på lika villkor.  
 

                                                 
147 Ronström (2001), s 74-77. 
148 Molin (2005), s 44-46. 
149 22 intervjuer och flera kortare samtal under Medeltidsveckan på Gotland och över 100 samtal med besökare 
av Jamtli Historieland. Sandström (2005), s 23-28. 
150 Sandström (2005), s 176-192. 
151 Alzén (2006), s 139-150. 
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Forskning som tar ett bredare grepp kring hur en plats eller flera platser gestaltas och upplevs 
är inte så vanlig. Etnologen Katarina Saltzman har i sin avhandling, Inget landskap är en ö, 
intresserat sig för hur landskapet som en social och kulturell företeelse skapas. Genom ned-
slag i landskap på Öland visar hon hur landskapet skapas på ett komplext och mångbottnat 
sätt i växelverkan mellan natur och kultur, människa och miljö, samhälle och natur.152 Männi-
skor gör ständigt anspråk på landskapet som ska bevaras (kulturarv, naturarv, världsarv) eller 
brukas (odlas, plats för rekreation etc.). Genom våra handlingar formas och skapas landskapet 
ständigt på ett sådant sätt som är förenligt med våra intressen och behov.153 Vad ett landskap 
är, är inte självklart eller naturligt utan är beroende av vem som upplever och använder det. 
Det är också rimligt att detsamma gäller för utpekade kulturarv.  
 En bred infallsvinkel har historikern Johan Samuelsson i sin avhandling Kommunen gör 
historia. I avhandlingen studeras iscensättningen av kommunen Eskilstunas identitet i offent-
liga historiska berättelser under perioden 1959-1999, utifrån fyra fallstudier: stadsjubileet 
1959, upprättandet av stadsmuseet 1979, den historiska utställningen om staden Mellan sjöar-
na 2000 och museets samtidsdokumentation (samdok). Samuelsson menar att berättelser om 
Eskilstuna huvudsakligen har fokuserat på kommunens positiva och föredömliga aspekter, 
medan konflikter och problem skjutits undan. Överlag har berättelserna iscensatt en oomstridd 
historia om den framåtsyftande industristaden, en berättelse som också är offentligt finansie-
rad och organiserad. I museets tillfälliga utställningar och i samdokstudierna formulerades 
dock alternativa berättelser som innefattade klassmotsättningar, könsförtryck och hård kritik 
av den västliga framstegsoptimismen.154 Resultaten visar på vikten av breda studier eftersom 
de kan fånga alternativa tolkningar i iscensättningen av en plats, utöver de kollektiva föreställ-
ningar som finns.  
 I avhandlingen Plats för kulturarv och turism har kulturgeografen Lotta Braunerhielm på 
liknande sätt som Saltzman och Samuelsson undersökt hur en plats gestaltas genom hur den 
används av olika aktörer. På ett brett sätt undersöks upplevelser av Grythyttan, Måltidens hus, 
i Bergslagen i spänningen mellan kulturarv och turism. Hon undersöker besökare, arrangörer 
och ortsbefolkningens upplevelser av platsen och menar att två perspektiv på Grythyttan 
framträder. Från insidan finns lokalbefolkningen som ser platsen som ett kulturarv, kopplat 
till bygdens identitet. Från utsidan finns besökarna som oftast inte stannar längre än över 
dagen. För den senare gruppen är Grythyttan präglat av producenternas bild som ett turistmål 
med måltid i fokus. Denna bild stöds inte av lokalbefolkningen.155 Bilden av Grythyttan som 
ett kulturarv har fått ge vika för Grythyttan som ett turistmål, starkt kodat i termer av måltid. 
Mötet mellan kulturarv och turism karaktäriseras i hög grad av en kommersiell marknad 
menar Braunerhielm och de kommersiella varorna som säljs vid Grythyttan är skapade med 
kulturarvet som förebild. Turismen bidrar på så sätt att skapa nya platser av redan etablerade, 
och kulturarvssektorn har till stor del accepterat denna förändring.156 Utpekade kulturarv 
används på så sätt för att skapa legitimitet för och generera nya verksamheter inom turismin-
dustrin.  

                                                 
152 Saltzman (2001), s 18. 
153 Saltzman (2001), s 238. 
154 Samuelsson (2005), s 159-161. 
155 Se även Dicks (2000). 
156 Braunerhielm (2006), s 193-202. Se även Ronström (2001), Urry (1990), Bennett (2004). 
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 Flera av ovanstående forskare har också publicerat artiklar i antologier som på olika sätt 
problematiserar kulturarv, dess institutioner, bruk och iscensättningar. I Kulturarvens dynamik 
fångas det institutionaliserade kulturarvets förändringar från 1600-talet till 2000-talet upp. I 
Demokratiskt kulturarv ställs frågor om demokratisyn i samband med kulturarv och i Histori-
en in på livet tar forskarna fasta på hur historien görs allt mer närvarande i samtiden genom 
att vandra, iscensätta och berätta om det förflutna.157 Begreppet kulturarv har i Sverige grans-
kats och debatterats sedan 1990-talets mitt i flera antologier.158 Intresset för kulturarvens 
betydelse i samtiden intresserar många olika forskare som visar och vill förstå dess olika 
dimensioner. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen av hur kulturarv används har genomgått 
en del förändringar, särskilt i fråga om vad som studeras och hur. En sådan förändring rör hur 
det förflutna porträtteras. Den tidiga Heritage industry debatten var upptagen med att analyse-
ra och kritisera hur det förflutna visades. Nu är det vanligare att analysera sambandet mellan 
hur det förflutna porträtteras i samtiden och hur samtiden skildras i kulturarv. En annan för-
ändring märks i en betydlig breddning av studiefältet som inte bara studerar traditionella 
institutioner som museer, utan också fångar turismindustrins verkningar avseende plats, upp-
levelse och iscensättningar av kulturarv och temaparker, Internet och en rad andra uttrycks-
former. Det finns samtidigt också ett allt starkare intresse av att inte bara studera de nationella 
yttringarna utan de mer lokala och platsbundna gestaltningarna, vilket fått ett uppsving bland 
annat genom turismekonomin.159 Forskning om hur nationen iscensätts och gestaltas är dock 
inte på nedgång utan tar en alltmer komparativ ansats.160 Besökaren ses idag sällan som en 
passiv åskådare utan mer som en aktiv tolkare av det förflutna. Gemensamt för många av 
dessa tendenser är att frågan om förmedling och förhandling kring vad kulturarvet är hamnar i 
fokus. 
 

Preciserat syfte och frågeställningar 
Ovanstående forskning tangerar olika aspekter av mitt avhandlingsämne, avseende konstruk-
tionen, gestaltningen och iscensättningen av kulturarv; besökarnas upplevelser och motiva-
tion, förmedlingen av kulturarv, arkeologi och historia, turistattraktioner och dess kommersi-
ella bäring. Några gemensamma drag i tidigare forskning är att studierna tenderar att antingen 
studera besökare eller produktionssidan för gestaltningen. Andra studier undersöker gestalt-
ningen och iscensättningen av utställningarna eller kulturarvsplatsen som uttryck för ett kol-
lektivt minne. Upplägget i denna avhandling ligger med sin bredd nära Lotta Braunerhielms 
studie av Grythyttan, Samuelssons studie av kommunen Eskilstuna och Katarina Saltzmans 
undersökning av de komplexa processerna i konstruktionen av landskap. På samma sätt som i 
deras arbeten ses en kulturarvsplats här som ett resultat av flera processer som samverkar 
eller motverkar varandra i skapande av vad som för vissa är ett entydigt kulturarv och för 

                                                 
157 Aronsson & Hillström (2005), Alzén & Aronsson (2006), Selberg, Eriksen & Garnert (2002). Se även 
Aronsson (2000), O'Dell (1999). 
158 Se särskilt Anshelm (1993), Alzén & Hedrén (1998), Hillström & Alzén (1999). 
159 Se Dicks (2003), s 8-13, och Braunerhielm (2006). 
160 Se www.namu.se och www.nordicspaces.eu, besökta 2008.06.16, som är projekt under ledning av Peter 
Aronsson, Tema (Q) Kultur och samhälle, Linköpings universitet. 
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andra något annat. En kulturarvsplats värde och betydelse är inte självklar, tydlig och statisk 
trots sin institutionella ställning. Tvärtom ger forskningsläget stöd för ett perspektiv där denna 
elasticitet och dynamik kring hur dessa används uppmärksammas. En kulturarvsplats verkar 
rymma och omges av flera samtidiga praktiker utöver just kulturmiljövårdens. Besökarnas 
praktik vid besök möter andra aktörers uppfattningar, exempelvis entreprenörernas, turismens, 
medias och vetenskapens, för att nämna några tänkbara.  
 Av en mängd potentiella kulturarvsplatser har jag valt ut två, Linnés Råshult och Östergöt-
lands Slättbygd, som spänner över skilda förutsättningar. Bägge rör dock bestämda platser, 
vilket gör att kommunikationen och förhandlingsarenan avser ett gemensamt objekt med 
möten i rummet som fokus. Därmed tvingas olika visioner att uttryckas, konkretiseras och 
möta varandra i förhandling, konflikt eller samarbete. För att utforska just formeringen av 
kulturarvsplatser genom mötet mellan en rad praktiker följer jag en tänkt besökares väg till 
platsen och faktiska besökare på plats. Frågorna som ställs i avhandlingen är: 
 

• På vilka arenor medieras kulturarvet? 
• Vilken tematik/innehåll fokuseras i skilda genrer? 
• Hur iscensätts kulturarvet på plats? 
• Vilka uppfattningar och upplevelser om platsen har besökarna? 
• Vilka visioner har olika strategiska aktörer? 

 
Kartläggningen av förmedlingen skapar i sig en mer komplex förståelse av hur kulturarvets 
platser blir till än vad tidigare studier gjort. Frågorna besvaras sedan med hjälp av analysverk-
tyg som rör medieringsarenor, innehållsanalys av intentioner och historiesyn, historiemed-
vetande och narrativa perspektiv, för att uppnå det övergripande syftet. Syftet med avhand-
lingen är att förstå hur en plats, institutionellt utpekad som kulturarv, används och iscensätts 
genom mångsidiga och korsande praktiker. Detta undersöks både via media och på besöks-
målen. Av vilka, med vilka intentioner och med vilken praktik skapas platserna när förmed-
lingen placeras i centrum för uppmärksamheten? Aktörerna betraktas här som aktiva skapare 
av betydelse eller mening utifrån sin horisont/förväntning, profession och erfarenhet. Sam- 
tidigt kan de fysiska platserna för kulturarven utvecklas till arenor för förhandlingar eftersom 
olika aktörer har olika förväntningar, resurser och makt för att förverkliga sina intentioner. 
 

Material 
Då mina undersökningar har ambitionen av att vara breda, ökar samtidigt kravet på att visa 
och markera undersökningarnas begränsningar, det vill säga vad som undersökts och vad som 
inte tagits med.  
 Tidigt i forskarutbildningen fick jag möjlighet att utvärdera arkeologernas verksamhet i 
Slättbygdsprojektet.161 Därigenom kom Slättbygdsprojektet att bli ett fall i avhandlingen. 
Projektet blev en pilotundersökning där undersökningsmetodiken utformades och senare 
applicerades på undersökningen av Råshult. 
 År 2007 firades minnet av Carl von Linnés födelse. Att också fånga detta jubileum hade 
varit väldigt intressant. Men med den massmediala uppmärksamhet som jubileet beräknades 

                                                 
161 Se Andersson, Aronsson & Pettersson (2005). 
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få och senare fick, samt de utgångspunkter som avhandlingen har (att studera mediering av en 
plats) hade undersökningsmaterialet sannolikt varit alltför omfattande för min studie. Det 
hade snarare kunnat utgöra en egen avhandling om jubileernas dynamik.162 Linnéjubileet har 
dock till viss del betydelse för hur Linnés Råshult presenteras och jag är medveten om att 
vissa aspekter förstärks och ställs än tydligare i centrum, som till exempel personen Linné.  
 En viktigare avgränsning berör vilka medier som studerats. I bägge fallen har jag valt att 
studera tryckta medieringsformer som nyhetsbrev, tidningar och broschyrer. Eftersom nyhets-
breven i Slättbygdsprojektet fanns på Internet och även flera av de undersökta lokaltidningar-
nas arkiv, valde jag att inkludera medieformen Internet i undersökningsfallen.163 Jag har dock 
inte tagit med etermedia som radio och TV-inslag vilket ska ses som en praktisk avgränsning 
av fallen. Jag är dock medveten om att det finns en del inslag via dessa medier från utgräv-
ningsplatserna i Slättbygdsprojektet samt filmer och TV-inslag om Råshult.164  
 Ytterligare en avgränsning har varit att jag inte undersökte populärvetenskapliga böcker 
som skapats i anslutning till Slättbygdsprojektet eller böcker som handlar om Carl von Linné. 
Det finns dock en ansenlig mängd litteratur som producerats med anknytning till mina under-
sökningsfall. I Slättbygdsprojektet har arkeologer skrivit ett tiotal populärvetenskapliga anto-
logier165 och bokfloden över Linné är stor och ständigt växande.166 En studie över alla dessa 
angränsande antologier och populärvetenskapliga böcker skulle snabbt skymma de mer lättill-
gängliga och överblickbara material jag har undersökt.  
 I undersökningsfallet Linnés Råshult studeras lokaltidningarna med en viss tyngdpunkt på 
åren mellan 2003-2005. Det har dock inte hindrat att jag tagit med några artiklar något år 
tidigare och senare, för att kunna följa en händelseutveckling. Broschyrerna insamlades under 
2005 vilket var samma år som internetsidorna studerades. Platsbesöken vid Linnés Råshult 
gjordes främst under 2005 och första hälften av 2006. De flesta intervjuerna genomfördes 
också under 2006. I Slättbygdsprojektet studerades lokaltidningarna mellan 2002 till och med 
2005, men även här finns artiklar med som publicerats före, genom att utgrävningarna i Mota-
la började år 2000, och efter 2005. Undersökningsperioden 2000-2005 har gällt nyhetsbreven 
i Slättbygdsprojektet. Platsbesöken gjordes under 2004 och merparten av intervjuerna gjordes 
under 2005 och en del under 2006.  
 
Sammanlagt har det varit under perioden 2000-2005 som materialet samlats in och som utgör 
avhandlingens undersökningsperiod. I nästa kapitel redogör och diskuterar jag den kontext det 
ovan nämnda materialet ska förstås utifrån, hur olika material har samlats in och vilken kun-
skap som fallstudier kan bidra med.  
 
 

                                                 
162 Peter Aronsson har dock i en artikel undersökt tidigare jubileumsfiranden vid Linnés Råshult, Aronsson 
(2006). Ingmar Lindaräng har skrivit en avhandling om firandet av den heliga Birgitta och jämfört detta med 
Olavsfirandet i Norge, Lindaräng (2007).  
163 En antologi som särskilt analyserar hur historia porträtteras via TV är Högberg & Kihlström (2005). 
164 Det är möjligt att dessa medieformer senare blir föremål för mina undersökningar men inte i denna avhand-
ling. 
165 Arkeologen Bodil Petersson gör en översiktlig analys av dessa böcker i Andersson, Aronsson & Pettersson 
(2005), s 82-83. 
166 En av de senare är Larsson (2006). 
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Disposition 
Avhandlingen är uppdelad i fyra delar. Kapitel 1-3 utgör del I och här presenteras avhandling-
ens utgångspunkter. I kapitel 1 synliggörs avhandlingens huvudsakliga undersökningsområde 
mot bakgrund av svensk kulturmiljövård. Här presenteras en kort historik bakom svensk 
kulturmiljövård, tidigare forskning, preciserat syfte och frågeställningar samt avgränsningar. I 
kapitel 2 redogörs för fenomenologin och andra metoder som använts för att samla in empirin, 
och i kapitel 3 presenteras begreppsapparaten och historiebruksperspektivet tillsammans med 
de analysinstrument som använts i avhandlingen.  
 I del II återfinns den empiriska undersökningen av Linnés Råshult i kapitel 4-6. Kapitel 4 
ger en kortare bakgrund till vården, ansvarförhållanden, och samtidens Linnés Råshult. I 
kapitel 5 undersöks material såsom broschyrer, Internetsidor följt av intervjuer med aktörerna 
bakom undersökningsmaterialen. Avslutningsvis undersöks tidningsartiklar som berör områ-
det. I kapitel 6 besöker jag Linnés Råshult och följer med på guidade visningar och delta i 
andra händelser. Här undersöks också vilka besökarna är och hur guiderna samt arrendatorer-
na tolkar området. 
 Del III utgörs av kapitel 7-9 där det uppdragsarkeologiska Slättbygdsprojektets förmed-
lingsverksamhet undersöks. Kapitel 7 undersöker nyhetsbrev skrivna av arkeologerna, följt av 
intervjuer med aktörerna bakom projektet och tidningsartiklar som rapporterar från utgräv-
ningarna. I det följande kapitlet följer jag med till utgrävningarna och är med vid förmed-
lingsverksamhet i skolor. Det avslutas med undersökningar om besökarna och intervjuer med 
en guide från Östergötlands länsmuseum. Varje undersökning följs av en kortare sammanfatt-
ning. 
 I den sista delen, del IV, sammanfattas undersökningarna och det viktigaste resultaten lyfts 
fram och diskuteras i anslutning till tidigare forskning, teori och metod. 

 33



 

 34



 

2. Metodologi och metoder 
 
 
I föreliggande avdelning presenterar jag den metodik och de metoder som insamlingen av 
empirin har utgått ifrån. Jag introducerar den vetenskapsteoretiska grundsyn som har inspire-
rat metodiken. Därefter redogör jag kort för hur den använts i praktiken, som en inledning till 
de metodiska elementen, såsom intervjuer och observationer. Avslutningsvis argumenteras 
mer principiellt för fallstudier som metod.  
 

En fenomenologiskt inspirerad metodik 
I avhandlingen undersöker jag hur kulturarv som gestaltning av en fysisk plats skapas och 
formas av olika aktörer. Utgångspunkten är att lämningar av det förflutna kan ta många for-
mer också som utpekat kulturarv, beroende av för vem och hur det framträder.167 För att ta 
reda på hur det går till har jag i utformandet av metodologin inspirerats av delar av fenomeno-
login, även om det skulle vara en överdrift att kategorisera hela avhandlingen som feno-
menologisk.168  
 Fenomenologi kan definieras som läran om det som framträder för medvetandet, det vill 
säga hur fenomen framträder för subjekten.169 Särskilt två begrepp har utgjort inspiration, det 
som inom fenomenologin benämns intentionalitet och epoché. Intentionalitet kan förstås 
utifrån att medvetandet alltid är riktat mot något föremål. Föremålen kan vara både faktiska 
objekt eller tänkta. Edmund Husserl, den moderna fenomenologins fader, kallar dessa föremål 
för fenomen. Fenomenen och världen framträder för medvetandet och uttrycks exempelvis 
genom att vi ”tror något”, ”vet något”, ” upplever något” för att nämna några exempel. Feno-
menologin vill utforska hur fenomen konstitueras genom mänsklig aktivitet. Vi förhåller oss 
till världen som den framträder för oss.170

 Epoché innebär att forskaren ska försöka sätta sina egna uppfattningar inom parentes för att 
kunna nå ”saken själv”. Tanken bakom detta ställningstagande bygger på att vår förförståelse 
hindrar oss från att se att det är vi, som upplevande människor, som låter världen framträda 
som meningsfull. Det är vi människor som tillskriver världen mening. ”Saken” innebär när-
mast dess ”väsen” vilket lett till att fenomenologin ibland uppfattas som essensialistisk och i 
sin rena form till och med solipsistisk. I anslutning till detta menar den norske filosofen Nils 
Gilje att det inte är kulturvetenskapens uppgift att ”lete fram vesenbestämmelser. Derimot kan 
det være god grunn till å forsøke å sjalte ut fastfrosne overbevisninger og prøve å sette bes-

                                                 
167 Se Rodell (2005), s 117. 
168 Delar av denna metod har också inspirerat andra forskare, särskilt de senaste tio åren. Fokus för dessa studier 
är ofta inriktat på hur en plats händer. Se exempelvis Frykman & Gilje (2003), Hjemdahl (2003a). Se även Gilje 
(2006). 
169 Detta avsnitt bygger på Gilje (2006). 
170 Gilje (2006), s 11. Berger & Luckmann (1998), s 32. 
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temte teoretiske posisjoner i parantes”.171 Det förhållande jag har haft till insamlandet av 
empirin kan ses utifrån just denna utgångspunkt: att närma sig fenomenen, i detta fall utpeka-
de kulturarv, inte genom bestämda teoretiska ställningstaganden om dessa utan genom att 
fånga hur de gestaltas och presenteras för tilltänkta och faktiska brukare. Därigenom kan 
politiska och professionella normeringar för vad kulturarv är, kan och bör vara, bli kritiskt 
analyserade och perspektiverade.172

 Idén att fenomenen uppenbaras och tillskrivs mening genom mänsklig aktivitet har format 
det metodiska tillvägagångssättet. Metodiskt undersöks hur kulturarv som fysiska platser 
uppenbaras och synliggörs för besökare och andra aktörer. De fysiska platserna kan se olika 
ut beroende av var och hur medieringen sker. Det handlar i den meningen om att upptäcka en 
plats som den framträder, inte på ett enhetligt sätt, utan genom många olika medieringar och 
upplevelser.173

 
I praktiken… 
Strategin för att samla empirin för avhandlingen har haft sin utgångspunkt i den första fråge-
ställningen ovan: ”På vilka arenor medieras kulturarvet?”. Istället för att från början arbeta 
utifrån de fysiska platserna för kulturarven och intervjua de strategiska aktörerna som länssty-
relse, arkeologer och liknande, har jag närmat mig den fysiska platsen genom att studera den 
information en besökare kan tänkas möta kring kulturarven, det vill säga hur fenomenen 
uppenbaras. Mitt sätt att göra det har varit att utgå från en fiktiv eller tänkt besökare som 
initialt rör sig perifert i förhållande till den studerade platsen.174 Därefter har jag successivt 
fångat in det material som funnits tillgängligt ju närmare platsen för studien jag kommit. 
Tanken har varit att försöka lokalisera de arenor där medieringen skett och samla in den in-
formation som jag mötts av. Vilken bild av platsen gestaltas för den fiktiva besökaren? Bro-
schyrer, nyhetsbrev, Internet hör till de material som analyserats. Därefter har jag, när så varit 
möjligt, studerat tidningsartiklar i klipparkiv (Östergötlands länsmuseum), klippt ut artiklar ur 
tidningarna själv och bett bekanta göra det, för att på så sätt kunna ta del av hur fallen presen-
teras i lokalsamhällets offentliga rum.175 Genom denna metodik har jag också fått en uppfatt-
ning om vilken rumslig utsträckning de fysiska platserna för kulturarven kan ta. Därefter har 
jag analyserat de olika informationsmaterialen och skapat mig en uppfattning om de aktörer 
som varit involverade samt hur de genom informationsmaterialen gestaltat de fysiska platser-
na för kulturarven. Jag har begränsat mig till relativt specifikt material som rör platserna, 
producerat under 2000-talet. TV- program om Linné, den omfattande litteraturen om honom 
som nämner Linnés Råshult eller arkeologisk forskning och förmedling med relevans för 
Slättbygden ingår inte i materialet, även om de potentiellt kan ha utgjort delar av besökarnas 
erfarenheter. 
 Efter att ha följt den fiktiva besökaren har jag undersökt de fysiska platserna för fallen. Där 
har jag följt de faktiska besökarna genom guidningar och rört mig på angivna platser för 
                                                 
171 Gilje (2006), s 14. 
172 Se även Magnus Rodells programmatiska utgångspunkt för studiet av medierade kulturarvsformationer. 
Rodell (2005), s 117. 
173 Rodell (2005), s 117. 
174 Jag inser att jag inte är den vanliga besökaren då jag har vissa förförståelser, motiv och förutsättningar som 
andra besökare inte har.  
175 Klippsamlandet kan också ses som en bevarandepraktik. Lennart Zintchenko studerar i sin avhandling hur 
klippsamlingar speglar bilden av stadens förändring. Zintchenko (2003). 
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besökare eller där besökarna vistats. Här har jag gjort observationer av besökarna och deras 
väg på området. På detta sätt har jag, utöver mina egna reflektioner, fått material för att kunna 
säga något om hur kulturarvet iscensätts eller framställs. Jag har också försökt hitta besökare 
att intervjua, men ganska tidigt upptäckte jag att det var svårare än jag först trodde. Därför 
konstruerade jag en enkät som ett sätt att skapa kontakt. På enkäten fick besökarna fylla i om 
de ville bli kontaktade för en intervju eller samtal om sitt besök. På detta sätt har jag fått 
kontakt med intervjupersoner. Enkäterna har också gett exempel på vilka besökarna kan vara, 
hur de fått information om området och hur de upplevt sitt besök.  
 Genom detta angreppssätt att successivt närma mig själva platsen för kulturarvet har bilden 
av vilka de centrala strategiska aktörerna är utkristalliserats. De aktörer som iscensätter kul-
turarven för en bredare publik och som syns i mina material är också de som återfinns i studi-
en. De centrala aktörerna har jag sedan sökt upp och intervjuat om deras visioner, ambitioner 
och mål för platsen. Jag har därefter återkopplat de strategiska aktörernas visioner till besö-
karnas upplevelser av sitt besök. Min avsikt har inte varit att avgöra frågan om rätt eller fel 
tolkning utan snarare att diskutera och analysera föreställningar om en plats, vilken roll me-
dieringarna spelar i förhandlingen mellan olika användare om vad en plats betyder som kul-
turarv. Denna arbetsgång har tillämpats genomgående i avhandlingen och avspeglas i både 
frågorna och dispositionen. 
 
För att ytterligare konkretisera den metodiska processen kan vissa faser identifieras. Nedan 
har jag sammanställt ett övergripande schema över metoden. Även om det varit svårt att 
arbeta systematiskt utifrån en identisk metodik i två olika fall så har jag eftersträvat det för 
jämförbarhetens skull. När fallstudierna sedan presenteras och analyseras sker en fortlöpande 
fördjupad metodbeskrivning i de empiriska kapitlen där jag ansett att en sådan är relevant. 
 
Fas 1: Bakgrund 
I inledningsskedet till fallstudierna har jag läst in mig översiktligt på de platser som valts för 
fallstudierna. Materialet har utgjorts av allt från böcker, tidningsartiklar, dokument av olika 
slag och från olika aktörer. Arkivbesök gjordes exempelvis hos länsstyrelsen och andra upp- 
enbart relevanta aktörer. Denna del syftade till att skapa en uppfattning om platsens utsträck-
ning i rummet. Samtidigt handlade denna fas också om att skapa en, för mig, inre bild av 
undersökningsfallet. Här ingick även etablerandet av kontakter som kunde tydliggöra och 
peka på intressanta händelser som skett eller kom att ske i anslutning till verksamheten. Re-
sultatet av detta arbete gav även ledtrådar till den medialiserade förmedlingen. 
 
Fas 2: Medialiserad förmedling 
Denna del handlade om insamling och analys av medialiserad information eller förmedling. 
Materialet kunde vara tidningsartiklar eller nyhetsbrev som skickats ut eller liknande. Centra-
la aktörer blev tydliga även i denna fas och kom senare att intervjuas. En ledstjärna var att inte 
göra några intervjuer innan analysen av den medialiserade förmedlingen genomförts. Anled-
ningen till förfarandet var att jag inte ville att professionella brukares synpunkter skulle bli för 
styrande för mina egna tankar kring verksamheten (epoché).  
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Fas 3: Direkt förmedling eller deltagande och ’besökarjakt’ 
I fas 2 samlades viktig information in och kontakter skapades som nu kunde användas. Olika 
arrangemang som kunde vara intressanta att själv besöka och studera kunde nu synliggöras. 
Fas 3 utgjorde tillfälle att besöka och involvera sig, genom att närvara och att söka kontakt 
med besökarna. Ett sätt att närma sig besökaren var en liten frågelista med korta frågor som 
gick snabbt att fylla i. Där kunde besökarna även fylla i om de vill bli kontaktade för vidare 
samtal, samt lämna telefonnummer/e-postadress som de kunde nås på. Observationsanteck-
ningar var här ett viktigt medel för att komma ihåg vad som hänt. 
 
Fas 4: Fördjupning 
I denna fas återkom jag till frågor som uppstått under vägen och som behövde redas ut för att 
gå vidare. Samtidigt visste jag nu vilka fler relevanta personer som behövde intervjuas i an-
slutning till redan analyserat material. Viktigt att påpeka är att många intervjuer gjordes när 
en inledande analys var gjord. Då gick det att se huruvida det var något som saknades eller 
behövde förtydligas. Besökarna och centrala aktörer intervjuades. Här nedtecknades också 
observationsanteckningar vilka analyserades. 
 
Fas 5: Skrivande, slutförande och eventuella kompletteringar 
I denna fas var det en fördjupad analys genom skrivande som var det huvudsakligen arbetet. 
Lika viktigt var det att ta ett steg tillbaka och se sammanhang och mönster i materialet. De 
teoretiska redskapen applicerades mer stringent och resultaten relaterades till tidigare forsk-
ning. 
 
För att summera denna genomgång kan konstateras att utgångspunkten för materialinsamling-
en för att uppfylla undersökningens syfte, har varit att konsekvent, teoretiskt och metodiskt, 
studera förmedlingsaktiviteterna som de framträder och uppenbaras för en besökare. Först 
därefter har frågor kring iscensättningarnas generella budskap, professionella aktörers inten-
tioner och ambitioner, lokalpolitiska kompromisser och inbäddningar benats upp för analys. 
Detta angreppssätt har vuxit fram under arbetets gång som ett kritiskt alternativ till det vanli-
gare perspektivet, där förmedlingen följer som en fråga om implementering av intentionellt 
formade planer. För att inte besökarens perspektiv huvudsakligen ska bli en överbliven rest-
produkt eller avvikelse från normen, har metodiken anpassats för att först fånga upp bredden 
av tänkbar reception och därefter successivt undersöka i vad mån denna har sina rötter i tyd-
ligt deklarerade projektintentioner eller andra delar i den historiekulturella formeringen. 
 

Observationer och enkät 
Avsikten med observationerna har från början varit att följa med besökargrupper på guidning-
ar och vistas där besökarna finns, för att kunna säga något om hur de rör sig, ser och kan 
tänkas uppleva den fysiska platsen. Observationernas form har varierat beroende på besökar-
nas antal, vilket slags evenemang det varit samt vilken plats observationerna skett på.  
 I Linnés Råshult som har guidningar nästan varje eftermiddag har jag använt öppna och 
deltagande (som vanlig besökare) observationer. Jag har följt med besökarna på guidningar i 
landskapet med mitt block och fört anteckningar. Detta har ibland lett till att besökare kommit 
fram och pratat med mig och visat intresse för vad jag skriver. Eftersom jag har bett guiden 
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berätta det inför guidningen så har de allra flesta besökargrupper som jag följt har blivit med-
vetna om att jag skriver en avhandling om platsen och guidningar. När besökare velat veta 
mer, har jag utvecklat, men inte gått in på metodologiska detaljer.176 Observationerna har 
varit deltagande i den meningen att jag har gjort det som besökarna har gjort samtidigt som 
jag också fungerat som en öppen observatör under guidningarna. Oavsett vilken strategi som 
använts har jag varit en del av den sociala gemenskap som studerats vilket påverkat mitt 
undersökningsmaterial.177 Alla observationer som genomförts i Linnés Råshult har inte syftat 
till att studera besökare, guider och verksamheten. Jag har ibland själv gått runt i landskapet, 
utan några besökare i sikte, och fört begränsade anteckningar om vad jag själv upplever iscen-
sätts på platsen. Iakttagelserna har främst använts för att ge mig en allmän kontext för övrigt 
arbete. 
 När det gäller det uppdragsarkeologiska Slättbygdsprojektet i Östergötland har observatio-
nerna anpassats till den form och struktur som varit rådande där. Arkeologernas arbetsfält är 
tidsbegränsat aktiv och tiden som läggs ner på de olika undersökningsområdena har varierat 
betydligt beroende på hur stor utgrävningen varit, vad som undersökts och hur mycket resur-
ser som satts in för att slutföra undersökningarna. Slättbygdsprojektet har haft en stor budget 
men i gengäld har undersökningsområdena varit spridda över ett stort exploateringsområde. 
Aktörerna vid de båda undersökningsområdena har haft olika lång tid att etablera och forma 
platsen.  
 För att kunna fånga upp det intresse som funnits hos allmänheten har arkeologerna annon-
serat i lokaltidningarna om särskilda dagar då besökarna kunnat komma till utgrävningsplat-
serna.178 Det har handlat om arkeologidagen, informationsmöten och skolbesök, tre olika 
former riktade sig mot olika publiker. Arkeologidagen riktar sig till en bredare allmänhet ur 
vilken vem som helst är välkommen. Till informationsmötena får också vem som helst kom-
ma, men de berör i huvudsak de som bor närmast utgrävningarna och har således varit till för 
att informera om vad som sker i deras boende miljö. Skolbesöken har varit avgränsade till 
skolorna kring dubbelspåret.  
 Arkeologidagen som jag besökte hade väldigt många besökare och få visste vem jag var. 
Omvänt visste inte jag vilka besökarna var. Observationerna har varit öppna och deltagande 
på samma sätt som i Råshult. Under informationsmötet har jag presenterat mig själv i sam-
band med arkeologerna. Även här var min avsikt att komma i kontakt med besökarna för 
senare intervjuer. Observationerna under detta tillfälle var öppna och besökarna fick veta att 
de ingick i studien.  
 Vid skolbesöken har jag först tagit kontakt med lärarna för de klasser som skulle besökas 
och frågat om jag fick komma. Ingen opponerade sig mot detta. Jag presenterade mig för 
eleverna och berättade lite kort om vad en forskare är och vad jag gör. I skolorna var jag 
tydlig med vad jag studerade för klassföreståndaren, men arkeologen och pedagogen samt 
eleverna hade ingen detaljerad information om arbetets art. Samtidigt var min roll inte att 
huvudsakligen studera eleverna utan förmedlingssitutionen. Efter presentationen var min roll 

                                                 
176 Holme & Solvang (1997), s 111. 
177 Holme & Solvang (1997), s 115. 
178 Besökare är ofta välkomna till utgrävningsplatser även om arkeologerna inte uppmanat till att komma eller 
göra besök. Skillnaden ligger i att under de utvalda dagarna så arbetar inte alla arkeologer med undersökningarna 
utan det finns personal som guidar och berättar om undersökningen och är mer inriktade på att informera de 
besökare som kommer. 
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att fungera som en observatör i klassrummet utan att delta. Anteckningar fördes öppet även 
här. 
 De observationer som gjorts i båda fallen har tecknats ner för hand. Jag noterade inled-
ningsvis (Slättbygdsprojektet) inte allt, vilket jag gjorde senare i takt med forskningens för-
djupning. Lite av detta kompenserade jag genom att ganska omedelbart skriva om mina upp-
levelser i avhandlingstexten. Efter varje observationstillfälle har jag snabbt sökt en plats att 
sätta mig och komplettera anteckningarna med intryck som jag inte hunnit skriva ner under 
tiden som observationerna genomfördes. 
 Idén att presentera mig såsom jag gjorde på informationsmötet i Slättbygdsprojektet för att 
få tag i besökare att intervjua, lyckades inte särskilt väl. En diskussion om varför utfallet inte 
blev som väntat utvecklar jag i den empiriska texten. Att hitta besökare att intervjua har också 
tagit mycket tid i anspråk. Jag har provat några strategier men det sätt som fungerat bäst för 
mig och min undersökning har varit att dela ut kvalitativt utvecklade enkäter.179 Med det 
menas i denna undersökning enkäter som syftar till att försöka förstå och urskilja varierande 
handlingsmönster.180 Meningen med dessa enkäter har varit, utöver att nå besökaren för inter-
vju, att få en uppfattning om vilka de är som besöker platserna som studeras, hur de fått tag på 
information om platserna, varför de gjort besöket och hur de upplevt sitt besök. Enkäterna har 
fyllts i av de besökare jag/vi kommit i kontakt med och bygger inte på statistiskt urval. I 
Slättbygdsprojektet fick jag hjälp av arkeologerna att dela ut enkäterna och vid Linnés Rås- 
hult delade jag själv ut enkäterna före eller efter guidningarna beroende på hur schemat för 
besökarnas dag såg ut. De svar som sammanställts utifrån enkäterna, menar jag, säger en hel 
del om vad intresserade besökare tycker och upplever på platsen för undersökningen, något 
jag också visar i de empiriska delarna. Svaren har sedan ställts emot andra undersökningar 
som behandlar liknande tematik för att kontrastera och kontextualisera mina resultat. De som 
har velat bli eller inte haft något emot att bli kontaktade för en intervju har på anvisat ställe i 
enkäten uppgett telefonnummer eller e-postadress som jag sedan använt mig av. Alla som 
tillfrågats har inte velat vara med men de tillhör en klar minoritet. De som valt att besvara 
enkäten har anonymiserats. 
 

Intervjuerna 
För att kunna säga något om hur besökarna och andra strategiska aktörer upplever och formar 
kulturarven har jag utöver enkäten gjort intervjuer. Intervjun kan förstås som ett professionellt 
samtal,181 där jag har velat förstå hur den intervjuade tänker och tycker,182 eller med andra 
ord hur fenomenet upplevts. Intervjuerna som jag har använt har varit av typen halvstrukture-
rade kvalitativa intervjuer183, vilket innebär att själva intervjun fördes som ett samtal koncent-
rerat kring vissa teman som jag ville diskutera med relevans för min studie. Inför varje inter-
vju har jag haft några frågor eller en mall med vissa teman som jag velat samtala kring. 
Anledningen till att intervjuerna varit halvstrukturerade är att jag inte velat styra intervjun för 

                                                 
179 Se bilagorna. 
180 Trost (2001), s 21-22. 
181 Kvale (1997), s 13. 
182 Trost (1997), s 24. 
183 Med detta menas att frågorna inte har en exakt formulering eller ordning som de skall ställas. Det bestäms av 
situationen. Andersson (1985), s 77. 
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mycket utan snarare velat ha ett samtal med respondenten. Jag har eftersträvat att få den 
intervjuade att prata så mycket som möjligt.  
 Intervjuerna börjar alltid med att jag presenterar mig själv och vad mitt avhandlingsprojekt 
handlar om och att den intervjuade därefter får berätta om sig själv. Detta är ett sätt att bekan-
ta sig med varandra, samtidigt som det ofta kan avdramatisera intervjusituationen och få den 
intervjuade att slappna av under vårt möte. Alla intervjuerna har spelats in för att jag i högre 
utsträckning ska kunna närvara, interagera och delta i samtalet. Majoriteten av intervjuerna 
har skrivits ut men inte alla. De som inte har skrivits ut har lyssnats igenom upprepade gånger 
tills en ”mättnadskänsla” av vad materialet kan ge infunnit sig. Parallellt under bearbetningen 
av materialet har jag arbetat med avhandlingstexten. Någon större skillnad mellan dessa sätt 
att arbeta har jag inte upplevt. Det är dock betydligt lättare att följa resonemang, tankesätt och 
nyanser i tal med den senare metoden, samtidigt som det ibland kan vara lättare att se helhe-
ten och andra nyanser av intervjun utskrivet i text.   
 
Intervjuerna är gjorda på två sätt, antingen i ett personligt möte eller per telefon. Då jag inter-
vjuat de strategiska aktörerna som exempelvis arkeologer, guider, pedagoger, personer på 
länsstyrelse och hembygdsföreningen har talesmännen/kvinnorna fått bestämma en plats för 
mötet. När jag har intervjuat besökare och lärare har jag, med några undantag, använt mig av 
telefonintervjuer enligt samma förfarande som Roy Rosenzweigs och David Thelens studie 
om hur amerikaner tolkar och använder historia.184 Det har helt enkelt inte varit rimligt att 
resa runt till alla jag har intervjuat då de bor på olika platser i Sverige. Telefonintervjuer 
skiljer sig från vanliga intervjuer genom att det fysiska mötet försvinner. En kontakt som kan 
vara värdefull för alla inblandade parter. Men den fysiska distansen kan å andra sidan bidra 
till att besökarna kan svara mer uppriktigt eller känna sig mer anonyma för mig. Intervjuerna 
motsvarar den tid de lade på sitt platsbesök, i de flesta fall 30 – 40 minuter.  
 De strategiska aktörerna som intervjuats ses i avhandlingen som representanter för sin 
verksamhet. De har också positioner som är centrala för verksamheten. På samma sätt är 
guider och andra förmedlingsansvariga intervjuade utifrån sin professionella roll (det gäller 
också lärarna och arkeologerna), inte som privatpersoner. Med undantag för lärarna figurerar 
de i texten med namn, vilket de är medvetna om. Professor Sven G Nilsson, i studien om 
Råshult, är inte intervjuad i egenskap av ordförande i den lokala naturvårdsföreningen. Han är 
intervjuad som forskare och för sin koppling till området så som den rapporterats om genom 
lokaltidningarna. Besökarna är dock intervjuade som privatpersoner och trots att de inte haft 
något emot att figurera i texten med namn, har jag valt att inte använda deras riktiga namn. 
Anledningen är forskningsetiska skäl, samt att en namnpresentation hade varit irrelevant för 
undersökningens resultat. Intervjuerna med besökare, lärare och strategiska aktörer i kom-
mande text är inte avsedda att vara subjektsutredande. Jag är intresserad av deras berättelse 
om hur de ser på sin verksamhet eller sitt besök. 
 De strategiska aktörerna har synliggjorts utifrån det insamlade materialet. Det har varit de 
som haft en långsiktig intention för området. Urvalet av de besökare som intervjuats har i 
första hand gjorts genom den utdelade enkäten. I den fick besökarna själva kommentera om 
de ville bli kontaktade för en intervju eller inte. Nästa steg var att välja ut dem som hade 
angivit e-postadresser, vilket i båda fallen resulterade i mellan 10-20 stycken. Urvalet berodde 

                                                 
184 Rosenzweig & Thelen (1998). 
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på att det var många som angivit telefonnummer (Slättbygdsprojektet) och att det inte fanns 
någon möjlighet att intervjua alla. Jag bedömde samtidigt att e-post var ett bra sätt att ta kon-
takt och informera besökarna om min undersökning, påtala att jag var intresserad av deras 
upplevelser, upplysa om hur lång tid samtalet skulle ta, samt avtala om och när jag kunde 
ringa upp för att bestämma tid.  
 Besökarna var alla medvetna om att samtalet skulle spelas in. I Slättbygdsprojektet och 
Linnés Råshult var det vardera sju besökare som var intresserade av att ställa upp och berätta 
om sin motivation, upplevelser, intressen och bakgrund till besöket. Det hade varit möjligt att 
intervjua fler besökare, särskilt i Slättbygdsprojektet, men jag bedömde att sju stycken räckte 
för att illustrera den bredd och variation av besökare som fanns vid undersökningsområdena.  
  

Fallstudier och kunskap 
Jag har valt att använda fallstudier som metod för att undersöka hur kulturarven formas och 
iscensätts. Valet av denna metod beror framför allt på ansatsen av att upptäcka en plats där jag 
menar att detta bäst låter sig göras i form av fallstudier. Det är också ett sätt att både studera 
och fördjupa kunskapen kring de praktiker som formar kulturarven och dess fysiska plats 
vilket ryms i mitt syfte och frågeställningar. Men, vad innebär fallstudier och vad är det för 
sorts kunskap som kan nås genom dem? 
  
Den danske samhällsvetaren Bent Flyvbjergs avhandling Rationalitet och magt problematise-
rar synen på kunskap. Han vill utveckla en metodologi som han kallar ”det konkretes videns-
kab”. ”Det konkretes videnskab” är det partikulära, kontextavhängiga och berättande. Pro-
blemet, menar Flyvbjerg, är att vetenskapen, både naturvetenskapen och samhälls- och 
humanvetenskapen, strävar efter samma ouppnåeliga ideal; kraven på pålitlighet, giltighet och 
förutsägelser.185

 Inom naturvetenskapen har det länge setts som naturliga mål, men problemen uppstår när 
samhälls- och humanvetenskaperna strävar efter samma ideal. Det vill säga det ideal som 
utgår från Platons definition av kunskap som ”sann och berättig tro” som egentligen syftar till 
den kunskap Aristoteles betecknar som epistemisk (episteme). Den epistemiska eller veten-
skapliga kunskapen är enligt Aristoteles bara en av tre olika sorters kunskaper. Förutom epis-
teme anges också techne (exempelvis hantverk eller konst, dvs. användandet av tekniskt 
vetande i konkret och aktiv tillämpning) och fronesis (etik, omdöme i handling). Vi måste 
enligt Flyvbjerg söka andra sorters kunskap än episteme också för att kunna studera männi-
sko- och samhällsvetenskaper. Genom en ingående analys av Foucaults maktbegrepp, utveck-
lar Flyvbjerg sin metodologi som han kallar Progressiv fronesis. Fokus för denna metodologi 
ligger vid studiet av värden av olika slag, makt (hur ser maktförhållandet ut?), närhet (att gå 
tätt på verkligheten och förankra forskningen i den studerade kontexten), minutiae (ställa små 
frågor och fokus på ’thick description’), praksis (vardagens praxis eller praktisk rationalitet), 
konkreta fall som exempel för att nå denna praktiska rationalitet, kontexter då praxis kan 
förstås genom fallstudier, genom att ställa frågan ’hur’, narrativer/historia, aktör/struktur, 
dialog i vidare bemärkelse.186  

                                                 
185 Flyvbjerg (1991), s 42ff. 
186 För mer utvecklat metodologiskt fokus se Flyvbjerg (1991), s 160ff. 
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 Utifrån de olika kunskapstraditionerna kan två olika förståelsesätt i förhållande till handling 
också synliggöras: poesis och praxis. Poesis är techne-kunskapen som lägger tonvikten på 
tillverkning, produktion och skapande och brukar ses som instrumentell. Praxis sammanhäng-
er med fronesis. Skillnaden mellan poesis och praxis ligger i handlingens syfte eller ändamål. 
Poesis har sitt syfte utanför handlingen eftersom den är instrumentell, medan hos praxis är 
syftet knutet till själva handlingen.187

 Flyvbjerg återupprättar värdet av fallstudier som metod genom att argumentera utifrån fem 
missförstånd som han menar har dominerat synen på den.188 Det första missförståndet är att 
generell teoretisk kunskap är mer värdefull än konkret och praktiskt vetande. Flyvbjerg argu-
menterar för att förutsägande teorier inte är möjliga i studiet av samhälle och människor. Det 
andra missförståndet är att det inte går att generalisera utifrån enskilda fall. Flyvbjerg menar 
tvärtom att fallstudier lämpar sig väl för generalisering men säger också att sådana teoretiska 
generaliseringar baserade på representativa urval och teoretisk grund är övervärderade som 
källor och att ett ”gott exempel” är undervärderat. Det tredje handlar om att fallstudier enbart 
skulle vara till nytta vid hypotesgenerering, men fallstudier är inte enbart begränsat till just 
det, menar Flyvbjerg. Den fjärde fokuserar den ’tendens’(bias) för verifikation som finns hos 
forskaren som använder fallstudier. Mot denna kritik menar Flyvbjerg att ’tendensen’ finns i 
andra metoder också. Det sista missförståndet om fallstudier är att det är vanskligt att sam-
manfatta konkreta fallstudier i generella utsagor och teorier. Här instämmer Flyvbjerg men 
menar samtidigt att ”Problemene med oppsummeringer er imidlertid i højre grad en egenskab 
ved virkeligheden end ved case studiet som metode”.189  
 
De två fall som jag undersöker ger inte underlag för en systematisk jämförelse utan är avsed-
da att vara komplexa fallstudier som närmar sig Flyvbjergs ansats. Genom kontextualisering, 
täta och överlappande undersökningar ska mina fallstudier kunna ligga till grund för generella 
reflektioner om konstruktionen av kulturarv i vår tid. Det innefattar även en bred förståelse av 
kunskap och praktik. 

                                                 
187 Gustavsson (2000), s 159f.  
188 Baseras på Flyvbjergs egen sammanfattning, Flyvbjerg (1991), s 159ff. 
189 Flyvbjerg (1991), s 157ff. 
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3. Perspektiv och begrepp 
 
 
I detta kapitel presenteras teoretiska perspektiv, analytiska begrepp och modeller som funge-
rar i relation till det öppna förhållningssätt som de metodiska anslagen anger men ändå kan 
verka styrande för analysen. Jag tar min utgångspunkt i ett aktörsperspektiv och diskuterar 
sedan kommunikation och kulturarv. Gemensamt för mina valda fallstudier är att de båda 
anknyter till platsbundet kulturarv. Inledningsvis diskuteras begreppet kulturarv och därefter 
benas perspektivet historiebruk upp. Historiebruksperspektivet följs sedan upp av begrepp och 
modeller för hur det förflutna kan gestaltas i samtiden samt hur relationen mellan förflutenhet, 
samtid och framtid kan skapas utifrån hur kulturarven iscensätts. 
 

Arena och aktör - förhandlingar och makt 
Arena och aktör har hittills varit vanligt förekommande begrepp i texten utan att de precise-
rats. Här vill jag förtydliga hur jag använder dessa begrepp och visa på hur de är relaterade till 
varandra.  
 Min definition av begreppet aktör är en individ som interagerar i ett sammanhang och på 
det sättet blir delaktig i en konstruktionsprocess, i detta fall av kulturarvet.190 Samtidigt kan 
denna definition inbegripa i princip vilken individ som helst på lika villkor, vilket inte är 
fallet. Därför har jag valt att skilja mellan å ena sidan strategiska aktörer och å andra sidan 
besökare och skola (främst lärare). Strategiska aktörer har mer långsiktiga intentioner och 
resurser och handlar utifrån institutionella sammanslutningar eller privata såsom hembygdsfö-
reningar, stiftelser, studiecirklar eller liknande och utifrån sin yrkesroll och profession som 
antikvarier, arkeologer, pedagoger vid länsmuseer. Det gemensamma för dessa strategiska 
aktörer är att de har intressen av att agera i anslutning till de fysiska platserna för undersök-
ningen. Intressena och möjligheterna att göra sin röst hörd kan naturligtvis skilja sig åt mellan 
aktörerna men gemensamt för dem är att de har haft uttryckliga intentioner för platsen. 
 Besökarna är ingen homogen grupp och besöken kan göras i grupper eller enskilt. De age-
rar genom att göra besök och interagera på platsen. Besöken ses i den meningen som aktiva 
handlingar.191 Lärarna är inte heller en homogen grupp. De skiljer sig från besökarna genom 
att de snarare är föremål för besök av arkeologer och museipedagoger. Det är emellertid 
lärarna som tagit kontakten med arkeologerna. 
 I avhandlingen använder jag också begreppet arena. Med begreppet arena syftar jag på det 
utrymme där medieringen sker som riktar sig till en tänkt eller faktisk publik. Dessa arenor 
kan se olika ut beroende på formen för medieringen, vilka som använder dem och huruvida 
aktörerna kan mötas eller samtala med varandra eller inte. Jag har valt att använda begreppet 
arena för att betona att vem som helst kan ”uppträda” på den oberoende av vilka de är, alter-

                                                 
190 Alvesson & Sköldberg (1994), s 102-103. Se även Gilje (2006), s 10-12. 
191 Gilje (2006), s 12. Alvesson & Sköldberg (1994), s 102-103.  
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nativt stiga ur arenan, vilket är fallet för exempelvis de flesta besökare och lärare.192 Valet av 
begreppet arena ligger nära mitt metodiska angreppssätt som går ut på att närma sig en plats 
via medialiseringen av platsen som kulturarv. På så sätt kräver begreppet arena inte nödvän-
digtvis bestämda teoretiska ställningstaganden. 
  

Kommunikation och kulturarv 
Inom kulturarvsforskningen i Sverige och internationellt finns en del forskning om hur exem-
pelvis kulturarv mottas, bland annat i förhållande till temaparker av olika slag.193 Den mest 
omedelbara medieringsformen är levandegjord historia, då strategiska aktörer direkt och 
tillsammans med deltagarna iscensätter en historisk händelse eller epok.  
 I forskningsläget nämns exempelvis historikerna Peter Aronsson och Erika Larssons studie 
Att resa i tiden där upplevelsedagar i regi av Kalmar länsmuseum analyseras med fokus på 
hur de uppfattats och vilka intryck barnen har fått genom att delta.194 Författarna betonar att 
den museipedagogiska verksamheten ses som ett samtal mellan olika aktörer.195 Studien drar, 
bland annat, slutsatsen att upplevelsedagarna inte integrerats särskilt väl i skolverksamheten 
och att eleverna betraktat upplevelsedagarna som ett välkommet avbrott i skolarbetet. Lärarna 
har inte velat diskutera frågor om upplevelsedagarnas innehåll och mål med museet och därför 
har de inte heller varit delaktiga i den pedagogiska verksamheten.196   
 Som tidigare forskning konkluderar har flera studier rört även utställningarnas mediering 
av historia och kulturarv. I Bengt Lundbergs och Per Uno Ågrens, Historiebilder, om inten-
tion och reception i museer, undersöks utställningarna vid fyra kulturhistoriska länsmuseer. 
Författarna har gjort närmare 70 intervjuer utifrån strukturerade frågescheman per museum 
fördelat på besökare, lärare och studieledare för att bland annat undersöka hur besökarna 
tolkar utställningarna. De har också intervjuat mellan sex till tjugo personer ur museernas 
personal som varit engagerade i utställningsproduktionen.197 Bengt Lundberg och Per-Uno 
Ågren konstaterar att besökarnas identitet styrde de intryck besökarna fick av utställningen. 
Författarna menar även att besökarna inte försökte omtolka de sända budskapen utan tolkade 
utställningarnas budskap på en glidande skala, i enlighet med museernas intentioner med 
utställningarna alternativt misstolkade sändarens intentioner eller tolkade/förstod inte inten-
tionerna.198

 Den första studien fokuserade på samtal mellan olika aktörer och hur väl upplevelsedagarna 
integrerats i skolverksamheten. Istället för att konstatera att upplevelsedagarna inte integrerats 
särskilt väl i skolverksamheten hade det, enligt min mening, varit intressantare att se på sam-
talet som en förhandling om upplevelsedagarnas mening, för såväl museipersonal som lärare 
och elever. Ett sådant perspektiv hade hjälpt till att förklara de olika aktörernas utbyte av 
upplevelsedagarna. I den sista studien ses receptionen utifrån producenternas intentioner med 

                                                 
192 Jfr Braunerhielm (2004), s 26-27.  
193 Bryman (2004), Dicks (2003), Kirshenblatt-Gimblett (1998), Aronsson & Larsson (2002), Østerud (1997), 
Hjemdahl (2003a), Hjemdahl (1995). Se även Hjemdahl (2003b). 
194 Gerrevall, Larsson & Aronsson (2000). 
195 Gerrevall, Larsson & Aronsson (2000), s 40f. 
196 Gerrevall, Larsson & Aronsson (2000), s 140. 
197 Lundberg & Ågren (1999), s 15-21.  
198 Lundberg & Ågren (1999), s 170-173. 
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utställningen. Detta synsätt skymmer ibland besökarnas förmåga att skapa egna meningar och 
betydelser av utställningarna. Förmedlingen behöver inte nödvändigtvis vara misslyckad för 
att utställningsproducenternas intention inte uppfattats av besökarna.  
  
Inom kulturarvs- och museiforskningen finns en dragning åt den didaktiska processen i för-
medlingen av kulturarv. Denna didaktiska ansats bygger ofta sin syn på kommunikation ut-
ifrån idén om en sändare som förmedlar ett budskap vilket sedan mottas av en mottagare.199 
Pedagogerna inom kulturarvsforskningen fokuserar ofta bättre sätt att överföra budskapets 
innehåll inom ramen för denna modell. Försöken från de mer pedagogiska undersökningarna 
syftar sålunda inte till att problematisera kommunikationsmodellen utan snarare till att ut-
veckla de pedagogiska greppen inom den traditionella kommunikationsmodellens ram.200 
Begreppet ”förmedling” kan ses utifrån denna modell. Modellen ovan har utsatts för kritik på 
grund av ”/…/ sin linjäritet /…/, sin ensidiga inriktning på den nivå där meddelanden utväxlas 
och sin brist på utarbetad begreppsbildning för de olika momentens inbördes komplexa rela-
tioner.”201 Ett annat problem med den traditionella kommunikationsmodellen är att den är 
sändarorienterad och kan uppfatta mottagaren som passiv. Detta beror förmodligen på att 
modellen utvecklades på 1940-talet i syfte att analysera radio och telefonsignaler.202  
 Från ”sändarens” eller förmedlarnas utgångspunkt utgår förmedlingen troligen från en 
snarlik kommunikationsmodell. Frågan kan ställas om de strategiska aktörernas syn på den 
publika verksamheten kan sammanfattas utifrån en liknande modell för kommunikation eller 
om de bygger på de mer samtalsorienterade modellerna som kritikerna lyft fram. Menings-
skapande, formandet av betydelser och upplevelser som jag intresserar mig för i denna av-
handling är inte förenlig med denna linjära syn på kommunikation eftersom   
 

Den mänskliga hjärnan är inte en videobandspelare som passivt kopierar den information 
som matas in. Hjärnan är aktiv, söker mönster på olika nivåer, filtrerar bort det som är ir-
relevant och den skapar på sätt sin egen information. Vi kan inte ta till oss något utan att 
tolka det.203

 
Kommunikation förstås i denna avhandling som ett vidare begrepp som inkluderar mottagaren 
som en aktiv meningsskapare genom upplevelser. Kommunikation förstås då som ”en bety-
delsealstrande process” och handlar ”både om skapande och utbyte av betydelser och kan inte 
reduceras till överföring av meddelanden eller information”.204 Fördelen med att se på kom-
munikation på detta sätt är bland annat att meningsskapande kan ses som en förhandling där 
två eller fler parter strider om meningsdiskursen. Sociologen John Fiske skriver:  

 
/…/  

                                                 
199 Se även Hooper-Greenhill (2000), s 133-138. 
200 Museivetaren Eileen Hooper-Greenhill menar att just denna form av kommunikation särskilt belyser det 
moderna museet som tog form under 1800-talet till början av 1900-talet, i England. Hooper-Greenhill (2000), s 
124-138. 
201 Hall (1999), s 227. 
202 Fiske (1997), s 16ff. Se även Gripsrud (2000), s 163ff. 
203 Gärdenfors (2003), s 146. 
204 Bjurström, Fornäs & Ganetz (2000), s 68. 
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it implies both that there is a conflict of interest that needs to be reconciled in some way 
and that the process of reading television is one in which the reader is an active maker of 
meanings from the text, not a passive recipient of already constructed ones.205  

 
John Fiske skriver ovan om televisionen och dess användare men här överför jag det till att 
omfatta även andra medieringar. Mening är därmed inte fastslagen av en aldrig så auktoritär 
avsändare, utan något som ständigt förhandlas. På samma sätt är kulturarvets mening inte 
heller självklar eller given. Ur juridisk synpunkt är kulturarvets mening och betydelse förvisso 
fastslagen inom dagens kulturmiljövård, och det finns riktlinjer för kulturarvsurval. Det bety-
der dock inte att det inte råder förhandlingar om hur dessa ska tolkas. Som jag tidigare påpe-
kat behöver det inte vara så att besökare av exempelvis Linnés Råshult passivt mottar infor-
mation i enlighet med de inblandade arrangörernas intentioner. Snarare sker det förhandlingar 
om vad för slags plats och kulturarv det är. För att undersöka hur kulturarv skapas är den 
kulturella kontexten som texten läses i viktig. Litteraturvetaren Anders Palm är dock skeptiskt 
till huruvida det till fullo går att förstå hur mening skapas. Han citerar Derrida som menar att 
”meaning is context-bound, context is boundless”.206 I den meningen är det en fråga om 
kontextualisering och särskilt om kontextualiseringens gränser. Hur stor del av kontexten ska 
läsas in i tolkningen? Detta kan vara ett teoretiskt problem men också, som i denna undersök-
ning, ses som en empirisk fråga där aktörers meningsproduktion knyts till en undersökning av 
deras egen kontextualisering. 
 Sammanfattningsvis är det i denna process av förhandling, konflikt och samverkan som 
gemensamma – eller enskilda – tolkningar om vad kulturarvet är, uppstår. 
 

Kulturarv som institutionell praktik 
Antropologen Henrietta Lidchi skriver i The poetics and politics of exhibiting other cultures 
om etnografiska museer och menar att föremål (kulturarv) framvisade i utställningar är pro-
dukter av en praktik. Praktiken, i detta fall, är det etnografiska tillvägagångssättet (som i sig 
kan bestå av flera praktiker och processer) som därigenom tillskriver kulturarvet värden.207 
När kulturarv placeras på museum och/eller skyddas genom lagstiftning kan det benämnas 
som musealiserings- eller kulturarvsprocesser.208 Vid dessa processer utvecklas kriterier för 
vad ett kulturarv är, eller bör vara, och det tillskrivs värden för bevarande som exempelvis 
”omistligt” eller ”kulturhistoriskt värdefullt”. Till detta finns också kopplat tillvägagångssätt 
och kriterier för hur urvalet faktiskt går till, samt andra värden som inverkar på urvalet.209 De 
olika urvalskriterierna är inte entydiga eller motsägelsefria varför det också kan ske förhand-
lingar om urvalskriteriernas relativa betydelser. I avhandlingen förstås det samtida kulturarvet 
som en produkt av en eller flera praktiker: ”kulturarv är det som skapas genom institutionali-
serade praktiker som” /…/ ”syftar till att skydda, bevara och förmedla historiska artefakter 
                                                 
205 Fiske (1998), s 121. 
206 Anders Palm parafrasar Derrida Palm (1999), s 102. 
207 Lidichi (1997), s 158-166. Aronsson & Hillström (2005), s 11. Kirshenblatt-Gimblett (1998), s 3. 
208 Se Lindvall (1999), s 149ff. För utförligare resonemang om kulturarvsprocesser se Grundberg (1999), s 51-
103. Se även Bohman (2005), s 199-205. 
209 Se exempelvis Olsson (2004a), s 51-103, Grundberg (1999), s 17-28. Se även Richard Pettersons värdeanalys 
av svensk kulturmiljövårds värdegrund i Pettersson (2003). Kulturarv behöver inte vara enskilda objekt utan kan 
omfatta hela eller delar av miljöer. 
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och minnen”.210 Kulturarvet behöver dock inte alltid tolkas, upplevas, användas, iscensättas 
eller skapas i enlighet med den institutionella praktikens tillskrivna värden.  
 De institutionella praktikerna ovan gränsar också till och omges också av en rad andra 
områden som turistiska näringar, besöks- och vetenskapspraktiker, entreprenörs- och mark-
nadsföringslogiker för att nämna några. Gemensamt för samtliga är att de försöker forma 
platsen efter sina önskemål och syften. Idéhistorikern Magnus Rodell skriver att ”Det som 
slutligen ’blir’ ett kulturarv är det som exempelvis konstrueras i anslutning till vissa specifika 
praktiker, och/eller institutioner och det som samtidigt cirkulerar och samverkar genom olika 
genrer och förmedlingstekniker”.211 En relevant fråga är om det egentligen alltid är kulturarv 
som skapas genom dessa praktiker? Eller är det ibland andra kulturfenomen som mötesplat-
ser, tillflyktsorter, rum för stillhet som tar form? Frågan lämnas öppen tills vidare men en 
rimlig tanke är att kulturarv som fenomen har något att göra med föreställningen om historia 
eller sambandet mellan dåtid-, samtid-, och framtid. Det perspektiv som tydligast arbetat med 
hur kulturarven används är historiebruksperspektivet. 
 

Kulturarv som gestaltning och förhandling 
Skapade kulturarv bevaras i institutionell praxis som en referens till det förflutna och konstru-
eras genom denna praxis (poesis) i dialog mellan nutid och dåtid.212 Kulturarv kan samtidigt 
ses som en del av vad vissa forskare benämner som historiekultur.213 Den tyske historikern 
Jörn Rüsen diskuterar och definierar begreppet historiekultur som den historiska erinringens 
roll och betydelse i offentligheten där historia skapas som erfarenhet, tolkningsprodukt, orien-
teringsstorhet och målsättning.214 Peter Aronsson menar att historiekultur är allt med referen-
ser till det förflutna i samtiden. Det kan vara källor, objekt, seder, påståenden men också 
kulturarv som ”erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 
samtid och framtid.”215 Hos Rüsen är historiekultur något som formeras i offentligheten, 
vilket hos Aronsson kan översättas till de historiemedvetanden som bestämmer historiebru-
kens gestalt. Jag betraktar och använder historiekultur som en källa eller reservoar, där refe-
renser till det förflutna kan hämtas, i enlighet med Aronsson definition. Denna syn på histo-
riekultur är enligt min mening något vidare än Rüsens historiekultur vilket öppnar upp för fler 
sätt som historien kan omsättas och brukas på i samtiden. 
 Historiebruk och historiekultur hänger enligt Aronsson ihop och historiebruk definieras 
som ”de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsska-
pande och handlingsorienterade helheter.”216 Historiebruk är instrumentellt eftersom det alltid 
finns en handlingsriktning och syfte med användningen av historien.  
 Att historia används är ingen ny idé. I boken Om historiens nytta och skada skriver filoso-
fen Friedrich Nietzsche (1844-1900) att ett övermått av historia är skadligt, ”Ty ett övermått 
                                                 
210 Aronsson & Hillström (2005), s 11. 
211 Rodell (2005), s 117. 
212 Aronsson & Hillström (2005), s 11. Horgby & Lindström (2002), s 320. 
213 Se även Bohman (2005), s 204. Bohman menar att kulturarv svårligen kan förstås, utan att sättas in i ett 
bredare historieanvändningsperspektiv.  
214 Rüsen (2004), s 149-159. Rüsen delar även upp historiekulturen i tre dimensioner: den estetiska, den politiska 
och den kognitiva, s 160-166. 
215 Aronsson & Johansson (2003), s 12. 
216 Aronsson & Johansson (2003), s 12f. 
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av historia bryter sönder och degenererar livet, och samtidigt – som ett resultat av denna 
degeneration – historien själv”.217 Historia är dåligt om den förstås som ett öde vi inte kan 
påverka. Det var också därför Nietzsche var mycket kritisk till den framväxande historie- 
vetenskapen och historicismen som hotade att göra historien till just ett sådant öde.218 Men 
historien kan också tjäna och främja livet om den ger god handlingsriktning för nuet och 
framtiden.219 Han delade upp sätten som historien kan främja livet på i tre förhållningssätt: 
monumentalt, kritiskt och antikvariskt. Med ett monumentalt historiebruk menade han att 
historien ses som en förebild. Med ett antikvariskt historiebruk menade Nietzsche ett försjun-
kande i historien präglat av en stilla vördnad inför den gångna tiden. Det kritiska förhållnings-
sättet hos Nietzsche rymmer ett mer revolutionärt synsätt som pekar framåt men som även vill 
ha upprättelse, omskrivning och förändring. Historien ska dömas och ställas inför rätta. Alla 
dessa tre förhållningssätt behövdes enligt Nietzsche, och i ett samhälle måste de tre förhåll-
ningssätten balanseras.220  
 I vår tid och på svensk botten framträder ett antal historiker som bidragit med sin syn på 
olika historiebruk. Historikern Klas-Göran Karlsson skrev sin avhandling om Sovjetunionens 
upplösning 1985-1995 utifrån ett historiebruksperspektiv. Karlsson typologiserar historie- 
bruken utefter vilka behov, vilka olika brukargrupper som finns, vilken funktion historia fyller 
i ett land. De olika historiebruken som han för fram är, vetenskapligt historiebruk, existenti-
ellt, moraliskt, politiskt, ideologiskt och icke-bruk. Till dessa olika former av historiebruk 
finns också olika brukare. Till exempel är ett vetenskapligt historiebruk oftast använt av 
historiker, medan ett existentiellt historiebruk används av alla.221 Historikern Ulf Zander utgår 
i sin avhandling mer eller mindre ifrån samma typologisering som Karlsson men med några 
tillägg. Ett sådant historiebruk är det ett pedagogiska historiebruket som står relativt nära ett 
politiskt bruk. Ett annat bruk som Zander för fram är ett kommersiellt historiebruk vilket han 
menar borde vara en underavdelning till ett existentiellt historiebruk.222  
 Trots att de historiebruk som uppräknats är idealtypiska och därmed gjorda för att skiljas 
ifrån varandra faller de lätt in i varandra och är beroende av varandra. Såtillvida kan faktiska 
historiebruk utgöras av kombinationer av olika idealtypiskt strukturerade kategorier.223 Ulf 
Zander menar vidare att om bruken leder till att människors behov uppfylls så har bruket fyllt 
sin funktion, om inte så är bruket dysfunktionellt.224 Problemet är dock att det kan vara svårt 
att veta om, och när, ett historiebruk fyllt sin funktion. Frågan som också kan ställas är ifall 
det är historiebrukets funktion eller historiebrukarens intention som åsyftas? Med min ut-
gångspunkt borde dessa olika bruk istället formuleras som en öppen empirisk fråga: vad 
innebär det att ett historiebruk har anspråk på att vara eller är vetenskapligt, pedagogiskt, 

                                                 
217 Nietzsche (1998), s 38-39. 
218 Nietzsche (1998), s 38. 
219 Nietzsche (1998), s 60-61. 
220 Nietzsche (1998), s 40-50. Här kan tillföras att flera forskare har föreslagit andra typologier eller gjort 
omskrivningar av Nietzsches indelning. Aronsson menar att Nietzsches indelning kan översättas med föredöm-
ligt, kritiskt och identitetsstärkande. Se Aronsson (2000), s 19. Svante Beckman som också använt sig av Nietz-
sches indelning konstaterar att de inte är särskilt användbara. Han tar bort det kritiska bruket och lägger till två 
andra bruk, ”instrumentell” och ”estetisk”, se Beckman (1999), s 72-73. 
221 Karlsson (1999), s 57-61. 
222 Zander (2001), s 57. 
223 Zander (2001), s 57. Karlsson (1999), s 60. 
224 Zander (2001), s 52. Se även Karlsson (1999), s 57. 
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kommersiellt, politiskt osv.? Vilka konsekvenser får det i medieringen och i mötet med verk-
liga brukare utan strategisk makt? 
 Jag skrev ovan att allt historiebruk har ett syfte och påbjuder en handlingsriktning för att 
skapa mening och betydelse. Jag vill nämna tre sätt som mer har att göra med hur den bety-
delsefulla historien skapas: historien kan skapa mening, legitimitet och det kan också vara ett 
sätt att hantera förändring. Mening skapas när enskildheter lyfts in i sammanhang och kon-
texter och är centralt även vid legitimitetsanspråk och hantering av förändringar.225 Historien 
kan också skapa legitimitet för exempelvis verksamheter, individer och handlingar. Ett sätt att 
skapa legitimitet är att peka på en kontinuitet i form av ”uråldrig hävd”. Det vill säga, ju 
längre den genealogiska kedjan kan spåras bakåt desto större rätt till gjorda anspråk.226 Ett 
tredje syfte med historien kan vara att hantera förändringar, exempelvis kan Nietzsches indel-
ning i monumentalt, antikvariskt och kritiskt förhållningssätt till historien ses som olika stra-
tegier inom denna ram.227  
 
Jag vill lägga till två synsätt som behandlar bruket av kulturarv i samtiden. Kulturarv kan 
användas som en symbol eller representation i samtiden för ”hur det en gång var.” Kulturarvet 
gestaltas då på ett sätt genom vilket det gör anspråk på att efterlikna ett förflutet fenomen. I 
avhandlingen kallar jag detta för kulturarv som referent. Kulturarv kan också användas som 
en tillgång för strategiska aktörer. Det blir en vara som kan paketeras, förädlas, kommersiali-
seras och användas för att marknadsföra till exempel platsen, bygden, kommunen, verksamhe-
ten. Detta kallar jag i avhandlingen för kulturarv som resurs. Begreppet referent hänvisar 
bakåt i tiden med en utsiktspunkt i samtiden, det vill säga förhållandet mellan samtid och 
dåtid. Resurs hänvisar snarare framåt i tiden medan utsiktspunkten fortfarande befinner sig i 
samtiden - samtid och framtid åskådliggörs. Båda begreppen, precis som avhandlingen, tar sin 
utgångspunkt från kulturarvsbruket i samtiden. 
 
Fyra troper  
Hur historien används genom kulturarv kan visa hur relationen mellan dåtid – nutid – framtid 
föreställs och sammanbinds i berättelser. Detta brukar benämnas historiemedvetande, det vill 
säga uppfattningar om sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.228 Jag använder det i av-
handlingen för att analysera berättelsernas historiesyn. Aronsson skiljer mellan fyra idealtyper 
eller troper: Inget nytt under solen, Förr och nu, Guldåldern och Från mörker stiga vi mot 
ljuset. Den första handlar om att det egentligen inte förekommer någon skillnad mellan nu och 
då. Det är ett horisontellt synsätt som menar att människan inte har ändrats och därför kan 
saker som hänt hända igen. Förr och nu gör istället en stark åtskillnad mellan nuet och det 
förflutna där de båda ses som så åtskilda att de inte har någon relation till varandra. För de två 
sistnämnda är förändringsperspektivet viktigt. Guldåldern pekar på att det var bättre förr, 
jämfört med vår egen tid. Från mörkret stiga vi mot ljuset pekar mot att det blir bättre och 
bättre, vi har utvecklats och utvecklingen går framåt. 229

                                                 
225 Aronsson (2004), s 57-58.  
226 Aronsson (2004), s 62.  
227 Aronsson (2004), s 63-67.  
228 Jensen (1994).  
229 Aronsson (2004), s 77-85. 
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 Aronsson menar att vi alla på ett eller annat sätt använder dessa fyra troper i våra liv, och 
att de används för att skapa mening, legitimera samt förändra de kulturella och sociala ge-
menskaper vi är en del av i vardagen.230 Grundtroperna kan mycket väl överlappa varandra då 
en berättelse sällan är ensam, utan står i ett större intertextuellt sammanhang. Eller som Trond 
Thuen säger ”Narrativene er selektive, de utelater forstyrende elementer og konsentrerer seg 
om det som ettertiden etterspør for å kunne oppfatte ett tidsforløp som menningsfullt/…/”.231 
På så sätt kan narrativ skapa mening av det förflutna i samtiden. 
 Aronsson menar att alla människor men också organisationer bygger berättelser om sig 
själva för att ge legitimitet åt sig själva och sina verksamheter. ”Det är då ofrånkomligt att 
historia i den meningen också blir en fråga om identitet” skriver han.232 Berättelserna blir en 
del av verksamheten och individen. 
 
Metonymier 
Begreppet ”trop” betyder ursprungligen ”vändning” och inom retoriken förstås en trop som en 
stilfigur som säger mycket mer än vad orden deklarerar. Exempelvis kan bilder representera 
så mycket mer än vad de omedelbart föreställer. Troper förutsätter därmed möjligheten att 
göra associationer. Metonymier är ett exempel på en annan form av trop och betyder egentli-
gen namnbyte. I praktiken innebär metonymier att delen får representera helheten. Delen blir, 
gör anspråk på eller leder associationerna till en helhet som delen får representera.233 Med 
andra ord kan delen ses som ett komprimerat narrativ som låter oss ana ett större helhetsnarra-
tiv. ”Linné” som ord eller representation kanske snarare kan betyda ”1700-tal” eller varför 
inte ”Råshult”? Det kan också antyda troper som Guldålder eller Framsteget, beroende på 
sammanhang. I museers utställningar samsas ofta flera olika föremål som i sig inte behöver 
vara kopplade till varandra innan de fått sin plats i utställningen. Men ett föremål som en 
framknackad flintspets kan genom utställningen representera ”jakt under stenåldern”. Delen 
gör alltså anspråk på något mer än sig själv. Här använder jag metonymier som ett instrument 
för att synliggöra påbjudna tolkningar och sammanhang i användningen av kulturarv det vill 
säga för att belysa vad kulturarvet syftar på. Begreppet fångar inte bara associationer som 
anspelar på historia utan har ett betydligt bredare register för att fånga in alternativa upplevel-
ser och föreställningar.  
 Hur skiljer sig begreppet metonymi från de besläktade orden metafor och symbol? En 
metafor är också en trop som betyder överföring och innebär att en sida av verkligheten åter-
ges med en bild av en annan. Metaforer bygger på ”likhet mellan det som avses och det bild-
liga uttryck som används.”234 Avståndet mellan dessa verkligheter är viktigt för att metaforen 
ska få en slagkraft. Metonymin är inte lika effektfull som metaforen vilket gör metonymin 
subtilare och mindre tydlig. Hos metonymin finns istället en närhetsrelation mellan begreppen 
på ett sätt som inte finns hos metaforen. Jag har valt att använda metonymin istället för meta-

                                                 
230 Aronsson & Larsson (2002), s 60. 
231 Thuen (2000), s 9. 
232 Aronsson & Larsson (2002), s 62. 
233 Karlberg & Mral (1998), s 46-50. Se även Kirshenblatt-Gimblett (1998), s 19. Begreppet metonymier påmin-
ner om vad den tyske historikern Jörn Rüsen kallar för narrativa abbreviationer då begrepp och ord kan rymma 
en större ofta omstridd berättelse. Sandström (2005), s 32.  
234 Karlberg & Mral (1998), s 50. 
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for därför att metonymin är i större behov av kontextuell närhet på ett sätt som ofta saknas hos 
metaforen.235 Detta stämmer väl med det metodiska valet av fallstudier. 
 Metonymier och metaforer kan ses som underavdelningar till en större helhet av symbolis-
ka uttryck där allegorier, ironier, fabler etc. ingår. Symboler kan därför ses som något betyd-
ligt bredare än metonymier.236  
 
Fokusering och tematisering 
Museivetaren Stefan Bohman har utvecklat en schematisk skiss över hur kulturarv och histo-
ria används. Denna skiss som kan ses som en analysmodell om hur en metonymi skapas, 
utifrån begreppsparet fokusering – tematisering. Fokusering står enligt Bohman för historie-
skrivningens/historieanvändandets huvudsakliga inriktning och syfte. Till exempel kan histo-
rieskrivningen fokusera Kronobergs läns historia eller arkeologin i Östergötland. Tematise-
ring innebär att framställningen, iscensättningen och gestaltningen uppehåller sig kring en del 
av historieskrivningens fokusering: kända vetenskapsmän från Kronbergs län, som exempel-
vis Carl von Linné, eller östgötsk medeltid i slättbygden.237 Det skapas sammanhang som gör 
metonymins mening möjlig och kontextuellt preciserad. Modellen behöver dock inte begrän-
sas till kulturarv och historieskrivningen utan kan precis som metonymier fånga in ett bredare 
register av alternativa förståelser. Modellen är grov men är tillsammans med de andra begrep-
pen som presenterats ovan fruktbar i min analys. 
 

Iscensättning av kulturarven 
Kulturforskarna Svante Beckman och Magdalena Hillström har utvecklat ett antal konkurre-
rande idealbilder för hur museernas verksamhet och praktik kan förstås utifrån hur de manife-
sterats både historiskt och i nutiden. I ljuset av forskningens framhållande av musealisering av 
platser och miljöer, menar jag, att det är meningsfullt att pröva om de är användbara också för 
att förstå hur kulturarven huvudsakligen framställs, iscensätts och upplevs i mina fall. Model-
len nedan benämns i avhandlingen som den museala modellen. 
 I den museala modellen nedan framträder fyra idealtyper. I skattkammaren framhålls de 
udda, märkvärdiga, exklusiva artefakterna. Tingen ses som i det närmaste oskattbara och de 
representerar totemistiskt värde, det vill säga: tingen är närmast heliga. Det är också av denna 
anledning som det finns bevakare eller beskyddare av tingen så att de inte skadas. Arkivet 
representerar ett vetenskapligt ideal av att dokumentera och forska kring och om tingen. Varje 
enskilt ting är i den meningen studiematerial och det är informationen som dessa ting repre-
senterar var för sig som är viktig snarare än att presentera dem för en publik. Tingen har 
därför ett informationsvärde. I folkhögskolan är samlingarna till för att bilda och upplysa sin 
publik. Huruvida tingen är äkta eller inte har mindre betydelse eftersom dess uppgift är att 
illustrera, exemplifiera och framvisa kunskap pedagogiskt. Tingen representerar därför ett 
bildningsvärde. Tingen i teatern liknas närmast vid rekvisita och sceneri. De värden tingen 
eventuellt har i de föregående idealtyper ”underordnas deras suggestionskraft, spännings-

                                                 
235 Rydstedt (1993), s 254-255. 
236 Karlberg & Mral (1998), s 47. 
237 Bohman (1997), s 46-47. Bohman har ytterligare en tredje del i skissen, sterotypisering, som jag valt att 
exkludera i framställningen. Bohman exkluderar den själv i artikeln Bohman (2005), s 199-206. Min grund till 
att inte ta med stereotypisering är att det finns ett normativt drag i begreppet. 

 53



 

fylldhet och lämplighet för lustfylld dramatisering och scensättning. Renodlade framträder 
tingen som leksaker i ett publikt lekrum.” Tingen har därför ett suggestionsvärde.238

 

 

Publikorientering

Samlingsorientering 

Lärdomskultur Upplevelsekultur 

Folkhögskolan
 
”Bildningsvärde” 

 ”Informationsvärde”                  
 
       Arkivet 

      ”Totemvärde”
 
                    Skattkammaren 

           Teatern
 
”Suggestionsvärde” 

 
 De fyra konkurrerande idealbilderna är inbäddande i två spänningsfält: publikorientering 
kontra samlingsorientering och lärdomskultur kontra upplevelsekultur. Arkivet och skatt-
kammaren är i hög utsträckning samlingsinriktade medan folkhögskolan och teatern är riktade 
till en publik i form av folkbildning eller upplevelser. Arkivet och folkhögskolan är gemen-
samt placerade i ett fält som värderar forskning eller folkbildning högt. Skattkammaren och 
teatern är det däremot iscensättningen eller föremålets unicitet som appellerar till känslolivets 
sinnliga intryck. Diagonalerna representerar i denna idealtypiska modell starkare och mer 
svårförenliga ideal och värden.239 Beckman och Hillström noterar också en historisk föränd-
ring av tyngdpunkten för museernas verksamhet medsols i modellen, med början i skattkam-
maren över till arkivet, folkhögskolan och teatern.  
 
 

*      *      * 
 
Efter denna genomgång av perspektiv, begrepp och modeller har jag avsett att skapa en ram 
för att förstå hur kulturarv formas genom mediering och meningsutbyte. Det är inte självklart 
att det är just kulturarv som formas i skapandet av mening och mediering av en plats. Platsen 
kan säkerligen förstås på flera sätt beroende av vilka slags praktiker som samverkar eller rent 
av motverkar varandra. Det är inte heller självklart att det är föreställningar om historia som 
platsen ger associationer till, men det är en trolig förutsättning då bägge fallen är officiellt 
sanktionerade kulturarvsplatser. I spänningen mellan flera olikartade praktiker, inte bara 
kulturmiljövårdens praktiker, är det ett rimligt antagande att platsen kan formas på ett högst 
skiftande sätt. Men om det inte är föreställningar om historia, vad är det då som upplevs? Be-
greppen metonymier och fokusering – tematisering syftar till att lyfta fram också sådana 
alternativa upplevelser. Fortlöpande kommer redskapen ovan att både användas och prövas 
konkret, med ambitionen att utveckla metoden. Analyser av hur kulturarv omsätts och gestal-

                                                 
238 Beckman & Hillström (2001). 
239 Beckman & Hillström (2001). 
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tas i praktiken är betydligt mer sällsynta än analyser av bevarandediskurser, motiv och regel-
verk.  
 Hur detta fungerar kommer avhandlingens två kommande delar undersöka och utforska, 
närmast Linnes Råshult.  
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Del II 

4. Blomsterkonungens landskap: Linnés Råshult 
 
 
I detta kapitel studerar jag den publika verksamhet som bedrivs i kulturreservatet komminis-
terbostället Råshult. Komministerbostället Råshult ligger i Stenbrohults socken, Älmhults 
kommun, Kronobergs län, södra Småland och är platsen där Carl von Linné (döpt med nam-
net Carl Linnaeus vid födseln men här används hans adelsnamn) föddes den 23 maj 1707. Här 
tillbringade han knappt två år av sin barndom under tiden hans far Nils Linnaeus arbetade 
som komminister i Stenbrohult, halvannan kilometer bort. Gården som idag sammanlagt 
omfattar 42 hektar, utnämndes i december 2002 till kulturreservat av Länsstyrelsen i Krono-
bergs län i enlighet med miljöbalken (1998:808), 7 kap. 9 §. Ett kulturreservat syftar till att 
bevara värdefulla kulturpräglade landskap och kan ses som ett komplement till naturreser-
vat.240 Råshult blev länets första och landets tionde kulturreservat.241 Syftet med kulturreser-
vatet komministerbostället Råshult, såsom det formulerades i länsstyrelsens beslut var att /…/ 
”bevara och levandegöra de rumsliga strukturerna från Carl von Linnés födelseplats från tidigt 
1700-tal.”242 Vidare specificerades hur detta syfte skulle uppfyllas:  
 

Detta görs genom att långsiktigt hävda och bruka Råshultsområdet enligt de principer 
som rådde före den agrara revolutionen. Genom att de rumsliga strukturerna före laga 
skiftet återskapas och att hävden motsvarar den tidens hävd skapas också förutsättningar-
na för att de biologiska värdena skall bevaras. 243  

 
Området ska enligt beslutet återskapas till ett 1700-talslandskap och brukas enligt den tidens 
praxis. I beslutet framgår att det är ”karaktären” av Linnés Råshult från tidigt 1700-tal som 
ska återskapas och att området även under restaureringen ska kunna tjäna som en ”levande 
historiebok”. Enligt motiveringen till utnämningen av kulturreservat är det ett av Sveriges 
främsta museijordbruk. 
 Arbetet med att återskapa det landskap där Linné levde sina första år görs bland annat med 
utgångspunkt i arkivmaterial som ska ge en fingervisning om hur områdets inägo- och utmark 
                                                 
240 Se 7 kapitlet 9 § i SFS Miljöbalken. Se även Miljöbalksutredningen (1996), s 316. 
241 Möjligheten att införa skyddsformen ”kulturreservat” trädde ikraft 1999.01.01. Jfr Saltzman (2001), som 
diskuterar ”reservatets” motstridiga fenomen, s 208-216. 
242 Länsstyrelsebeslut om Bildande av kulturreservat komministerbostället Råshult i Stenbrohults socken, Älm-
hults kommun. 2002.12.16, ärendenummer 231-5016-02, s 1. 
243 Länsstyrelsebeslut om Bildande av kulturreservat komministerbostället Råshult i Stenbrohults socken, Älm-
hults kommun. 2002.12.16, ärendenummer 231-5016-02, s 1. 

 57



 

en gång kan ha sett ut. Det praktiska arbetet med ängarna görs av arrendatorerna Lena och 
Michaël Michaëlsson. 244  
 Kulturreservatet omfattar förutom in- och utmarker, trädgårdar med tidstypiska växter. 
Genom att bruka landskapet efter äldre tiders praxis har ängarna också blivit en hemvist för 
diverse nu sällsynta växt- och insektsarter. Bland de byggnader som finns på reservatet är 
förmodligen Linnéstugan den mest kända och den går även under andra benämningar som 
Komministerbostället, Sätesgården eller Södregården. Stugan som Carl von Linné föddes i 
finns inte längre kvar. Den förstördes redan 1730 genom en brand. Därefter uppfördes ett nytt 
hus på samma grund men mellan 1841-1843 revs och demonterades detta. Den byggnad som 
återfinns idag uppfördes troligtvis någon gång före 1781 och var ditflyttad. Det nuvarande 
huset står inte heller på exakt samma plats som Linnés födelsehus, vilket antas ha legat ca 
fyra m snett framför den nuvarande ”Linnéstugan”. Platsen användes fram till 1904 som 
komministerboställe.245

 

Vården av Linnés Råshult  
Idén att värna området och minnet av Linné är inte ny. Fram till idag har flera komministrar 
och många andra vurmat för minnet av Linné, genom monument och minnesmärken.246 Tro-
ligen var det Komminister Wetterström (1781-1805) som först placerade en målad ekstolpe 
för att markera platsen. Senare på samma plats skapade Petrus Magnus Långh (komminister 
1807-1834) ett minnesmärke efter Linné som i dag kallas för Linnégrottan. När södra stamba-
nan drogs förbi Linnés Råshult samlade Kronobergs läns hushållningssällskap in de pengar 
som behövdes och reste 1866, bakom dagens Linnéstuga, en obelisk med bland annat Linnés 
porträttmedaljong. Obelisken skulle visa för stambanans resenärer att detta var Linnés födel-
seplats. Jubileer av olika slag har också, sedan början av 1800-talet, hållits för att hylla minnet 
av Carl von Linné. Det är alltså en plats där flera aktörer länge ivrat för att minnet efter Carl 
von Linné ska vårdas, men inte utan kamp om hur Linné bäst ska förstås och användas.247

 Från 1927 till 1986 var det hembygdsföreningen Linné, bildad 1922, som skötte Linnéstu-
gan och dess trädgård. 1930 beviljades statliga medel för restaurering av området och tre år 
senare upprättades den första skötselplanen av professor Rutger Sernander. En ny, mer detal-
jerad, skötselplan upprättades 1969 av Skogsvårdsstyrelsen. Till en del är det intentionerna i 
skötselplanen från 1969 som fortfarande används, även om nya planer upprättats därefter. Inte 
heller dessa planer saknar spår av konflikter om hur området bäst ska skötas.248 Sedan åtmin-

                                                 
244 http://www.g.lst.se/press/press2002/press36.pdf, besökt 2003.11.21.  
245 Gustawsson (1980), s 8f. Uppgiften om att stugan uppfördes före 1781 är osäker. Se Ekstam & Forshed 
(2006), som poängterar att den stod klar åtminstone före 1807 och efter 1751, s 21. Se även. Aronsson (2006). 
Marita Jonsson har lanserat tanken att det nuvarande huset trots allt är Linnés födelserum. Högtidstal vid Små-
lands Akademis sammankomst i Jönköping 2007.11.10. Frågan om husen får anses överraskande osäker med 
tanke på platsens kulturhistoriska värde. Hansson & Nylén (2005), s 7ff. Gustawsson (1980). 
246 Linnés Råshult är ett område som engagerat många aktörer under långt tid och det som skrivs härunder är inte 
en fullständig bakgrund till platsen eftersom det inte är detta som studeras. Andra aktörer har också varit invol-
verade, som exempelvis Smålands museum. Det är snarare en kortare introduktion till den följande undersök-
ningen. För vidare läsning om Linnés Råshult hänvisas till Gustawsson (1980), Larsson (2006) och där anförd 
litteratur. 
247 Gustawsson (1980), s 10-13. Aronsson (2006). Se även Lindaräng (2007). Se exempelvis Johansson (2000) 
som studerat kampen och turerna kring monumenten i Råshult. Aronsson & Johansson (2003). 
248 Se Borglid (1999), s 154. Ekstam & Forshed (2006), s 6. 
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stone 1952 har Riksantikvarieämbetet varit engagerade för restaureringsansatser i Råshult, 
bland annat genom förra överantikvarien Karl Alfred Gustawsson. År 1977 förklarades hela 
bebyggelsemiljön och omgivande markområden för byggnadsminne av Länsstyrelsen.  
 År 1986 gick området som hembygdsföreningen arrenderat tillbaka till Växjö stift. I slutet 
av april 1992 förklarades området som kyrkoreservat av egendomsnämnden i Växjö stift. 
Syftet var att bevara landskapet så att det skulle kunna ge en uppfattning om hur det såg ut på 
Linnés tid.249 Egendomsnämnden donerade 1999 marken till Stiftelsen Linnés Råshult, bildad 
1986, och området upphörde att vara ett kyrkoreservat. Stiftelsen Linnés Råshult konstitueras 
av Älmhults kommun och egendomsnämnden i Växjö stift och har som ändamål att: ”vårda 
kulturlandskapet i Råshult, så att det bibehåller en ålderdomlig prägel, vårda minnet av Carl 
von Linné, samt sprida kunskap om Linnébygdens kultur- och turistvärden och göra området 
tillgängligt.”250

 Ansvarsförhållandet för området är fördelat enligt följande: Stiftelsen Linnés Råshult är 
fastighetsägare med ansvar som markägare och för publik verksamhet i form av information, 
guidningar och utställningar. De har även hand om ett serveringshus. Länsstyrelsen är till-
synsmyndighet och beslutar om bidrag, skötselplaner, uppföljningar av vården samt inventer-
ingar. Arrendatorerna Lena och Michaël Michaëlsson flyttade 1988 till Linnés Råshult och 
har sedan dess skött, vårdat och förvaltat landskapet (inägo- och utmark, ej byggnader) efter 
äldre praxis. Hembygdsföreningen Linné har, precis utanför kulturreservatsgränsen bredvid 
Linnéstugan kvar ett hembygdsmuseum och vid dess sida en serveringsavdelning. Platsen 
kallas idag allmänt för ”Linnés Råshult”. För den tillfällige besökaren är gränserna mellan 
hembygdsföreningens egendom och ansvar kontra Stiftelsen Linnés Råshult osynlig och hela 
miljön framstår som en kulturhistorisk plats eller kulturarvsplats. 
  
Varje år är det ca 13 000 betalande besökare som väljer att besöka Råshult. Siffran är en låg 
uppskattning eftersom alla inte betalar för besöket. Troligen handlar det om ytterligare mellan 
5000-8000 besökare varje år som inte bokförs.251 Jubileumsåret 2007 besökte ca 80 000 
Linnés Råshult.252 Guidade visningar av området ges av Stiftelsen Linnés Råshult varje dag 
från början av maj till mitten av september, med undantag för söndagar. Berättelser om Lin-
nés Råshult återfinns emellertid inte enbart på plats. Mycket information kan inhämtas genom 
trycksaker av olika slag som broschyrer, tidningar och internetsidor osv. I nästa avsnitt under-
söker jag dessa material med utgångspunkt i frågorna nedan: 
 

• På vilka arenor medieras kulturarven? 
• Vilken tematik/innehåll fokuseras i skilda genrer? 
• Hur iscensätts kulturarvet på plats? 
• Vilka uppfattningar och upplevelser om platsen har besökarna/lärarna? 
• Vilka visioner har olika strategiska aktörer? 

                                                 
249 Kyrkoreservat är ett frivillig naturskyddsåtagande från Svenska kyrkan som beslutas av stiftets egendoms-
nämnd. 
250 Stiftelsen Linnés Råshult, Årsredovisning 2004. 
251 Stiftelsen Linnés Råshult, Årsredovisning 2004. 
252 Pressfakta hämtade på http://www.linne2007.se/sokresultat.4.36c18fc710767b53215800022989.html?query= 
bes%C3%B6kare, besökt 2008.04.28.  
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5. I idyllens och konflikternas spår 
 
 

Marknadsföring och återskapande: aspekter på 
Kulturreservatet 
Undersökningen nedan börjar med en analys av hur olika former av media gestaltar Linnés 
Råshult. Det är de mer varaktiga formerna av mediernas berättelser som studeras, inte radio 
och tv-utsändningar och inte heller den bokflod som finns om Linné. Under insamlingsperio-
den 2003-2006 pågick både lokala, regionala och ett nationellt projekt för att organisera och 
fira 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse 1707-2007. Jag har inte studerat detta firande 
även om det finns flera hänvisningar till organiseringen av det som kallas ”Linnéjubileet”. 
Min ambition har varit att fånga upp de material som utförligt och precist har varit inriktade 
på Linnés Råshult och samtidigt uttryckt en strävan för att locka till platsbesök. 
 Ett vanligt sätt att få och sprida information om en plats är broschyrer. Med broschyr menar 
jag ett mindre häfte som används som informations- eller reklamtryck med ett eller flera 
syften. Syftet kan exempelvis vara att informera och upplysa, skapa nyfikenhet och förvänt-
ningar samt att marknadsföra platsen eller verksamheten. För ett befäst kulturarv är broschy-
rer en rationell kommunikationsform, eftersom nyhetsflödet runt nya upptäckter är svagt. 
Eventuella nyheter tar istället vägen över lokalpressen som gör nyheterna tillgängliga för 
boende i bygden. 
 Att publicera information på Internet är idag en närmast obligatorisk form av billig och 
förhållandevis effektiv mediering av en plats. Det finns en del hemsidor som gör anspråk på 
Kulturreservatet, även om det inte alltid kallas för kulturreservat. I en del fall är det helt enkelt 
”Linnés födelseplats”.  
 I min analys har jag valt webbsidor med huvudmän i närheten av Linnés Råshult i Krono-
bergs län. Jag är i första hand intresserad av vilket samlat intryck av Linnés Råshult som 
dessa broschyrer och Internethemsidor ger. Vilken tematik/innehåll fokuseras i broschyrerna 
och på Internet? Hur gestaltas och iscensätts Linnés Råshult för en potentiell publik?  
 
Tillgång till materialet 
Broschyrerna som ligger till grund för min följande analys har jag fått tag på genom Länssty-
relsen i Kronobergs län, turistbyrån i Älmhult, Älmhults kommun och Stiftelsen Linnés Rås- 
hult. Jag har bett nämnda aktörer att skicka broschyrer om Linnés Råshult och broschyrerna 
nedan är de som inkommit. På så sätt har jag lämnat frågan om urvalsförfarandet till aktörer-
na. Att läsa en broschyr är ett av de sätt på vilket turister och andra besökare kan få lite utför-
ligare upplysningar och information om sevärdheter i länet. De distribueras genom flera olika 
kanaler, bland annat turistbyråer. Huvudsakligen har svenska broschyrer samlats in. Då den 
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svenska förlagan var slut vid ett tillfälle valde jag en broschyr på engelska.253 Kriteriet för 
insamlandet har varit att broschyrerna huvudsakligen ska göra anspråk på att presentera kul-
turreservatet. Även broschyrer med ett annat huvudfokus, men som fokuserar Linnés Råshult 
har tagits med. Översiktligt turistmaterial där Linnés Råshult bara utgör en liten del har inte 
studerats. Sammanlagt sex broschyrer analyseras. De är producerade av Länsstyrelsen i Kro-
noberg och Kunskapsprojektet vid Möckelsnäs herrgård. Samtliga broschyrer är ett uttryck för 
avsändarnas ambitioner att nå en bred publik och att presentera ett attraktivt besöksmål med 
kulturhistoriska värden. 
 Genom broschyrerna och sökningar på Internet fann jag tre hemsidor dit Linnés Råshult 
kan knytas enligt ovanstående kriterier.254 En praktisk avgränsning av hemsidorna har gjorts 
från förstasidan som är avgränsad till en länknivå, dvs. länkarna som finns på första sidan 
följs upp.255 De hemsidor som undersökts är Kunskapsprojektet256, Älmhults kommun257 och 
hembygdsföreningen Linné258. Under nästa rubrik återkommer jag till hemsidorna och bro-
schyrerna. Jag har dessutom gjort fem intervjuer med dessa aktörer för att få en tydligare bild 
av hur de ser på sin verksamhet och landskapet. Alla intervjuerna har förts som samtal med 
Linnés Råshult som huvudsakligt fokus. Aktörerna är professor Sven G Nilsson (telefoninter-
vju), entreprenören Lars Nexe, länsantikvarien i Kronobergs län Margit Forsström, hem-
bygdsföreningen Linnés ordförande Bengt-Eric Ericsson samt Stiftelsen Linnés Råshults 
ordförande Ingrid Årdh-Strid.259

 
Innehåll och form 
Nedan presenteras översiktligt de material som samlats in, med början hos de aktörer som 
producerat Internethemsidor: Älmhult kommun, Kunskapsprojektet och hembygdsföreningen 
Linné. Älmhult kommuns hemsida om Linnés Råshult är Stiftelsen Linnés Råshults officiella 
för Kulturreservatet. Här informeras om kostnader för guidning, beskrivningar av sevärdheter 
och information om Kulturreservatets olika delar samt om den historiska personen Carl von 
Linné. På hemsidan finns också möjlighet att söka länkar till andra sidor, nationellt och inter-
nationellt, utifrån referensbegreppen: födelseorten, Carl von Linné, arbetet, forskningen, 
databaser och generellt. 
 På hembygdsföreningen Linnés hemsida berättas bland annat om Carl von Linné och före-
ningens historia. Föreningens uppgift är att ”dokumentera och forska om Stenbrohults kultur-
historia”, ”bevara Linnéminnet och sprida kunskap om bygdens store son Carl von Linné” 

                                                 
253 Detta gäller för broschyren om Kålgården. 
254 Jag har också valt bort två hemsidor: länsstyrelsens sida och Linnejubileets hemsida. Länsstyrelsen hemsida 
består bara av en sidas presentation av reservatet. Linnéjubileets hemsida är alltför omfattande och behandlar 
bara i mindre omfattning Linnés Råshult då många andra platser i exempelvis Uppsala tar stort utrymme. 
255 Det hindrade naturligtvis inte att de fortsatta länkarna kunde tas med för att ge en uppfattning om i vilket 
sammanhang hemsidan placeras i. Efter denna procedur gjorde jag om de relevanta sidorna på hemsidan till 
PDF-format och skrev ut dem. Med hjälp av en webbkarta organiserade jag om de utskrivna sidorna i den 
ordningen jag besökte hemsidan. 
256 www.linnaeus.nu, besökt 2003.11.21. 
257http://www.almhult.se/turism/turism/sevardheter/carlvonlinne/linnesrashulthemsida.4.16d3046103cb8448908
00021356.html, besökt 2008.05.05. 
258 www.linnes-hembygd.nu, besökt 2003.11.21. 
259 Tidpunkten för intervjuerna är 2005.10.07, 2005.09.09, 2005.09.12, 2005.09.12, 2005.09.19, 2006.08.15. 
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samt ”underhålla och förnya vårt hembygdsmuseum”.260 Hemsidan har inget större länkdjup 
och saknar länkar till andra sidor.  
 Kunskapsprojektet Linné är ett samverkansprojekt i Stenbrohult som initierades 1999 av 
Länsstyrelsen och Landstinget i Kronobergs län samt Älmhults kommun och Möckelsnäs 
herrgård AB, för att främja kulturturismen i Linnébygden nationellt och internationellt. Kun-
skapsprojektets hemsida fångar många aspekter av detta. Till exempel berättas om Carl von 
Linnés liv, ett växtbibliotek, själva byggandet av ett orangeri och ett visitor center, beskriv-
ningar av platser för Linnébygden, länksamlingar med anknytning till Linné osv. Det finns 
också flera länknivåer på hemsidan. 
 Kunskapsprojekt Linné har också givit ut två broschyrer. Den första är Vision och verklig-
het som har en uttalad anknytning till Linnéjubileet 2007. Den är påkostad i färgtryck med 
kartong som omslag, sparsam med text trots sitt A4- format. Broschyren är rik på bilder av 
Linné, ritningar, visioner och naturfotografier där varje sida har en rubrik följt av 14-15 rader 
text som komplement till bilderna. Den andra broschyren är ett blad med titeln, Utmed Linné-
leden – i den unge Linnaeus fotspår, som består av ett A4-papper i färgtryck. Broschyren är 
närmast ett ”flygblad” som exempelvis kan fås på turistbyrån i Älmhult. På ena sidan finns en 
karta av norra delen av Älmhults kommun och på andra sidan förklaras markerade sevärdheter 
på kartan.  
 Fyra broschyrer handlar enbart om Linnés Råshult och är utgivna av Länsstyrelsen i Kro-
nobergs län i samarbete med Älmhults kommun. Broschyren Kulturreservatet komminister-
bostället Råshult ger en mer allmän information om återskapandet av området. Den är utfor-
mad som en folder med blekgul färg med illustrationer som komplement till texten. 
Broschyren Kulturstigarna har många illustrationer261 som berättar om Kulturreservatet. 
Tyngdpunkten ligger i högre grad än i föregående broschyr på att berätta om reservatets olika 
sevärdheter utifrån en karta. Här finns också en historisk överblick av jordbrukets utveckling 
med särskild tonvikt lagd vid det nutida Kulturreservatets ägor. Formen påminner om en 
utvikbar bilkarta med tjockare papper. Broschyren om Kålgården beskriver vad som odlas 
och var samt den allmänna historiska utvecklingen av kålgårdar. Denna broschyr har tryckts 
på ett vikt, svagt gulaktigt, A4-blad med en och annan illustration av växter samt en illustre-
rad bild av kålgårdens olika kvarter. Örter vid Linnés Råshult, behandlar främst olika sorters 
örter, valda med hänsyn till hur det troligen såg ut på Linnés tid. Broschyren är grå med svart 
text och illustrationerna är få. Den består av två dubbelvikta och lösa A4-blad.  
 Broschyrernas form och innehåll varierar inbördes. Länsstyrelsens broschyrer använder till 
exempel tecknade illustrationer medan Kunskapsprojektets broschyrer istället använder foto-
grafier. Ett rimligt antagande till länsstyrelsens val av illustrationer är att det är lättare att 
föreställa sig återskapandet av ett 1700-talslandskap med illustrationer än med fotografier 
som är bundna till nuvarande miljö. Med illustrationer finns möjligheten att skapa en vision 
om återskapandets mål och miljö. Den svagt gulaktiga färgen som tre av länsstyrelsens fyra 
broschyrer är tryckta på påminner, till färgen, om äldre gulnade dokument vilket skapar en 
känslan av att något är gammalt. På så sätt kan broschyrernas form ses som ett led i skapandet 
av kulturreservatet. Länsstyrelsens broschyrer har också betydligt mer text än Kunskapspro-
jektets broschyrer. Troligen är det ett uttryck för att det är något annat som ska tala än just 
texten i Kunskapsprojektets strategi. Det är mer en helhet som ska göras attraktiv och tilltala 
                                                 
260 www.linnes-hembygd.nu, besökt 2003.11.21. Se under rubriken ”Verksamhet”. 
261 Samtliga illustrationer i Länsstyrelsens broschyrer är gjorda av tecknaren och illustratören Nils Forshed. 
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en modern och utvecklingsinriktad publik. Iakttagelsen ger en indikation av att de båda aktö-
rerna riktar sig till publiker av olika slag vilket jag återkommer till nedan.  
 Hemsidorna är olika varandra men med en sak gemensam: Linné finns med på alla hemsi-
dors startsida. Alla verkar bygga sin hemsida kring personen Linnés gestalt. Textmässigt 
verkar de tre hemsidorna vara ungefär lika utförliga men bilderna är mer framträdande för 
Älmhults kommun och Kunskapsprojektet än för hembygdsföreningen. 
  
Nedan analyserar jag systematiskt broschyrerna och Internethemsidorna utifrån frågorna: Vad 
är det för slags berättelser som får plats i materialen och vad uttrycker de i termer av fokuse-
ring och historiekulturella troper? Vad framhålls som viktigt (tematisering)? Vilka begrepp 
bär upp det centrala budskapet (metonymier och historiekulturella troper)? Vad lanseras som 
verksamhetens huvudsakliga logik (den museala modellen)? Varför ska besökare åka dit? 
Utifrån renodlingen av centrala metonymier, historieskrivningens fokusering och hur denna 
tematiseras, skapas bilder av hur Linnés Råshult tolkas och hur de vävs in i olika verksamhe-
ter och visioner. Bildernas gestaltning av kulturreservatet åskådliggörs sedan genom de histo-
riekulturella troperna och idealtyperna i den museala modellen. Nedan presenteras varje 
strategisk aktörs material för sig och avslutas med en intervju med verksamhetens talesperson. 
Intervjuerna handlar sällan om informationsmaterialen men de bidrar med en fördjupning av 
deras vision om området. Vi börjar med Stiftelsen Linnés Råshults hemsida och fortsätter med 
hembygdsföreningen Linné, Kunskapsprojektet och Länsstyrelsen.  
 

Kulturreservatet som kommunal attraktion  

Det attraktiva landskapet  
Vad är det för berättelser som får plats på Internet och vad uttrycker de? På Älmhult kom-
muns hemsida finns en redogörelse för ägandeförhållandet av Kulturreservatet. Det finns 
också en prislista för olika delar av besöket. Kostnaden är 40 kr för vuxna och barn under 15 
år går in gratis. Ängar och kålgård är gratis att besöka och guidningen av bytomten och äng-
arna varje dag är också kostnadsfri. Det som ges mest utrymme på hemsidan är olika aspekter 
av Kulturreservatets skilda delar: berättelser om kål- och örtagård, Linné, ängarna och kom-
ministerbostället. Om örtagården skrivs att den visar vad som var vanligt på småländska 
gårdar förr samt att den är en rekonstruktion av dessa. På liknande sätt redogörs för kålgården 
som innehåller ”ca 80 st 1700-tals grönsaker”. Komministerbostadens historia berättas utifrån 
familjen Linnaeus: hur de kom dit, hur länge de stannade, flytten samt bosättandet i Stenbro-
hult. Här framgår också att platsen allmänt kallas för ”Linnés Råshult”. Berättelserna om 
odlingslandskapet skildrar hur det sett ut och vilka förändringar som påverkat gården samt hur 
det nu sköts i enlighet med gamla seder och bruk, utan bekämpningsmedel. 
 Hemsidan fokuserar huvudsakligen på släkten Linnaeus. Referenserna till hur det såg ut på 
1700-talet finns också med vilket beror på föreställningen om återskapandet av landskapet. 
Den mer framträdande bilden som ges är hur det nuvarande landskapet ser ut, och att det har 
äldre anor. Detta kan förstås ur ett bevarandeperspektiv, men även som en vilja att visa upp 
landskapet. Här finns alltså en intressant dubbelhet mellan bevarande och återskapande som 
det finns anledning att återkomma till. Berättelserna innehåller drag av alla historiekulturella 
grundtroper eftersom hemsidan uppehåller sig både i dåtid och nutid, ömsom betonar förän-
derlighet och kontinuitet, ömsom framsteg och nostalgi. Men den tydligaste tropen är att inget 
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är nytt under solen. Därför kan Carl von Linné, hans släkt och 1700-talet fokuseras. Samtidigt 
tematiseras nuet som ständigt närvarande genom den praktiska informationen och den tydliga 
publikorienteringen.  
 Vad framhålls som viktigt på hemsidan? Här poängteras den Linneanska kopplingen till 
Kulturreservatet. På nästan samtliga länkar nämns Linné vilket indikerar att det är hans land-
skap som visas fram. Det finns samtidigt en vilja att illustrera ”det gamla” i landskapet i form 
av hur det brukades och odlades förr. Därav märks en dragkamp om vad som är viktigt: Kul-
turreservatet som det gamla landskapet som odlas på samma sätt nu som då, eller Linnés 
hembygd som återskapas till sin forna status. Skillnaden består här av två olika förhållnings-
sätt till landskapet. Är det ett återskapat landskap eller ett bevarat landskap? 
 Vilka begrepp bär då upp det centrala budskapet? Den påpekade kluvenheten mellan ett 
”återskapat landskap” och ett ”bevarat landskap” ger associationer till två olika budskap. Det 
återskapade landskapet bär på budskapet att så här kan det ha sett ut på Linnés tid. Det beva-
rade landskapet företräder ett annat som säger att så här har det sett ut länge och nu kan du 
som besökare också ta del av miljön. Eftersom det kostar pengar att besöka örtagården och 
Linnéstugan betonas att dessa är särskilt sevärda.  
 Vad lanseras som verksamhetens huvudsakliga logik? Kulturreservatet framställs som ett 
kluster av olika sevärdheter som kålgården, ängarna, komministerbostället osv. Även själva 
arbetssättet blir en sevärdhet. Oavsett om det är återskapandet av landskapet eller bevarandet 
av ett redan befintligt landskap som utgör sevärdheten, framställs det som ett turistmål med 
stark publikorientering, som förlitar sig på Carl von Linnés attraktivitet. Vad som realiseras i 
dessa erbjudanden har kanske mer med besökarens intresse att göra. Kulturreservatet är cent-
rum i ett attraktionslandskap som rymmer flera olika potentiella gestaltningar, inte ett absolut 
och enhetligt budskap, och inte ens ett huvudintresse i sig annat än som en magnet för attrak-
tion.  
 Varför ska besökare åka till Kulturreservatet? Kunskap om Linné, floran, äldre arbetssätt 
och odlingslandskap är framträdande motiv för ett besök. Men det finns även andra argument 
för att göra ett besök. Ett sådant är ekonomiskt. Det verkar inte vara särskilt dyrt och det finns 
en gratis guidning vilket kanske än mer understryker att Kulturreservatet kan förstås som ett 
utflyktsmål, kanske över dagen, eller med en övernattning på Möckelsnäs Herrgård som 
erbjuder övernattningar i närheten. Den påpekade kluvenheten ger samtidigt olika anledningar 
till ett besök, för att se hur det har sett ut förr eller hur det kan ha sett ut: verklighet, modell 
eller experiment? 
 
Linnés landskap för besökaren 
Vilken är då den ansvariga arrangörens syn på platsen? Jag gjorde en intervju med ordföran-
den för Stiftelsen Linnés Råshult, Inger Årdh-Strid, som är lokalpolitiker i Älmhults kommun 
och bor nära Kulturreservatet. Hon har varit verksam på posten som ordförande sedan fyra år 
tillbaka.   
 Enligt Ingrid Årdh-Strid är Stiftelsen Linnés Råshults uppgift att förvalta landskapet och att 
se till att levandegöra historia som är attraktivt för besökare. Hon menar att det inte är frukt-
bart att bedriva verksamheten om ingen annan får ta del av den. För henne är Linnés Råshult 
”ett titthål i historien” eftersom ”Du skyddar det ju på ett sätt så att man kan hålla dom histo-
riska värdena kvar, du har inte kravet på ekonomisk avkastning på området”/…/. Trots detta 
menar hon att det inte är möjligt att helt och hållet återskapa landskapet utan sluter sig till att 

 64



 

det är ett ”1700-tals mässigt landskap”, men ett landskap som man kan försöka komma så 
nära som möjligt. Det är dock Linnés 1700-talslandskap. I den museala modellen återfinns en 
likhet med folkhögskolan som vill bilda sin publik. Stiftelsen Linnés Råshult tar sin utgångs-
punkt i landskapet som ett arkiv med informationsvärde som omsätts i publikorienterande 
värden. Den publika verksamhetens syfte enligt Inger Årdh-Strid är att återskapa och bidra till 
ett historiskt intresse för Linnés liv och gärning.  
  
På Stiftelsen Linnés Råshult hemsida och i intervjun med Inger Ård-Strid framträder håll-
ningen att landskapet inte förändrats så mycket genom århundradena. Här finns ett slags 
kontinuitet som bestått under längre tid. Kulturreservatet ses som ett uttryck för just detta 
faktum oavsett om landskapet förstås som bevarat eller återskapat.262 Det är nutiden som är 
viktigast och ifall det är bevarat eller återskapat faller utanför ramarna eftersom Kulturreser-
vatet i vilket fall som helst ses som ett uttryck för Carl von Linnés hembygd där Linnéminne-
na fortfarande finns kvar. På det sättet blir Kulturreservatet en kommunal attraktion som kan 
användas för nutida och framtida ändamål där turismen åtminstone nu verkar vara starkast. 
 

Råshult som framgångssaga och monument 

Hembygden och minnet av Linné 
De inledande sidorna på hembygdsföreningens Linnés hemsida handlar om släkten Linnaeus. 
Carl von Linnés mor och far har varsin sida som berättar var de föddes, gifte sig och dog. Om 
Carl står det betydligt mer, särskilt om hans barndom, ungdom och studietid. Utgångspunkten 
är hans intresse för örter och blommor samt hur han kom att studera vidare. Därefter övergår 
hemsidan till att berätta om hembygdsföreningens verksamhet och hur intresserade kan bli 
medlemmar.  
 På hembygdsföreningens hemsida ges stor plats till ”några nedslag i hembygdsföreningen 
Linnés historia”, vilka illustrerar viktiga händelser i föreningens historia. Föreningen startade 
1922. Fem år senare, 1927, arrenderade föreningen Linnéstugan med trädgård på 49 år, till 
1986 då Stiftelsen Linnés Råshult bildades och tog över. 1933 renoverades Linnéstugan till 
”ursprungligt skick” och samtidigt köptes Råshults Norregård som från 1983 använts till 
hembygdsmuseum. 1935 invigdes Linnéstugan av kronprins Gustaf Adolf och 1977 bygg-
nadsminnesförklaras Linnéstugan på hembygdsföreningens begäran. Föreningen har varit 
involverad i firandet av Carl von Linné: 250-årsminnet av Linnés födelsedag 1957 och min-
nesfesten vid 200-årsminnet av hans död 1978. Föreningen inledde också 1953 den ”urgamla 
seden” med slåttergille på Råshults ängar. Dessutom avtäcktes 1948 en staty på den unge 
Linné vid Stenbrohults kyrka bekostad av medlemmarna.  
 Hembygdsföreningen framställs som en av de drivande krafterna för vad som senare kom 
att bli kulturreservat. Fokuseringen i berättelserna handlar om banden mellan föreningen och 
Linné fram till det nutida Kulturreservatet. Berättelsen om Linné fokuserar den tid Linné 
bodde i Stenbrohult. Efter flytten till Uppsala är hans öde inte längre intressant. Det var i 
Stenbrohult som Linné fattade intresse för botaniken och det var här grunden för hans storhet 
lades. Banden till Linné skänker därmed legitimitet för hembygdsföreningens verksamhet. 

                                                 
262 Saltzman (2001). Hon pekar på landskapets föränderlighet, s 213. 
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 Denna framgångsberättelse om hembygdsföreningen och bygden, tematiseras utifrån före-
ningens bevarande, restaurerande och vårdande betydelse för Kulturreservatet. Hembygdsfö-
reningens insatser under årens lopp illustrerar hur viktig den varit för bevarandet av Linné-
minnena. Internetsidan kan på så sätt ses som ett monument över hembygdsföreningens 
verksamhet vid området. Själva bevarandet innefattar också odlingslandskapet där föreningen 
har haft en ”verkande” uppgift att fylla genom ”den urgamla seden” av slåttergille. Hem-
bygdsföreningen är mån om sin betydelse för utvecklingen av området med det centrala bud-
skapet ”se vad vi har åstadkommit!”. 
 Hembygdsföreningens hemsida är i första hand riktad till föreningsmedlemmarna själva. Å 
andra sidan är medlet, Internet, ett sätt att nå utanför föreningens ramar. Detta illustrerar en 
vilja att synliggöra för andra vilken betydelse hembygdsföreningen har haft under sin tid vid 
området. Verksamheten visar dock att det är vården av samlingarna (Linnéminnena) som 
verksamheten ska förstås utifrån. Platsen blir i den museala modellen en skattkammare där 
tingen ses som unika, de ska värnas och vårdas vilket föreningen gjort under lång tid. Men det 
är samtidigt ett kunskapsarkiv för föreningens medlemmar både om föreningens och bygdens 
historia.   
 Så varför ska besökaren bli medlem i verksamheten? Föreningen ”hälsar alla Linné- och 
hembygdsvänner välkomna som medlemmar i föreningen” samt att ”medlemskap berättigar 
till fritt inträde till Linnés Råshult och hembygdsmuseet”. Även om föreningen är mest inrik-
tad på att presentera sin egen verksamhet så är de ändå noggranna med att bjuda in brett till 
potentiella medlemmar. Alla som vill påverka och bevara minnet av Linné, hembygden och 
delvis odlingslandskapet (genom slåttergille) kan ha intresse av att bli medlem. Som hemsi-
dan på flera tillfällen poängterar så är föreningen en kraft att räkna med i bygden. 
 
Linné som ortens stolthet och myndighetsprojekt  
Bengt-Erik Eriksson är idag ordförande för hembygdsföreningen Linné, en post han övertog 
från sin far, enligt egen utsago, för att ingen annan var intresserad. Förutom engagemanget i 
hembygdsföreningen bedriver han jordbruk och har en egen juristfirma. Hembygdsföreningen 
har i dag mellan 325 till 375 medlemmar och verksamhetsområdet är Stenbrohults församling. 
Årsmötet äger rum den 23 maj varje år, på årsdagen av Carl von Linnés födelse.263

 Hur ser hembygdsföreningens ordförande på platsen och det nutida Kulturreservatet? Enligt 
Bengt-Eric Ericsson kommer namnet Linnés Råshult från hembygdsföreningens tid vid områ-
det. ”Vi har ju hela tiden haft Linnés Hammarby [i Uppsala] för ögonen och vi har ju haft 
mycket samarbete med Linnésällskapet.” Han menar vidare att ”det var vi som myntade 
uttrycket Linnés Råshult”.  
 Bengt-Eric Ericsson menar att Kulturreservatet som idé är god, men är samtidigt skeptisk 
till hur 1700-talslandskapet ska fullbordas. Som exempel tar han de hamlade lindarna.  
 

Redan från början hade man ju en stark plan på att man skulle hamla alla lindar för det 
gjorde man på 1700-talet till foder och det där var vi lite tveksamma till. För Linné skri-
ver ju själv, för linden kan inte hamlas och ges till mjölkkor för då blir mjölken illaluk-
tande utan linden bör helst hamlas till bast. /…/ så vår uppfattning är ju att ängarna på 
den tiden bör ju ha bestått av kanske en del hamlade lindar men också fullblommande 

                                                 
263 Intervju med Bengt-Eric Ericsson, 2005.09.19. 
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lindar och en del hamlad björk och så är det inte idag. /…/ och där protesterade vi väldigt 
när det sattes i verket och kallade det för en skövling som inte hade en historisk bak-
grund. 

 
Utöver de hamlade lindarna protesterade hembygdsföreningen och menade att länsstyrelsen 
tog ner för många ekar på området. Hembygdsföreningen, eller åtminstone Bengt-Eric Erics-
son, är även kritisk till ängsladorna som uppförts i Kulturreservatet. Länsstyrelsen menar, 
säger han, att ängslador i allmänhet fanns på 1700-talet medan han hävdar att de troligen 
fanns i området först på 1800-talet. På 1700-talet, menar han, fanns de där inte alls. 
 För hembygdsföreningen representerar Kulturreservatet inte den helhet som länsstyrelsens 
vision gör gällande om ett återskapat 1700-talslandskap. Att hembygdsföreningen inte är, 
eller har varit, så positiv till varken länsstyrelsen eller skötselplanen kan förklaras med hur de 
upplever sig ha blivit behandlade av länsstyrelsen tidigare. Bengt-Eric Ericsson menar att 
länsstyrelsen och andra inte varit intresserade av hembygdsföreningens kunskap om området.  

 
Därför är det lite grand så med kulturreservat som med andra reservat att tanken är ju god 
att man ska bevara och skydda naturen men samtidigt bygger det på en slags överhög-
hetsperspektiv där den lilla människan på orten alltid vet sämst och den stora maktutöva-
ren alltid vet bäst. Och i en del fall fungerar reservaten och i en den del andra fall så är 
det kanske ett våldförande på naturen.  

 
Han säger vidare att ”vi och länsstyrelsen har väl aldrig fungerat, utan det är ett von oben-
perspektiv”. För att ytterligare förstärka vad han menar säger han att ”orten är ju stolt över 
Carl von Linné men det här är ett myndighetsprojekt”. Hembygdsföreningens kritik går ut på 
att länsstyrelsen långt ifrån alla gånger förankrat sina beslut. Hembygdsföreningens guldål-
dersberättelse lyser samtidigt igenom. Förr fanns lokalt engagemang och kunskap om området 
som hembygdsföreningen menar gått förlorad. Framtiden är inte så ljus som den kunde vara 
om hembygdsföreningens kunskap användes bättre. Konsekvenserna av länsstyrelsens håll-
ning blir tydlig i Bengt-Eric Ericssons kommentar: ”det är inte bara frivilliga hembygdsfors-
kare dom [länsstyrelsen] avspisat utan dom avspisar ju alla som inte passar in i mönstret”. 
Han syftar på en professor i zooekologi vid Lunds universitet, Sven G Nilsson, som också gått 
till angrepp på skötseln.264 Sven G Nilsson menar i en telefonintervju att ”kunskapsmässigt 
har man alltså förflackat och förfelat detta reservat genom att ta in expertis som är alldeles för 
smal”. Även Nilsson tog upp temat om ekarna och menade att uppfattningen i Linnés Råshult 
är att ekarna inte ska finnas i ängarna utan i utmarkerna. Nilsson menar precis tvärtom, med 
hänvisning till en historiker som arbetar i hans projekt, att för dessa trakter var det i ängen 
som ekarna fanns och inte i utmarken. Både hembygdsföreningen och Sven G Nilsson går till 
angrepp på länsstyrelsens kunskapsbas som betraktas som antingen för smal eller otillräcklig. 
Kulturreservatet är en del av undersökningsområdet för Sven G Nilssons forskning om ängar-
                                                 
264 Sven G Nilsson forskar huvudsakligen om biologisk mångfald. De senaste nio åren har han deltagit i ett stort 
forskningsprojekt om uthålligt skogsbruk i kulturmarker och hur den biologiska mångfalden i dessa områden ska 
tryggas. Han har särskilt undersökt betesmarker, slåtterängar, kalhyggen och våtmarker genom insektslivet, det 
vill säga vad som händer med olika insekter vid olika hantering av marken. Han är född och uppvuxen på en 
gård i Djäknabygd (dvs. det intilliggande området vid kulturreservatet) men bor nu i Stockaryd en bit därifrån 
och är vid sidan av forskningen ordförande i Linnébygdens naturvårdsförening sedan åtta år. Telefonintervju 
med Sven G Nilsson, 2005.10.07. 
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nas insekter och hur skötseln av marker påverkar insektslivet. De sällsynta arterna var vanliga 
på Linnés tid, säger han, men det är inte säkert att de finns exakt på samma ställen nu som de 
gjorde då. Sven G Nilsson har också en annan, privat, koppling till det nutida Linnés Råshult. 
När han var liten var det hans mamma som ordnade fika med kaffe och bullar till dem som 
skötte slåttern på ängarna. Kulturreservatet är inte bara ett arkiv för biologisk vetenskap utan 
är även en del av hans barndomslandskap, en betydligt mer existentiell historiesyn.   
 
Hembygdsföreningens kärna består av traditioner som ska bevaras och förvaltas.265 Minnet av 
Linné är en framträdande del i verksamheten vilket inte minst visas genom märkesåren i 
hembygdsföreningens historia. Bevarandetanken återfinns också i föreningens aktiva del i 
restaurerandet av byggnaderna på Linnés Råshult vilken skrivs in i föreningens framgångshi-
storia. Föreningen framställs som en viktig medskapare av Kulturreservatet. Historien är ett 
arv som hembygdsföreningen på ett aktivt sätt är en del av och där monumentresande och 
slåttergillen inte bara manifesterar minnet av det förflutna utan även är en del i traditionen. 
Turismen är helt frånvarande i verksamheten. Platsen liknas snarast vid en skattkammare för 
hembygdsföreningen och ett kunskapsarkiv för bygden. Mot denna bakgrund är Bengt-Eric 
Ericsson samtidigt frustrerad över att deras åsikter inte tagits på allvar av de nu involverade 
parterna som han upplever förvanskar platsen till något annat än föreningens monument. 
Jämfört med Stiftelsen Linnés Råshult som betraktar området som en attraktion för turism är 
skillnaderna stora då hembygdsföreningen verkar i motsatt riktning. För hembygdsföreningen 
är Kulturreservatet inget 1700-talslandskap utan snarare ett mer diffust ”förr”, ett självhushål-
lande bondesamhälle där Linné förhöjer värdet av att visa fram just deras hembygdsmiljö.  
 

Visioner om hela bygdens Linné 

Det bevarade landskapet som entreprenörens resurs 
Broschyren Vision och verklighet är en presentation av Kunskapsprojekt Linné som initiera-
des 1999 av Länsstyrelsen och Landstinget i Kronobergs län. Det är ett samverkansprojekt i 
Stenbrohult, Älmhults kommun, för främjande av kulturturism. Efter en kort inledning om 
Carl von Linné presenteras ett orangeri under rubriken ”Vi ger Carl von Linné det utrymme 
han är värd”. Ett orangeri ska byggas vid Möckelsnäs herrgård efter Linnés egna skisser från 
1740-talet och framför orangeriet planeras en större trädgård med 1000 olika arter fördelat på 
blommor, nytto- och medicinalväxter. Dessutom planeras ett visitor center som ska vara en 
mötesplats för forskare och allmänhet. Texten om visitor center inleder med orden ”Tänk om 
vi inte vågat… vågat satsa på ett visitor center”. I visitor center ska en aula finnas för teater 
och 1700-tals musik, utställningar, bibliotek, café, säljshop samt kurslogi för 60 personer. 
Kulturreservatet presenteras i denna broschyr under rubriken ”Ett kulturreservat, fyra naturre-
servat och en herrgård med anor från 1300-talet”. Under en bild av Linnéstugan läses: ”Linnés 
födelsehem är omgivet av ett återskapat 1700-tals landskap. En plats präglad av naturens 
biologiska mångfald - icke förlorad utan återvunnen.” I broschyren framhävs särskilt ökad 
kunskap om kulturlandskap, ekologi och miljö i förhållande till samhället. ”Målsättningen är 
klar. Vi måste på nytt lära oss naturens eget kretslopp och ge plats för den biologiska mång-
falden.”266  
                                                 
265 Eskilsson (2007).  
266 Vision och verklighet. Kunskapsprojektet, odaterad. 
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 Dessa berättelser fokuserar särskilt projektets resurser och visioner utifrån Linné som får 
utgöra grunden för de olika delprojekten. Bygden associeras till ”Linnés hembygd” som står 
för resurserna Kulturreservatet, naturreservaten och Möckelsnäs herrgård. Kulturreservatet 
blir en del av ett större projekt där Carl von Linné sätts i första rummet. Genom Carl von 
Linné representeras hela bygden, porträtterad som en orörd miljö med många möjligheter som 
projektet ska och kan förverkliga. Med tanke på att bygden så tydligt presenteras och visioner 
åskådliggörs med planer och skisser blir broschyren mer ett säljbrev för en större och annor-
lunda helhet än Kulturreservatet, men där detta utgör kärnan i kapitalet.  
 I broschyren är Linné skyltnamnet då han återfinns på samtliga sidor. Linné utgör språng-
brädan till projektets olika delar: utbildning, forskning, nybyggnationer av ett orangeri och ett 
visitor center. Dessa olika inriktningar sätter bygden, som kallas Linnébygden, i centrum för 
verksamheten. Linnébygden med dess kulturreservat och fyra naturreservat framförs som 
viktiga delar för projektet men främst sätts ändå naturupplevelserna som bygden kan upp-
bringa som särskilt intressanta för besökaren. Tematiseringen i broschyren är projektets fram-
gångsberättelse eller snarare potentiella sådan. Linnébygden är en startpunkt för framtiden 
mer än en förfluten tillgång att vårda eller återskapa. 
 Broschyren är ett exempel på projektets förmåga att uppbåda krafter för att skapa och 
förverkliga ambitionerna. Linné, projektet, naturupplevelser, utbildning, forskning och olika 
nybyggnationer framställs som betydelsefulla. Samtidigt framträder också associationer till 
själva bygden: entreprenörers framåtanda (såväl IKEA:s första varuhus som grundaren Ingvar 
Kamprads födelsehem ligger inom räckhåll) som paketerar de givna resurserna som Linné och 
naturupplevelserna ger. Resurserna visas och presenteras, visionerna flaggas och krafterna för 
förverkligande finns. ”Vi kan!””Vi vill!” och ”Vi gör!” är budskapet. 
 Det är svårt att sätta en samlad etikett på hur verksamheten förstås i denna broschyr, men 
trots det får framställningen ändå betraktas som ett skapande av ett turistmål. Frågan är egent-
ligen vad det är för slags turistmål. Detta är otydligt eftersom hela bygden inkluderas. Som 
jag försökt visa ovan är det inte enbart kulturturismen som framställs utan också entreprenö-
rernas förmåga att samla krafterna för förverkligande av projektet. Det är troligen detta som 
förvirrar läsaren och samtidigt hör ihop med frågan om vem broschyren riktar sig till. Är det 
besökare eller potentiella finansiärer och intressenter? Broschyren verkar rikta sig till båda 
grupperna med det gemensamt att bygden ses som turistmål med ”naturliga resurser” genom 
Linné och den ”orörda miljön”. Landskapet har i den meningen inte förändrats vilket möjlig-
gör att det kan vävas in i projektets tänkta framgånghistoria.  
 Om det är till tänkta besökare som broschyren vänder sig framställs flera olika anledningar 
till ett besök. Främst är det miljön med dess fyra naturreservat och ett kulturreservat som 
illustrerar ”det bevarade landskapet”. Linné presenteras också som en anledning till ett besök, 
men då i kraft av att vara en framstående representant för naturvetenskapen mer än socknens 
stolthet i allmänhet. Det framkommer egentligen inte, mer än på ett ställe under ett litet foto-
grafi, att Linné föddes i Stenbrohult. Kunskapen om detta förstås som så självklar att den inte 
behöver understrykas, men det är också ett sätt att inte välja ut en särskild plats (Råshult) när 
det är själva bygden i helhet som ska lanseras: Linné finns överallt – och inte minst på Möck-
elsnäs! 
 Om det istället är till potentiella finansiärer eller intressenter i projektet broschyren vänder 
sig lyfts särskilt en aspekt fram. Här finns resurserna och kompetensen bakom projektet och 
broschyrens omfattning och form visar på ambitionerna genom utförliga skisser som pekar på 
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hur genomtänkt projektet är. Det är den positiva framgångshistorien för Kunskapsprojektet 
som understryks. 
 
Kulturturism i Linnés hembygd 
Utmed Linnéleden. I den unge Linnaeus´ fotspår heter denna mindre broschyr och utmed 
leden finns sju olika sevärdheter utpekade på en karta på broschyrens baksida. Baksidan 
inleds med en ingress som berättar att det inom en femkilometers radie finns fyra naturreser-
vat och ett kulturreservat. Ingressen avslutar med att det är lätt att ta sig fram i området med 
cykel, bil, buss, kanot och till fots. Efter ingressen följer korta berättelser om de sju olika 
sevärdheterna med början i Getryggen som är folknamnet på några rullstensåsar som bildades 
när inlandsisen smälte. Om Kulturreservatet berättas att Carl von Linné föddes i komminis-
terbostället, en natt i maj 1707, och att han bodde här under sina första två år. Här nämns 
också att Stiftelsen Linnés Råshult just nu arbetar med 300-årsfirandet av Linnés födelse och 
att de hoppas få göra det ”i en så ursprunglig 1700-tals miljö som möjligt”. Stenbrohults 
ursprungliga kyrka som Nils Linnaeus blev kyrkoherde i 1709 finns inte kvar men några spår 
av den finns kvar att beskåda. Vidare beskrivs de tre resterande naturreservaten som innehål-
ler bokskogar, äldre odlingslandskap, växt- och djurliv. Det finns också beskrivningar av 
strövstigar som pekar på tillgängligheten i området. Om Möckelsnäs herrgård skrivs att den 
har anor från medeltiden och att Carl von Linné under 1700-talet var en frekvent gäst där.267

 Det är den gamla bygden och naturen som befästs med sevärdheterna. Anslaget anknyter 
till den klassiska svenska långa historien med isens tillbakadragande och stenålderscivilisatio-
nens naturliga intåg. Men berättelserna pekar inte bara bakåt utan till nuet, utifrån spåren av 
bygdens förflutna. Ingenting är dock nytt under solen, utan som det såg ut då ser det ut nu. 
Det är en kontinuitet som fokuseras i de olika berättelserna, från istid till 1700-talet och Lin-
né. Tillgängligheten till sevärdheter ska göra det attraktivt för nutidens besökare att ta del av 
dem. 
 När det gäller naturreservaten är det naturupplevelserna som framställs som viktiga i byg-
den, med betoning på ”ett intressant fågelliv” och ”artrik flora”. Om Kulturreservatet nämns 
att arbete pågår för att återställa det gamla landskapet. Stenbrohults kyrka och Möckelsnäs 
herrgård framställs också med utgångspunkt i Linné. I kyrkan var Linnés far kyrkoherde även 
om den ursprungliga kyrkan inte finns kvar längre och i Möckelsnäs herrgård var Linné en 
flitig gäst. Bygden framställs som viktig med sju sevärdheter som argument, vilka tematiseras 
utifrån Linné eftersom det är hans bygd.  
 Ett centralt budskap som förmedlas är att det är Linnés hembygd. Trots det är det inte 
enbart han som florerar i denna broschyr. Naturupplevelserna är kanske än starkare betonade 
genom de olika naturreservaten. Samtidigt kan naturreservaten associeras till och förklara 
Linnés vetenskapliga gärning. Det var naturen i detta område som skapade det naturveten-
skapliga intresset hos Linné. Men budskapet ligger närmare: ”besök oss, för bygden har 
mycket att erbjuda, landskapet är unikt”. 
 Som tidigare påpekats radas sju argument upp för varför besökare ska besöka bygden. 
Förenklat kan dessa delas in i två huvudsakliga kategorier: kulturhistoriska upplevelser från 
Linnés hembygd och naturupplevelser eftersom den omgivande naturen uppfattas som så 

                                                 
267 Utmed Linnéleden. I den unge Linnaeus´ fotspår. Kunskapsprojektet, odaterad. 

 70



 

betydelsefull att flera reservat blivit utsedda. Naturreservaten och Kulturreservatet blir då 
kvalitetsmärken i sig som understryker hur speciell bygden är. 
 Detta hänger också ihop med hur Kunskapsprojektet presenteras i broschyren. Broschyren 
är ett uttryck för en vilja att marknadsföra bygden, med Linné som dragplåster. Bygden hålls 
ihop av Linné vilket återspeglas i valet av namnet Linnéleden. Kunskapsprojektet har en 
tydlig publikorientering och hela bygden ses som ett turistmål. Det är ett försök att bredda 
verksamheten och sträcka ut den för att kapsla in även det omgivande och närliggande områ-
det. Sevärdheterna är därmed resurser för hela bygden enligt Kunskapsprojektet. 
 
Med Linné, för kulturturism 
Kunskapsprojektets hemsida famnar och utvecklar många olika berättelser och här presenterar 
jag några utifrån berättelsernas grunddrag. Den första handlar om projektet med början i några 
viktiga händelser i Carl von Linnés liv, om hur hans far fick namnet Linnaeus efter en gam-
mal lind som fortfarande står kvar i Jonsboda. Nästa steg i hemsidan är inledningen till Linnés 
digitaliserade örtabok, dess märkvärdighet och betydelse som källa till bland annat den unge 
Linnés förståelse av växtriket och hembygden. Nästa länk handlar om Linnébygden med 
Kulturreservatet, Stenbrohult, Möckelsnäs, Höö, Taxås och Krunan som ingångar. Platserna 
presenteras på liknande sätt som i broschyrerna. Om Stenbrohult berättas hur kyrkan grunda-
des utifrån sägnen om Carl Tukasson (herre på Möckelsnäs) som en julotta gick igenom isen i 
Såganässjön. Han bad till Gud att om han blev räddad (vilket han blev) skulle han bygga en 
kyrka på Möckelns östra strand, vilket också blev fallet. 
 Nästa plats är orangeriet och växterna som ska finns där, tidstypiska som exotiska. Detta är 
dock inte klart 2005. Det finns också en sida med benämningen ”Historien om Carl von Lin-
nés orangeri och ett frö” vilket i princip är en presentation av en sponsor, Bröderna Nelsons 
frö AB. ”Tänk om Georg Nelson 1933 /…/ hade vetat att företaget skulle få äran att fylla 
blomsterkungens orangeri i hans hembygd. /…/. Precis som vi nu också ska föra arvet vidare 
från den store vetenskapsmannen och botanikern Carl von Linné”.  
 I broschyren förs berättelser om Carl von Linné, Linnébygden, sponsorer och sevärdheter 
ihop till en sammantagen presentation av Kunskapsprojektet. De är som satelliter roterande 
kring axeln, Kunskapsprojektet. Berättelserna handlar visserligen om flera olika sevärdheter 
och resurser som finns i Linnébygden men det är utifrån Kunskapsprojektet de ska förstås. 
Naturreservaten omskrivs som natursköna och lättillgängliga områden som återigen huvud-
sakligen förstås som orörda enheter med lång historisk kontinuitet. För kyrkans del verkar ett 
mytologiskt fantasieggande förflutet med utgångspunkt i en ursprungsberättelse. Kulturreser-
vatet framställs som en resurs för Kunskapsprojektet. Även företagssponsorer skriver in sig i 
samma berättelse om lång historisk tradition, med en tydlig riktning för framtida bevarade, 
men främst samtida utnyttjande. Det förflutna är resurser som skrivs in i Kunskapsprojektets 
framgångsberättelse.  
 Fokuseringen på hemsidan är de olika sevärdheterna och vad bygden kan erbjuda. Dessa 
tematiseras som resurser för Kunskapsprojektet. Projektets framskjutna position och engage-
mang illustreras med både vetenskapens och hembygdens Linné som ett slutligt argument för 
bygden. De ambitioner som lyfts fram med skapandet av Linnébygden illustrerar också hand-
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lingskraft och driftighet som förs in i förståelsen av bygden. Det kan bidra till att förklara 
varför företaget Bröderna Nelsons frö AB skriver in sig så tydligt i projektet och bygden.268  
 Det genomgående budskapet på hemsidan är dubbelt. Å ena sidan är det resurserna (natur-
reservatet, Kulturreservatet, Linné, kyrkan och den sammantagna miljön) som understryks i 
form av olika upplevelser med budskapet ”detta måste upplevas”. Å andra sidan framhävs 
projektet med byggnation, kursverksamhet och framlyftandet av Linnés gärningar och hem-
bygd som både har en vetenskaplig och en entreprenörsinriktad framtoning. Det vetenskapliga 
består i digitaliserandet av Örtaboken samt fortsatt intresse för botanik, mineralogi och zoolo-
gi. Entreprenörstemat är det mer framträdande av de båda och består av att i handling (exem-
pelvis upprättandet av hemsidan) visa en vilja att marknadsföra en vara (Linnébygden) och 
hävda bygdens tradition av driftighet och handlingskraftighet där Bröderna Nelson kan förstås 
som ett representativt företag. 
 Det hänger också ihop med hur verksamheten förstås. Kulturturism är den genomgående 
tråden, både för entreprenörssidan och för konstruktionen av det sevärda. Den starka centre-
ringen kring Carl von Linnés person och vetenskapliga gärning kan sammantaget ses som ett 
sätt att hylla bygdens store son. Det finns därmed en växelverkan mellan att låta Linné ge 
stjärnglas åt bygden och att hylla Linné tillbaka. Linné blir summan av bygden och bygden är 
Linnés. Det är så verksamheten iscensätts, men det önskvärda scenariot är kanske i än högre 
grad Linné som en frontfigur för framtida kulturturism med internationella ambitioner. 
 Om det är i ljuset av en vilja att utveckla kulturturism som verksamheten ska förstås är 
frågan varför läsaren ska besöka denna bygd? Det är med hänvisning till Linné som besökare 
huvudsakligen ska åka dit, eftersom miljön, nybyggnationerna, bygden och projektet på ett 
eller annat sätt framställs som präglade av Linnés gestalt. Detta genererar i sig en rad projekt 
av olika slag och en slags temapark i Linnébygden iscensätts. Projektet hyllar Linné samtidigt 
som hans gestalt används som en möjlig resurs. Linné har i den betydelsen inte enbart haft 
betydelse: han har, och ska ha betydelse nu och i framtiden. 
 
Framgångar och utmaningar 
Lars Nexe som driver Kunskapsprojektet är sedan 2002 pensionär.269 Han startade 1972 ett 
eget exportföretag som han drev under nästan 30 år. Innan dess jobbade han som försäljare åt 
ett italienskt företag och senare för ett finskt företag. Nu tar Kunskapsprojektet större delen av 
hans tid. 
 Att driva verksamhet i anslutning till Linné är inte så enkelt som broschyrerna och internet-
sidan gör gällande. Lars Nexe har, som han själv uttrycker det, ”kämpat” för att få ihop peng-
ar från olika departement, EU och många andra för att kunna driva projektet. När jag pratar 
med honom säger han att han grovt missbedömde andras villighet att ekonomiskt stötta pro-
jektet. ”Departementens ljumhet” var en sådan. EU:s intresse var nästa felbedömning och han 
säger  

Jag var naiv där och så och trodde, kan man få 15 milj. till en travbana i Tingsryd så kan 
man väl få 6 milj. till att lyfta upp Carl von Linné och naturvetenskapen. Jag myntade att 
det var ett försummat trumfkort i kampen om den internationella kulturturismen /…/ men 
då är det så att Älmhult ligger i fel målområde, där finns ingen arbetslöshet. 

 
                                                 
268 Det finns också fler sponsorer EON, IKEA för att nämna några, men bröderna Nelson får störst utrymme. 
269 Intervju med Lars Nexe, 2005.09.09. 
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Missbedömningen ledde till att han fick arbeta till ”hundra procent” mot privata sponsorer för 
att få in tillräckligt med pengar. Dessutom säger han att det funnits ”en ganska stor motvilja 
från Linnésällskapet och Uppsala totalt och dom har ju bland annat visat det genom att mobi-
lisera en väldig kraft”. Det är i ganska tunga och uppgivna ordalag han pratar om ekonomin 
och Uppsala men han är mer positiv när det gäller själva projektet. Han förklarar att projektet 
bygger på tre ben: utbildning, forskning och kulturturism. Han menar att det finns väldigt 
mycket ”kultur” laddat i just Linné och pekar på en köpstark grupp, människor i åldern 55 och 
uppåt, som de särskilt inriktat sig mot.  
 

Dom är ju inte så intresserade av att resa till badstränder längre utan dom vill ha upple-
velse av något slag och då kan ju upplevelser vara exempelvis att man kommer till Sten-
brohults kyrka och åker över till dom här anläggningarna och ta del av den och erbjuds då 
trädgård, fina utställningar, 1700-tals mat, 1700-tals musik osv. 

 
Att slå mynt av själva bygden och Linné verkar inte vara några problem alls och idéerna till 
hur det ska gå till fattas inte heller. Därför menar Nexe att det var lika bra att sätta igång med 
byggnationer trots att finansieringen inte var löst. Något tomt prat har han inget till övers för 
och återkommer till Uppsala och Anders Björck som fick 7 milj. att ”spåna” idéer för Linné-
jubileet och ha bankett för. Några kontaktytor i den akademiska världen ”som är koncentrerad 
kring Stockholm, Uppsala” har han inte haft och han upplever att det finns klara skillnader i 
sättet att arbeta på mellan denna del av Småland och Uppsala.  
 
I både broschyrerna och på Internet knyts bygden till huvudpersonen Linné som blir en av 
huvudattraktionerna i bygden. Miljön och landskapet är bärare av en kontinuitet där föga har 
förändrats (inget nytt under solen): naturreservaten och Kulturreservatet säkrar kontinuiteten. 
Detta kan sen användas i framåtsyftande kulturturistiska sammanhang. Denna grundföreställ-
ning påverkar också vad som uppfattas som viktigt, vad budskapet är och hur verksamheten 
huvudsakligen ska förstås. På Internet framträder även en slags hyllning till bygdens store son 
Carl von Linné och hans landskap, på ett tydligare sätt än i broschyren, där entreprenörstemat 
var mer framträdande. Hyllningen består till större delen av nyskapande och framhävande av 
landskapet. Historien utgör ett arkiv som kan kommersialiseras och hyllas. Intervjun med Lars 
Nexe visar att Linnés Råshult skänker trovärdighet för Kunskapsprojektet och när andra 
föreningar konkurrerar med Nexes projekt, hotas verksamhetens kommersiella förutsättningar 
och möjligheten att koda bygden som Linnés. Kunskapsprojektet ses som en tydlig fram-
gångshistoria (från mörker stiga vi mot ljuset) som trots utmaningar (inte hinder) lyckats hålla 
kvar vid ambitionen om att utveckla kulturturism för bygden. På liknande sätt som Stiftelsen 
Linnés Råshult betraktar Kulturreservatet som en turistattraktion, betraktar Kunskapsprojektet 
bygden som en kulturturistisk resurs.270

 
 
 
 
 

                                                 
270 Se även Braunerhielm (2006). 
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Den återskapade guldåldern 

Det museala landskapsarkivet 
I broschyren Kulturreservatet komministerbostället Råshult, utgiven av länsstyrelsen, ges en 
inledande presentation av Kulturreservatet.271 Det framkommer tidigt att landskapet håller på 
att återskapas för att få tillbaka den karaktär det hade vid tidigt 1700-tal. Anledningen är att 
landskapet ska ”kunna fungera som en levande historiebok för besökaren”. I broschyren 
berättas om lanthushållningen under 1700-talet och hur åkrarna i Linnés Råshult odlas. Äng-
arna sköts idag på samma vis som på 1700-talet. Sättet att sköta dem på gynnar återskapandet 
av det växt- och djurliv som fanns då. Idag, fortsätter texten, ger ängsmarkerna en bra bild av 
det växtliv och djurliv ”som kännetecknade landskapet under Linnés tid”. Ängsmarkerna 
innehåller också träd och buskarter som hanteras på ett tidstypiskt sätt. Läsaren får också veta 
att alla ekar var kronans egendom. Eken hatades därför av bonden när den växte för tätt på 
och hotade ängsmarkerna med ofruktsamt lövverk och virke utan värde för bonden. Hamlade 
lindar spelade en stor roll då växtskotten kunde användas till foder och bast för repframställ-
ning. På utmarken betade nötkreatur, får och hästar från tidig vår tills åkrarnas och ängarnas 
avkastning säkrats.   
 Berättelserna fokuserar landskapet, hur skötseln fungerade under 1700-talet och hur land-
skapet såg ut förr. Genom äldre bruksmetoder ska ett 1700-talslandskap bokstavligen odlas 
fram. På det sättet byggs en idealbild upp som anger vad målet för återskapandet ska vara. 
Bilderna som den potentiella besökaren får leder associationerna till en harmonisk bild av 
människans förhållande till närmiljön. Men det finns konflikter som exemplet om bondens 
förhållande till eken visar. Samtidigt omskrivs den konflikten som kuriosa och slätas snabbt 
över som ett undantag. Berättelserna framför på så sätt en ideal bild av bondesamhällets för-
hållande till miljön som kan liknas vid en guldålder, som nu kan och ska återskapas inom 
Kulturreservatet.   
 Efter en kort inledning om Linné leds läsaren ut på åkrarna, ängarna, utmarken och lant-
hushållningen i Kulturreservatet. Det som framhålls som viktigt i denna broschyr kan sam-
manfattas: 1700-talets miljö (åkrarna, ängarnas växter) och lanthushållningen under 1700-
talet. Hur åkrarna odlades och hur ängarna sköttes på 1700-talet framträder särskilt men också 
vad ängarna innehåller i form av växter. Det är miljön med dess biologiska mångfald som 
tematiseras och inte minst människans inverkan och påverkan på den. Ekologin och floran 
lyfts fram som särskilt ovanlig vilket även understryks genom ett flertal illustrationer, oftast 
av växter, som finns i broschyren. Arbetet på Kulturreservatet med hjälp av äldre redskap och 
arbetssätt möjliggör den ovanliga floran, därför inramas en stor del av broschyrens betoning 
på biologiska mångfald av ett slags kulturhistoriskt perspektiv. Däremot är Linné själv relativt 
osynlig i broschyren förutom i inledningen där det fastslås att det var här han föddes. Det kan 
synas lite märkligt med tanke på att första sidan av broschyren faktiskt innehåller en illustra-
tion av Linné.  
 Som framgått i texten ovan var den utryckliga tanken att landskapet ska fungera som en 
slags levande historiebok. Men broschyren säger mer. Skötseln av åkrar och ängar med äldre 
bruksmetoder har lett till att sällsynt flora nu åter blommar. Just detta förhållningssätt ger 
associationerna till att arbetet i Råshults landskap illustrerar värdet av samspelet mellan land-
skap och människa som ett naturligt och ekologiskt kretslopp. Detta säger indirekt att denna 

                                                 
271 Kulturreservatet komministerbostället Råshult, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2004. 
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syn gått förlorad inom dagens jordbruk. Genom att sköta landskapet på 1700-talsvis blommar 
åter naturens mångfald. Guldålderstropen finns närvarande men det är inte bara en försvunnen 
guldålder. Den ska återskapas och ”historieboken” ska lära och upplysa samtiden om en 
ekologisk relation till miljön. Det är dock ingen framtidsvision för ett nytt jord- och skogs-
bruk, alltså inget direkt redskap för en framstegsinriktad vision, utanför en dröm om något 
gammalt och gott, samtidigt som det presenterar ett samtida arkiv av biologisk mångfald att 
dra nytta av. 
 Att det är Linnés födelseplats skulle kunna anföras som en vägande anledning till att göra 
ett besök. Men Linné skrivs snabbt ut ur händelsernas centrum och floran sätts i första rum-
met liksom arbetssättet som möjliggör olika sällsynta ängsblommor och växter. Utifrån bro-
schyren förstås också att Kulturreservatet erbjuder en möjlighet att uppleva en annan slags 
miljö än vad som är ”vanligt”, med allt vad det innebär av sällsynta blommor och landskap 
som sköts på äldre sätt. Det är på det sättet det säregna äldre landskapets dynamik framställs 
som en anledning att besöka Kulturreservatet. 
 I slutet av broschyren får läsaren några riktlinjer för vad besökare inte får göra inom reser-
vatets gränser: ”Det är inte tillåtet att: beträda besådda åkrar, gå över oslagen äng, gräva upp 
eller plocka växter och svampar, fånga eller samla insekter och andra djur, göra upp eld, tälta 
eller ställa upp husvagn eller husbil.” Eftersom Kulturreservatet är öppet för besökare skulle 
det kunna förstås som ett turistmål. Men det är troligare att verksamheten huvudsakligen ska 
förstås som ett slags museum som visar hur jordbruket fungerade förut och att det går att lära 
av historien. Restriktionerna kring vad besökare får och inte får göra i landskapet förstärker en 
sådan tolkning. Turister är välkomna men på villkoren för ett restaurerat biologiskt arkiv som 
i första hand är ett samlingsorienterat museum.272  
 
Det sociala framsteget och den ekologiska guldåldern 
På baksidan av Kulturstigarna i Råshult förklaras dess funktion: ”Den här foldern är din guide 
på vandringen längs kulturstigen.”273 Den ska alltså fylla en praktisk funktion på plats. Den 
ena sidan tar sin utgångspunkt i södra Sveriges förhistoria och Råshults Södregård följs ge-
nom århundraden från 1500-talets jordebok, jordmånens avkastning under 1600-tal, 1750-
talets storskifte, 1800-talets enskifte samt laga skifte 1841 vilket också är det år den äldsta 
kartan över Linnés Råshult är upprättad. Lindarna hamlades var tredje eller fjärde år och 
djuren gillade dess löv. Det är följaktligen en historisk introduktion med särskilt fokus på 
Råshult Södregård. 
 Den andra sidan består av en stor illustrerad karta över Kulturreservatet med olika marke-
rade stigar som kan följas. På kartan pekas också tjugo olika sevärdheter ut och en sådan är 
resterna av en backstugan i södra Kulturreservatet. ”Ser du stenarna på marken? Ser du upp-
höjningen innanför dem? Här har legat en liten backstuga och stenarna är grunden till denna.” 
1800-talets befolkningsökning föranledde resandet av flera mindre backstugor och att de 
byggdes på utmarken, på jord som ändå inte gick att odla. ”Mot dagsverke på gården fick man 
bo och ibland odla ett litet stycke jord. Trångt, fattigt och för oss nutidsmänniskor, ofattbart 
slitsamt.” Strax norr om Kulturreservatets mitt, på kartan, pekas Slåttergubbens växtplats ut. I 

                                                 
272 Se exempelvis Andersson & Aronsson (2004). Här fick föremålen heller inte röras. Se även Adolfsson 
(1987). 
273 Kulturstigarna i Råshult. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005. 
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äldre tider sades det att ”när slåttergubben är utslagen är det dags att slipa knivarna, och när 
drängen och pigan (sidoblommorna) också vaknat är det dags för slåtter”.  
 Broschyren fokuserar det idag synliga landskapets dolda berättelser om samband mellan 
arbete och kulturlandskap. Det finns två parallella berättelser som samsas om utrymmet. En 
övergripande historieskrivning där Linnés Råshult placeras in i 1800-talets fattig- och bon-
desverige där de olika skiftesreformerna sakta moderniserade driften. Samtidigt finns även 
platsens eller landskapets inneboende gömda och glömda berättelser om enskilda öden, där 
backstugan är en av flera. Vid sidan av dessa exempel återkommer samspelet mellan individ 
och miljö i ett dialektiskt perspektiv, där individen påverkar och formas av sin miljö i bro-
schyrens berättelser om platserna. Det är alltså inte bara en guldålder som beskrivs utan också 
berättelser om ett framsteg där vi från mörker stiga mot ljuset, det moderna välfärdssamhället.  
 Broschyrens röda tråd är hur människor levde förr, vad som ryms i reservatet, med fokus på 
fauna och flora. Samtidigt återfinns (på baksidan) områdets historiska bakgrund som ska 
illustrera de påverkansformer som bidragit till hur Kulturreservatet ser ut nu. Det vill säga vad 
som format och möjliggjort landskapet. Det är en resa in i Kulturreservatet med tjugo olika 
utpekade sevärdheter. Flora och faunan framställs som viktigast i denna broschyr tillsammans 
med människans påverkan på miljön. Landskapets flora och fauna lyfts kontinuerligt fram. 
Precis som i föregående broschyr tematiseras miljön utifrån den jordbrukande människan som 
format landskapet. Spåren i landskapet ännu är synliga och går att läsa. 
 Individen har genom historien satt sina spår i landskapet. Vissa spår är tydligare, andra 
behöver förklaringar och kontext för att kunna åskådliggöras. Landskapet i Kulturreservatet är 
därför en plats för besökaren att upptäcka, lära av och förundras över. Enligt broschyren har 
landskapet i Kulturreservatet trots utvecklingen i stort sett varit sig likt genom historien. På så 
sätt kan besökaren ta ett steg bakåt i historien och budskapet i broschyren är entydigt: miljön 
har mycket att lära oss och kunskaper, som gått förlorade från det gamla bondesamhället, kan 
återvinnas. Om det görs, belönar miljön oss med nu sällsynta blommor och insekter. Under 
ligger anklagelsen att så agerar vi inte nu. Åtminstone en implicit civilisationskritik och upp-
maning till handling finns här åter baserad på en guldåldersuppfattning i den ekologiska di-
mensionen, med start i det tidiga 1700-talet och en framstegsberättelse i den sociala dimen-
sionen, med start i det sena 1800-talet. I broschyren framkommer tydligt att Kulturreservatet 
ska uppfattas som ett slags ekomuseum över äldre brukssätt och förhållningssätt till naturen. 
 Det framförs flera motiv i denna broschyr för att göra ett besök. Ekologin, flora och fauna 
framförs som särskilt viktiga anledningar till ett besök. Kulturhistoria är ett annat motiv för ett 
besök; platsens historiska kontinuitet och spåren av tidigare generationer. I så fall kan nutiden 
och historien samsas i en frusen tid, dvs. i Linnés Råshult har tiden stått stilla. Inget är nytt 
under solen, samma ekologiska spelregler och samma landskap finns där, även om en rädd-
ningsaktion är påkallad. Men det är mer sannolikt att landskapet ska ses utifrån en föränderlig 
tid, men i en given naturlig och territoriell ram. Inom denna föränderlighet finns också olika 
skikt som presenteras: fokuseras biologisk diversitet så blir det en berättelse om nedgång och 
fokuseras fattigdom blir det en historia om framgång. 
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Lanthushållning och rekonstruktion 
Broschyrerna Kålgården och Örter behandlar kortfattat, var sin avgränsad del av Kulturreser-
vatet.274 Den första broschyren behandlar kålgården som är ett slags gårdsskafferi för hushål-
let. Här berättas att när familjen Linnaeus kom till Råshults Södregård gjorde Carl en inven-
tering av plantor som hans far hade på gården, inventeringen heter Adonis Stenbrohultensis 
och bara en del av den finns kvar. I Stenbrohult gjorde Carl en egen miniatyrträdgård med 
växter från sin fars trädgård. Viks broschyren sedan upp följer en utförligare dokumentation 
av vad som odlas och hur odlingen gick till. Kålgården i Linnés Råshult består av fyra olika 
kvarter med olika sorters grönsaker och rotfrukter. Plantorna som används nu är hämtade från 
Adonis Stenbrohultensis och odlas med samma metoder som på 1700-talet. En kortare allmän 
utvecklingshistoria om köksträdgårdar följer, med början i medeltiden till våra dagar som 
visar hur olika sorters plantor kommit in i och andra försvunnit ut ur köksträdgårdarna. 
 Broschyren om örter inleder med att förklara örtagårdens tillkomst och historiska bakgrund. 
Det framkommer att trädgården rekonstruerades 1979 efter Nils Linnaeus egen örtagård från 
1706 och fäster vikt vid hur och vad man känner till om denna örtagård. Genom ett brev 
skrivet av Carl von Linnés bror Samuel återges delar av faderns örtagård. Växtmaterialet står 
det inte så mycket om i brevet utan det är hämtat från Adonis Stenbrohultensis. Utöver detta 
finns en detaljkarta över trädgården som visar vilka olika örter som odlas. Alla örter som finns 
i kvarteren beskrivs och förklaras. På de två sista sidorna finns tio exempel på växter som 
återfinns i trädgården. Om Höstrudbeckian skrivs till exempel att Linné uppkallat den efter 
”de mycket förträffliga Rubeckarne, sedan långt tillbaka i alla vetenskapsgrenar lysande inför 
hela världen”.  
 Bägge broschyrerna tar på olika sätt sin utgångspunkt i familjen Linnaeus´ relation till 
kålgården och örtagården vilket skapar kulturhistorisk legitimitet för deras plats i Kulturreser-
vatet. Men det är också ett sätt att skapa referenser för hur de olika trädgårdarnas innehåll och 
utseende blir särskilt viktiga för trovärdigheten i återskapandet. Därefter går berättelserna isär. 
Kålgården inriktar sig mer på en slags kulturhistorisk beskrivning av tillkomst och funktion 
där Södregårdens kålgård får exemplifiera ett förr vanligt fenomen. Örtagården är mer strikt 
inriktad på själva återskapandet av ett Linnéminne och ägnar visst utrymme till att förklara 
och undersöka dess förlaga och rekonstruktion. Därefter övergår intresset på själva örterna. 
Både kålgården och örtagården fokuserar på hur de en gång kan ha sett ut, eftersom de båda 
ses som rekonstruktioner. Det påminner om ett vetenskapligt förfaringssätt för att skapa tro-
värdighet för rekonstruktionerna och döljer de tillfälliga valen bakom just dessa konstruktio-
ner. 
 Kålgården fångar ett brett perspektiv och fokuserar en utvecklings- och förändringshistoria 
utifrån vad som har odlats och hur innehållet förändrats från medeltiden och framåt. Men det 
är själva odlingen och förändringen som tematiseras, inte växterna i sig. Det viktiga i denna 
broschyr är kålgårdens tillkomst som ett allmänt fenomen, inte specifikt ”Södregårdskt”. 
 I broschyren Örter fokuseras återskapandet och trädgårdens nutida innehåll, växternas 
användningsområde och härstamning. Men det tematiseras utifrån det partikulära och specifi-
ka för just Södregårdens örtagården. Det partikulära återfinns också i återskapandet som noga 
redovisas. Som läsare anas en detaljerad noggrannhet som föregått återskapandet och beskriv-

                                                 
274 Råshult Vegetable garden. Länsstyrelsen i Kronobergs län. 2002. Örter. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
odaterad. 
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ningarna av örtagården. Den noggranna rekonstruktionen i sig och länken till Linné är motiv 
för trädgårdens existens och värdet av ett besök. 
 Det framstår som oklart vad budskapet i dessa broschyrer är till en besökare, vilket beror på 
att dessa broschyrer ska förstås i relation till de andra av länsstyrelsen producerade broschy-
rerna. I den mån det går att säga något om budskapet till en potentiell besökare är det inte i 
första hand motiverat av varför återskapandet sker. Det handlar snarare om att det odlas och 
hur återskapandet sker. För kålgårdens del i form av hur ett återskapat 1700-tals fenomen ska 
förstås i en historisk kontext. Budskapet i broschyren om örtagården vill visa hur Nils Linna-
eus örtagård troligen sett ut. Men varför återskapandet sker eller varför detta framställs som 
betydelsefullt anses inte behöva ytterligare motivering.  
 Varför är kålgården och örtagården värda ett besök enligt broschyrerna? Kålgården och 
örtagården svarar delvis på ett specialintresse för trädgårdsodling, botanik och för mindre 
vanliga örter. Örtagården och kålgården ska förstås som särskilda sevärdheter inom Kulturre-
servatets ram. Det finns även anledning att förstå både kålgården och örtagården som en del i 
en slags museal kontext. Kålgården ses som en rekonstruktion av hur det kunde ha sett ut på 
1700-talet. Örtagården fokuserar kanske än starkare på en slags kulturhistorisk autenticitet 
eftersom stor energi läggs på redogörelse av källorna för återskapande. De är båda samlings-
orienterade, ett försök att återskapa både ett arkiv och skattkammare som kan berätta och 
skapa fascination om Linnés Råshult under 1700-talet. Men hur betraktar Kronobergs länsan-
tikvarie platsen och hur kom det sig att platsen utnämndes till Kulturreservat?  
 
Råshult som kulturmiljövårdsprojekt 
Margit Forsström är länsantikvarie i Kronobergs län.275 Hon har en fil. kand. i nordisk forn-
kunskap, Lunds universitet, och har utöver det läst konst och historia. Margit Forsström har 
disputerat i medeltidsarkeologi och kom i kontakt med kulturminnesvården när hon en tid 
jobbade som arkeolog. Hon har varit länsantikvarie sedan 1983. 
 För Margit Forsström rådde ingen stor tvekan om att det skulle bli just Linnés Råshult som 
skulle bli kulturreservat.276 ”Jag menar här i länet och i Småland så är ju Linné och Linnékul-
ten skulle man kunna kalla det utbredd och välkänd och förknippad med Råshult.” Trots det 
gjordes innan utnämningen en omfattande genomgång i varje kommun i Kronobergs län om 
vilka områden som kunde tänkas bli kulturreservat. Men Linnés Råshult säger hon hade 
många fördelar. Markfrågan var redan ordnad genom stiftelsebildningen på mitten av 80-talet 
och skötselföreskrifter fanns redan. Samtidigt fanns ”signaler” från RAÄ att när chansen för 
att bilda kulturreservat fanns skulle den användas. Att Linnés Råshult utnämndes till kulturre-
servat var enligt Margit Forsström en naturlig utveckling av ett område som ständigt utökats 
från hembygdsföreningens tid till RAÄ:s involvering. Länsstyrelsens roll menar hon är att ge 
pengar till löpande vård av området. Enligt henne är det de olika aktörerna som varit engage-
rade i Kulturreservatet som möjliggjort utnämningen till kulturreservat, genom att formerna 
för förvaltningen redan fanns och att det redan var en etablerad plats som skötts sedan tidiga-
re. 
 Men det har inte varit så lätt att ”återskapa” ett 1700-talslandskap och ”det finns belackare” 
menar Margit Forsström. Det finns heller inga kartor från Linnés tid som visar hur området 
har sett ut. Därför har denna aspekt blivit särskilt omdebatterad menar hon. Särskilt skötseln 
                                                 
275 Intervju med Margit Forsström, 2005.09.12. 
276 För den som vill läsa mer om kulturreservat, se Riksantikvarieämbetet (2005, version 3). 
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och skötselplanen av Kulturreservatet har blivit en stötesten. Margit Forsström förklarar också 
varför Smålands museum varit så lite involverade i Kulturreservatet. Hon menar att Smålands 
museum har ifrågasatt autenticiteten på Linnés Råshult då Linné inte är född i Linnéstugan. 
Eftersom järnvägen också beskär landskapet, begränsas möjligheten att visa upp området på 
ett bra sätt. Margit Forsström säger 

 
Men museet har haft en kritisk hållning och till slut så vill man att bara ha med dom som 
är positiva /…/ om man ska jobba med det så blir det så himla onödig belastning liksom. 
Vi har ju pengarna och möjligheten att göra som vi vill, men man vill ju gärna att det ska 
vara enighet i länet. 

 
Den åsikt som Margit Forsström framför är ett pragmatiskt – rationellt förhållningssätt för den 
som kontrollerar de viktigaste formella maktresurserna, för att kunna driva projektet framåt. 
Samtidigt upplever andra aktörer att de inte får sin rätta roll med detta synsätt. 
 
Från länsstyrelsens sida är återskapandet av landskapet viktigast. Men för att kunna återskapa 
krävs kunskap om hur det har sett ut, vilket även ges stor plats i broschyrerna. Hur det har sett 
ut kan förstås som en referent till arkivtanken som återskapandet ska efterlikna. Länsstyrel-
sens broschyrer är alltså överlag samlingsorienterade. Kulturreservatet framställs som ett eko- 
och jordbruksmuseum för ett äldre odlingslandskap där arbetssättet bidrar till ett återskapande 
av en nu sällsynt flora och fauna. På så sätt är det en ekologisk guldålder som ska återuppli-
vas. Föreställningen om att kunna ”återskapa” ett äldre landskap är ett sätt att skapa trovär-
dighet kring arbetet med Kulturreservatet och ambitionerna att miljön ska kunna fungera som 
en levande historiebok. Denna föreställning skänker också legitimitet till resan bakåt till 
guldåldern. Länsstyrelsens bild av Kulturreservatet som ett arkiv och en skattkammare är 
samtidigt inte ämnad för förhandling och kompromisser. Det är ett projekt som beslutsamt ska 
drivas framåt. Länsstyrelsen finner sina närmaste bundsförvanter i Stiftelsen Linnés Råshult 
och Kunskapsprojektet som bygger vidare på deras ambitioner. 
 

Diskussion 

I både broschyrer, hemsidor och i intervjuer framträder en tydlig bild för besökaren att Carl 
von Linné är en centralgestalt för bygden, med undantag för Länsstyrelsens landskapsrestau-
rerande huvudtema som tonar ner Carl von Linné till fördel för flora, fauna och återskapande. 
Det är också i linje med den ram som kulturmiljövården ger. Det finns inte så många aktörer 
som så entydigt fokuserar just floran och faunan som länsstyrelsen gör. För Kunskapsprojek-
tet är det bygdens helhet och enhetlighet som ska representeras. Däremot finns flera konkur-
renter som gör anspråk på Carl von Linné som en tillgång: hembygdsföreningen, Kunskaps-
projektet och Älmhults kommun. Varken i broschyrerna eller på hemsidorna framträder 
konflikter, meningsskiljaktigheter eller liknande som på något sätt hotar bilden av Linnés 
landskap som ett självklart och oomstritt värde.277 Ingen av dem har valt att öppet konfrontera 
de övriga, kanske också för att det skulle kunna erodera det gemensamma kapitalet som ett 

                                                 
277 Se även Samuelsson (2005), s 159. 
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oomstritt kulturarv utgör. Men när de strategiska aktörerna själva får komma till tals öppnas 
en delvis annan bild upp som antyder meningsskiljaktigheter och konflikter.  
 Bilden blir en helt annan om vi vänder oss till de lokala tidningarna där logiken snarare är 
att en nyhetsrapportering mår bättre av konflikter, oegentligheter och överraskningar än av 
långa trygga kontinuiteter i landskapet. 
 

Linnéminnet utmanas och försvaras i lokaltidningarna  
Efter att ha analyserat broschyrerna och Internethemsidor kring Linnés Råshult undersöker 
jag här vilken bild de kringboende får genom lokalpressens presentation av Kulturreservatet. 
Tidningarna är flitiga rapportörer av händelser i dess upptagningsområde. Till skillnad från 
broschyrerna och internetsidorna där organiserade aktörer själva berättar och presenterar sig 
formas tidningarna som ytterligare aktörer i det lokala samhället. Tidningarna utgör ett forum 
för de olika aktörerna och medborgare att komma till tals för att ventilera sina åsikter. Tid-
ningarna representerar också en arena som aktörerna själva har mindre kontroll över än i de 
föregående materialen. Genom att studera tidningarna kan andra sammanhang och kontexter 
vävas in i förståelsen av Linnés Råshult som inte framträder i de föregående materialen. Tid-
ningarna kan i den meningen sägas såväl presentera den lokala arenan samtidigt som de även 
är en del av den. Detta gör också materialet mer svårhanterligt än de andra materialen efter-
som tidningarna har flera roller av hålla isär.278  
 Det jag är intresserad av är hur tidningarna porträtterar eller iscensätter Kulturreservatet. 
Vilka aspekter lyfts fram? En jämförande fråga är att undersöka om kulturarvet skapas som 
något annat här i jämförelse med broschyrer och internetsidor. Eftersom materialet är aningen 
brokigt och omfattande har jag inledningsvis försökt fånga upp det helhetsintryck som tid-
ningarnas artiklar ger. I forskningen har lokaltidningar ofta framhållits som exempel på en 
anpasslig journalistik som bara speglar lokalsamhällets identitet och saknar kritisk udd. På 
senare år har dess betydelse som arena för olika intressen och de dynamiska sidorna också 
hävdats.279 Historikern Claus Bryld m.fl. menar också i Att formidle historie, utifrån sociolo-
gen Pierre Bourdieus tankar om journalistikens makt, att medierna gärna inriktar sig på att 
förmedla det osedvanliga och aparta därför att det ordinära är svårare att sälja.280  
 
Lokaltidningarna som metod 
De tidningar som materialinsamlandet baserats på är Smålandsposten med huvudredaktion i 
Växjö och Smålänningen med huvudsaklig bas i Ljungby. Valet av dessa tidningar faller sig 
naturligt då bägge tidningarna har Älmhults kommun i sitt upptagningsområde samt att bägge 
tidningarna har lokalkontor i Älmhult. Tidningarna är dessutom de två största i Kronobergs 
län. I bägge tidningarna finns en avdelning eller sektion, ”Älmhult”, där nyheter, artiklar och 
information med lokal bäring presenteras. Det är främst denna del som är intressant. 
 Smålandsposten hade 2005 en upplaga på 39 800 exemplar medan Smålänningen under 
samma år hade en upplaga på 13 300 exemplar.281 Spridningsområdet för Smålänningen är 
Ljungby, Markaryd och Älmhult i första hand. Smålandsposten har Växjö, Alvesta, Uppvi-
                                                 
278 Se även Rodell (2002), s 22-33. 
279 Se forskningsläge i Andersson (2001). 
280 Bryld (1999), s 99. 
281 TS- tidningen nr 1 2006, s 51. 
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dinge/Åseda, Tingsryd, Lessebo, samt Älmhult. Smålänningen är alltså mer orienterad mot 
den västra delen av Kronobergs län medan Smålandsposten mer verkar i den östra delen av 
länet.282 Älmhult ligger mellan och överlappas av bägge tidningarna. Båda tidningarna ingår i 
större koncerner, Barometern respektive Herencokoncernen med Östra Småland och Blekinge 
respektive norra Småland och Västergötland som främsta verksamhetsområden.   
 
Artiklarna från Smålandsposten har sökts på Internet via deras hemsida. Sökorden har inklu-
derat ”kulturreservat”, ”historiskt landskap”, ”Michaëlsson”, ”återskapande” och ”Linnés 
Råshult”. Därefter har jag i den mån det varit möjligt följt upp artiklarna vidare med utgångs-
punkt i deras innehåll. För att få tag i artiklarna från Smålänningen har jag själv klippt ut 
artiklar från tidningen samt förlitat mig på vänner och släktingar som efter mina instruktioner 
klippt ut artiklar som på något sätt handlat om Linnés Råshult och Kulturreservatet.283 Anled-
ningen till detta förfaringssätt var att Smålänningen inte har någon Internetupplaga av sin 
tidning och därmed ingen söktjänst för artiklar. På så sätt har ett urval gjorts av tidningens 
läsare, artiklar som fångat deras intresse. Någon gång har jag följt upp en rapportering i tid-
ningens arkiv för att kunna presentera det på ett läsbart sätt i avhandlingen. Det finns ingen 
möjlighet att på Smålandspostens eller på Smålänningens hemsida söka efter insändare.  
 Sammanlagt har jag samlat in 101 artiklar mellan januari 2001 – maj 2006. Merparten av 
artiklarna är från 2004 – 2006 vilket förklaras av att det var under denna tid som insamlandet 
pågick mest intensivt och att Linnéjubileets uppladdning påbörjats. 
 
Kulturreservat, Kunskapsprojektet och Linnéjubileum i med- och motgång 
Innan jag går över och fördjupar mig i materialet presenterar jag grovt materialets spännvidd 
och huvudsakliga inriktning. Efter att ha läst igenom artiklarna har jag delat upp dem utifrån 
artiklarnas fokusering. Klassificeringen bygger på artikelinnehållet uppfattat som en helhet 
där de artiklar som behandlar liknande aspekter hamnat i samma grupp. Eftersom det finns en 
hel del konflikter i anslutning till både Linnés Råshult och Kunskapsprojektet har jag valt att 
samla dem i egna kategorier.  
  
Den största delen av artiklarna handlar om trevliga händelser på Kulturreservatet.284 Det 
handlar exempelvis om odlande i Kulturreservatet och ofta finns en intervju med arrendato-
rerna Lena och Michaël Michaëlsson som pratar om skötseln av Kulturreservatet. Men det 
kan också handla om någon konkret händelse som ”Äpplets dag”, ”de gamla hantverkens 
dag” eller om ”slåttern på ängarna”. Äpplets dag brukar inträffa kring mitten av september 
och äppelkännaren Eric Håkansson från Urshult är alltid den centrala gestalten för dagen. Han 
visar fram olika sorters äpplen, pratar om skötseln av äppelträd. Vissa besökare tar ofta med 
sig egna äpplen för att få dem artbestämda. Äpplets dag, de gamla hantverkens dag och slåt-
tergillen omnämns nästan alltid i termer av ”tradition” och det avser då att evenemanget är, 
kan bli eller har blivit ett återkommande fenomen i anslutning till Kulturreservatet.  

                                                 
282 Andersson (1999), s 326. Se även Andersson (2001). Anledningen till delningen kan förstås utifrån folklan-
den Värend (östra delen av nuvarande Kronobergs län) och Sunnerbo (södra Finnveden och västra delen av 
nuvarande Kronobergs län). 
283 Se även Zintchenko (2003), s 46. 
284 34 stycken artiklar. 
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 Rapporteringar av inventeringar av flora och fauna förekommer också i tidningarna och då 
ofta i positiva termer. Det handlar ofta om att arterna blir fler eller att någon art minskat, och 
personen som gjort inventeringen hamnar ofta själv i centrum. Om det exempelvis är en bio-
log som gör inventeringen handlar en stor del av artikeln om arbetsmetoden och hur arbetsin-
tensiv inventeringen är. I samband med att en arkeologisk utgrävning gjorts i Kulturreservatet 
publicerades flera artiklar om fynd som gjorts och hur intresserade besökare lyssnar till arkeo-
logen. I samband med inventeringar och arkeologiska utgrävningar är det ofta vetenskapen i 
sig som står i centrum. ”Fynd” behöver inte alltid stå i samband med arkeologin som veten-
skap.285 Det kan även gälla för biologer som hittat någon anmärkningsvärd insekt på ängarna. 
Exempelvis blev världens minsta insekt, bälgnackstekeln som är ”lika lång som ett hårstrå är 
tjockt” och ”går på luftmolekyler” uppmärksammad som ett ”sensationellt fynd”.286  
 Det är inte enbart saker som har hänt i reservatet som får plats utan också aktiviteter som 
borde hända eller kommer att hända inom en snar framtid. Till exempel utnämnande av reser-
vatet till världsarv på Unesco:s lista287 – eller att brandskyddet borde förbättras i reservatet. 
Planerade aktiviteter är förbättringar, renoveringar av Linnéstugan och nybyggnationer i 
Kulturreservatet. En artikel som står ut från de övriga är ”Carl von Linné föddes inte i Rå-
shult”288 som handlar om en pergamentbit som hittats i Linnéstugan i samband med en reno-
vering. Enligt pergamentet som handlade om blommor och var undertecknad ”Carl Linnéus”, 
framgick att denne person var på besök i Råshult och egentligen kom från Linneryd. Troligen 
var denna Carl Linnéus från Linneryd, kusin med den kände Carl Linnaeus. Mats Thelin som 
gjorde upptäckten menar vidare att Linneryd egentligen hette Linnéryd men att accenten över 
”e” troligen fallit bort.   
 Dessa artiklar spänner alltså över ett ganska vitt spektrum av händelser och teman i Kultur-
reservatet. Oftast med det gemensamma att artiklarna beskriver händelserna och Kulturreser-
vatet som positiva, bra och som intressanta fenomen i bygden. Tematiseringen pekar också på 
händelserna nuet och framtiden och de flesta artiklarna kan associeras till Linné eller aktivite-
ter i hans anda.  
 
Men allt som handlar om Kulturreservatet är inte positivt framställt. Konflikter kring reserva-
tet289 lyfts också fram i tidningarna med jämna mellanrum och ibland har de också följts upp. 
Det handlar om konflikter som rör skötseln av Kulturreservatet, där hembygdsföreningen 
Linné riktat kritik mot Stiftelsen Linnés Råshult. Men det är inte bara mot skötseln kritiken 
riktats, även frågan om vem som har rätt att vistas på Kulturreservatet samt vad besökare får 
göra och inte får göra där blir aktuella. Särskilt har tidningarna följt en professor i zooekologi 
på Lunds universitet och hans doktorand som genomfört forskning om insekter på ängarna. 
Detta visades sig vara ett problem eftersom ängarna inte får beträdas utan medgivande från 
arrendator och länsstyrelsen. Fallet har tagits upp i miljödomstolen och överklagats av profes-
sorn till miljööverdomstolen. Aktörerna i konflikten är å ena sidan professorn Sven G Nils-
                                                 
285 Se även Holtorf (2004b).  
286 Smålänningen 2005.07.27. 
287 Internationell överenskommelse om att bevara, levandegöra och vårda särskilt utvalda kulturarv av sådan 
betydelse att det är en angelägenhet för mänskligheten. De utvalda kulturarven hamnar sedan på en Världsarvs-
lista. I Sverige finns i dag fjorton utvalda områden, till exempel Drottningholms slott, hällristningsområdet i 
Tanum Bohuslän, Hansestaden Visby på Gotland och Högakusten. http://whc.unesco.org, besökt 2008.07.03. 
288 Smålänningen 2004.04.01. 
289 12 stycken artiklar. 
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son290 och hans doktorand Marcus Franzén och å andra sidan Länsstyrelsen i Kronoberg och 
arrendatorerna som brukar jorden på Kulturreservatet, Lena och Michaël Michaëlsson. Artik-
larna handlar om hur Linnés Råshult ska förstås och tematiseras utifrån aktörernas visioner 
för området. Det är debatter om rätt och fel där olika visioner kolliderar.    
 
En del artiklar fokuserar Kunskapsprojektet291ofta med inriktning på dess ekonomi. I nästan 
samtliga fall konstateras pengabristen redan i rubriken: ”Inga pengar till Linnésatsning i 
Älmhult”, ”Kunskapscentrum saknar pengar” och ”Minus 170 000 på kontot – trots färska 
sponsorpengar” för att nämna några exempel – långt från broschyrernas trosvissa budskap.292 
En del artiklar handlar också om att ett visst bolag beslutat sig för att sponsra projektet, ex-
empelvis Sydkraft.293 Sponsorerna har då fått ett förhållandevis stort utrymme i texten. Några 
artiklar handlar mer konkret om vad Kunskapsprojektet har gjort eller om någon händelse 
som exempelvis när arkitekterna för ett nytt byggprojekt i Kunskapsprojektets anda var valda 
och bevistade platsen. Det som är gemensamt för dessa artiklar är att entreprenören bakom 
Kunskapsprojektet, Lars Nexe, nästan alltid figurerar i texten med både citat och bild. Han 
berättar gärna om jobbet med att få in pengar till projektet. Många gånger avslutas artikeln 
med en positiv ”knorr” där det förklaras att det visserligen är svårt att få in pengar men att det 
nog ska lösa sig. Framtiden beskrivs i den meningen mestadels som ljus även om situationen 
inte alltid är det. Tematiseringen av artiklarna handlar också om entreprenörens med- och 
motgångar. Nuet är oftast inte positivt men framtiden är det. Från mörker stiger vi mot ljuset, 
tack vare driftiga smålänningar, då som nu! 
 
Om kampen kring Kunskapsprojektet294 handlar ytterligare några artiklar. Artiklarna handlar 
om konflikter i samband med Linnéjubileet och varumärket Carl von Linné, men också om 
byggnadsminnen (orangeriet). Här är flera aktörer involverade: Spendrups, Uppsala universi-
tet, Linnés Hammarby, Kunskapsprojektet, diverse departement och svenska Linnésällskapet 
för att nämna de mest framträdande. Striderna gäller rättigheter till användande av exempelvis 
namnet Linné men de handlar också om att pengar inte blivit beviljade eller gått någon annan-
stans än till Kunskapsprojektet. Navet i dessa konflikter som det speglas i tidningarna är just 
Kunskapsprojektet och dess företrädare Lars Nexe som även i dessa sammanhang återfinns 
som talesman. Ibland är han en företrädare för projektet (namnstriden) och ibland är han en 
företrädare för bygden (Linnéjubileet). Konflikterna handlar ofta om ekonomin men den 
genomgående tematiseringen är kampen om Linnéminnets uttrycksformer. 
I flera artiklar om Linnéjubileet295 figurerar ofta antingen Kulturreservatet eller Kunskapspro-
jektet. Artiklarna handlar om skiftande saker i förhållande till firandet av Carl von Linnés 
födelse: hur ska uppståndelsen kring Carl von Linné på bästa sätt kunna utnyttjas, hur ska 
samordningen av firande ske, vilka ska hålla i samordningen, reportage om händelser som 
olika filmatiseringar av Linnés liv samt tillgång till ekonomiskt kapital för firandet och böcker 
som skrivits om Carl von Linné i anslutning till hans 300-årsjubileum. Jag har delat upp 

                                                 
290 Även ordförande i bygdens naturskyddsförening. 
291 21 stycken artiklar. 
292 Smålandsposten 2006.05.18, Smålandsposten 2004.01.14, Smålandsposten 2004.10.16. 
293 Sydkraft har bytt namn till ”Eon”.   
294 12 stycken artiklar. 
295 Nationellt relaterade 9 stycken, regionalt/lokalt relaterade 13 stycken, sammanlagt 21 stycken artiklar. 
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artiklarna i sådana som handlar om firandet lokalt/regionalt respektive nationellt av den an-
ledningen att det helt enkelt finns skillnader mellan dessa. Skillnaden består i att de artiklar 
som handlar om det nationella firandet lägger vikten kring själva samordnandet av jubileet 
och tilldelandet av ekonomiskt kapital för firandet. Lokalt/regionalt läggs vikten mer på hur 
detta jubileum ska utnyttjas på bästa sätt exempelvis av Älmhults kommun eller Växjö stad. 
Tematiseringen är genomgående förberedelserna inför jubileet. 
  
I relation till både broschyrer och internetsidor där Linnés Råshult framställs som en mer eller 
mindre konfliktfri utopi med en entydigt solig sida, skapas det i tidningarna en annan bild. 
Tematiseringen av artiklarna visar att Linnés Råshult är inbäddat i flera olika kontexter där 
kampen om Kulturreservatet och rätten till tolkningsföreträde inte är så självklar som den 
framställts i andra material. Kampen om Carl von Linné och skötseln ges särskilt utrymme för 
strider och oenigheter där Linnés Råshult förstås och upplevs på olika sätt. Ofta är det just i 
oenigheterna som värden och värderingar blir som mest framträdande, synliggjorda och ställ-
da på sin spets. Konflikterna är därför intressanta att studera närmare. Med utgångspunkt i 
oenigheterna kommer jag fortsättningsvis att undersöka vilka värden striderna kring Kulturre-
servatet gäller. Vad kan de säga om hur Kulturreservatet uppfattas i tidningarna samt ifall det 
finns konkurrerande bilder av Kulturreservatet?  
 

Från samlings- till publikorientering  

I februari 2001 dyker det i Smålandsposten upp en artikel som ventilerar en konflikt mellan 
Stiftelsen Linnés Råshult och hembygdsföreningen Linné. Upprinnelsen till artikeln är att 
hembygdsföreningen Linné inte tänker skaffa ny arrendator till en uteservering som ligger i 
anslutning till Kulturreservatet. Hembygdsföreningen representeras i artikeln av Bengt-Eric 
Ericsson som är ordförande i föreningen. Hans kritik riktar sig mot Stiftelsen Linnés Råshult 
och han menar att ”Det är en långtgående trend att sedan Stiftelsen tog över har besöken 
minskat och personalen ökat.” Föreningen menar att personalen och administrationen helt 
enkelt kostar för mycket och att underhållet av Linnés Råshult därför inte sköts ordentligt. 
Underförstått är att under hembygdsföreningens tid så var förhållandet tvärtom. Föreningen 
menar vidare att ”personalstyrkan har oklara ansvarsförhållanden, oklar arbetsdelning och 
ojämnt fördelade arbetstoppar som skapar mycket spilltid.” Det har sedan lett till ett dåligt 
samarbete mellan stiftets guider och trädgårdsarbetare och hembygdsföreningens uteserve-
ringsarrendator. Detta menar föreningen har skapat personmotsättningar och revirtänkande. 
Enligt Bengt-Eric Ericsson ska Stiftelsen Linnés Råshult ägna sig åt underhåll och utveckling 
av Linnés Råshult som turistmål, inte åt den dagliga verksamheten. Den senare bör istället 
överlåtas till en fristående arrendator som får behålla de intäkter som görs, mot ett visst arren-
de till Stiftelsen och hembygdsföreningen. Enligt en talesman för Stiftelsen Linnés Råshult 
som svarat på förslaget i samma artikel framgår att Stiftelsen Linnés Råshult kanske får ta åt 
sig av kritiken men att frågan skjuts på framtiden och måste diskuteras utförligare.296  
 Efter denna artikel skriver tidningarna inte mer om sakfrågan utan detta är en rapport om en 
oenighet som får ett omedelbart lokalt nyhetsvärde genom meningsskiljaktigheterna. I artikeln 
framgår också att hembygdsföreningen framfört synpunkterna i en skrivelse till Stiftelsens 

                                                 
296 Smålandsposten 2001.02.15, ”Kritik mot skötseln av Råshult”. 
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styrelse. Det finns även ett under- och ovanifrånperspektiv i artikeln där hembygdsföreningen 
är den mer praktiskt inriktade underifrånaktören som inte fått gehör för sina åsikter. Stiftelsen 
Linnés Råshult framställs i tidningen som inriktad mot formella beslut i slutna rum och blir 
därmed antitesen till den handlingskraftiga hembygdsföreningen. Det framstår dock tydligt att 
här finns grundläggande meningsskiljaktigheter mellan de båda aktörerna som inte bara rör 
organisatoriska frågor. Det gäller konkurrensförhållanden mellan hembygdsföreningen och 
Stiftelsen Linnés Råshult där hembygdsföreningen förlorat inflytande över ett område som 
länge varit en del av föreningens kärnområde. På Internetsidorna tonar en guldåldersberättelse 
fram om den tid då hembygdsföreningen var djupare involverad och allt fungerade bättre. 
Stiftelsen Linnés Råshult har inte förmått axla arvet från den tiden menar hembygdsförening-
en. 
 
Hembygdsföreningen Linné återfinns i ytterligare en artikel som handlar om ett nytt besöks-
centrum. Även här framträder hembygdsföreningen som motståndare till förändringar i an-
slutning till Kulturreservatet. Denna gång är det arkitekter som på uppdrag av Stiftelsen Lin-
nés Råshult fått i uppgift att ta fram olika förslag på hur mottagningsplatsen för besökare ska 
se ut inför Linnéjubileet 2007. Främst gäller det ombyggnad av parkering, servering och 
souvenirförsäljning, något som markägaren (Hembygdsföreningen) inte ser som så angeläget 
att genomföra. Bengt-Eric Ericsson framför återigen föreningens inställning: ”Vi tycker vi har 
en fungerande anläggning. Besökarna har minskat från 20 000 till 12 000 och därför behövs 
det inte byggas om”. Det framkommer i artikeln att hembygdsföreningen även denna gång 
formaliserat sina åsikter i en skrivelse till både Älmhults kommun och Stiftelsen Linnés Rå-
shult. Lite längre fram i artikeln nyanseras bilden av hembygdsföreningens motstånd något. 
Föreningen vill att några planerade arkeologiska utgrävningar ska göras innan beslut fattas 
och tidningen skriver: ”Hembygdsföreningen förutsätter också att det finns en direktkontakt 
med Riksantikvarieämbetet och det hade, tycker hembygdsföreningen, varit en fördel om det 
tagits en sådan kontakt innan arkitektprojektet sattes i gång.” Hembygdsföreningen menar 
vidare att det krävs en överenskommelse mellan de inblandade innan byggnationen kan på-
börjas. Som svar på hembygdsföreningens kommentarer har tidningen tagit kontakt med 
länsekologen Ingvar Nilsson på miljö- och byggkontoret i Älmhults kommun. Han menar att 
meningen är att besökarantalet i framtiden ska öka, inte minska. Vad gäller de arkeologiska 
utgrävningarna ”är det självklart att de måste genomföras innan” projektet med nybyggnation 
sätter igång.297  
 Det verkar som om hembygdsföreningen fått en annan bild presenterad för sig och på basis 
av den vill bromsa händelseutvecklingen. Det är sannolikt också ett sätt för hembygdsföre-
ningen att visa att den fortfarande är en central ansvarstagare för Linnés Råshult. Hembygds-
föreningen framställs som skeptikern mot förändringar och mot Stiftelsen Linnés Råshults 
planer och kompetens överlag. Båda artiklarna kan ses som ett sätt för hembygdsföreningen 
att väcka opinion mot Stiftelsen. Det verkar som om hembygdsföreningen hamnat lite utanför 
händelsernas centrum och att kritiken fungerar som ett sätt att bli en tydligare aktör i frågor de 
själva känner sig utestängda ifrån men anser sig ha ansvar för. Det är i båda artiklarna, hem-
bygdsföreningen som framför kritik vilket skulle kunna tala för att de upplever sig som förbi-
sedda. Initiativen kan ses som ett sätt att väcka intresse för den egna verksamheten. Linnés 

                                                 
297 Smålänningen 2003.12.09, ”Vill förändra mottagningsplats inför stundande Linnéjubileum.” 
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Råshult är ur den aspekten en metonymi för hembygdsföreningens verksamhet och de fram-
ställer sig som värnare av Kulturreservatet, det är föreningens protektorat. Hembygdsförning-
en är också betydligt mer samlingsorienterad än Stiftelsen Linnés Råshult som vill förbereda 
en tydligare publikorientering.  
 

Kulturreservat som arkiv och skattkammare. 

Sven G Nilsson, professor i zooekologi vid Lunds universitet, har också synpunkter på sköt-
seln. Från slutet av januari 2003, finns en artikel från Smålänningen där han menar att land-
skapet bör förändras ordentligt om inte stora mängder arter ska dö ut. Enligt artikeln har han i 
ett brev till Älmhults kommun, Växjö stift och länsstyrelsen pekat på att ytterligare hundra 
hektar slåtteräng och tusen hektar lövskog skulle behöva skyddas för att bevara den biologis-
ka mångfalden. Enligt Sven G Nilsson är orsaken ”granskogsbruket och de stora kvävenedfal-
len”. Pengar från EU vore idealiskt men då krävs det betesdjur som betar över större områden, 
menar han vidare.298 Den underliggande och tryckande frågan verkar vara om den biologiska 
mångfalden är förenlig med återskapandet av ett så begränsat 1700-talslandskap som Råshult 
är. För Sven G Nilsson är utgångspunkten inte återskapandet av ett historiskt landskap. Han 
värnar den biologiska mångfalden vilket var en utgångspunkt också i länsstyrelsens broschy-
rer. Slutsatserna som dras är emellertid olika. De utgår båda från den biologiska mångfalden 
där länsstyrelsens perspektiv är kulturmiljövårdens och Sven G Nilssons utgångspunkt det 
naturvetenskapliga perspektivet. För båda är dock landskapet en metonymi som kan liknas vid 
ett arkiv för framtida kunskapsuppbyggnad.299 Till skillnad från länsstyrelsens förhoppnings-
fulla perspektiv är det hos Sven G Nilsson istället en mörk framtid som målas upp om inget 
mer radikalt och storskaligt förändras i skötseln. 
 
En historia som återkommer regelbundet i tidningarna involverar också Sven G Nilsson, 
denna gång med hans doktorand, Markus Franzén. De båda genomförde sommaren 2003 en 
vetenskaplig undersökning och kartläggning av dagfjärilars samt bastardsvärmares utbredning 
i ett område om 6000 hektar vilket även inkluderade ängarna i Kulturreservatet.  
 I ingressen till en kortare artikel i Smålänningen i slutet av juli, 2003, leder tidningen in 
läsaren med en intresseväckande fråga: ”Hur mycket får forskare springa efter fjärilar?” En-
ligt artikeln ska forskarnas fjärilsjakt ha vållat stora skador på slåtterängarna i Råshult. En 
anmälan till länsstyrelsen gjordes av förvaltaren och arrendatorn Michaël Michaëlsson mot 
forskarna. Han menar att de inte följt länsstyrelsens anvisningar om att enbart i undantagsfall 
lämna de upptrampade stigarna. Sven G Nilsson kallar det för ”sabotage” från Michaëlssons 
sida och enligt artikeln tror Nilsson att anmälan bottnar i ”personliga konflikter”, som Sven G 
Nilssons tidigare kritik av skötseln av Kulturreservatet.300 Resultatet blev att forskarna inte 
fick beträda ängarna, något som överklagades till miljödomstolen eftersom de menade att de 
inte skadat ängarna.301  

                                                 
298 Smålänningen 2003.01.29, ”Professor vill ändra landskapet”.  
299 Se Beckman & Hillström (2001). 
300 Se artikel i Smålänningen 2003.01.29, ”Professorn vill ändra landskapet”. Det är uppenbart att här finns andra 
schismer som inte nämns. 
301 Smålänningen 2003.07.31, ”Forskare på fjärilsjakt polisanmäld”. 
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 En utförligare artikel från 7 augusti, samma år, behandlade miljödomstolens beslut. Miljö-
domstolen ansåg att länsstyrelsen handlat fel när den förbjöd forskarna att beträda slåtteräng-
arna. Forskarna fick återuppta sin forskning och enligt Sven G Nilsson var det ”Oerhört gläd-
jande besked eftersom studien sker i linneansk anda”. I artikeln finns även en utförligare 
bakgrund om forskningen och polisanmälan.302 Forskningen som bedrivs av Sven G Nilsson 
och Markus Franzén finansieras av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, och syftet är bland annat att ta reda på hur naturvärden på Höö och i Lin-
nés Råshult ska bevaras.303

 Enligt artikeln gav länsstyrelsen den 13 maj 2003, dispens åt Sven G Nilsson att beträda 
ängarna innan höet var slaget. Förvaltaren Michaël Michaëlsson förbjöd forskarna att beträda 
ängarna men för att säkra det vetenskapliga värdet av studien bröt Sven G Nilsson förbudet 
den 11 juli. Länsstyrelsen valde att polisanmäla händelsen utan att inhämta uppgifter från 
Sven G Nilsson.304 Den 24 juli gjordes ytterligare ett besök av Nilsson och länsstyrelsen 
beslutade då att inskränka beslutet från den 11 maj om dispens med hänvisning till trampska-
dor på ängarna. Enligt artikeln kontrollerade länsstyrelsen inte om ängarna var nedtrampade 
vilket Sven G Nilsson menar var ”anmärkningsvärt”. Han kritiserade länsstyrelsens beslut för 
att det enbart var fattat på uppgifter från Michaël Michaëlsson ”särskilt med tanke på den 
personliga schism som finns mellan honom och brukaren sedan flera år tillbaka”.305 Sven G 
Nilsson avslutade med att konstatera att: ”Jag tror Linné hade gillat att vi gör detta eftersom 
han som äldre beklagade att han aldrig gjorde studier av insekter. Och han gick också ut i 
slåtterängarna innan de var slagna”/…/.306  
 Nästan ett år senare den 18 juni 2004, återfinns i Smålänningen en notis med rubriken ”Nya 
villkor i Råshult”. Det är miljödomstolen i Växjö som ändrat villkoren för vetenskapliga 
undersökningar av slåtterängarna i Råshult efter överklagande från ”en vetenskapsman från 
Lunds universitet”. Nu får ängarna beträdas och dessutom ska en medhjälpare tillåtas om det 
anmäls i förväg till länsstyrelsen. Men ”om medhjälparen anses olämplig kan länsstyrelsen 
förbjuda honom att beträda ängarna”. Enligt artikeln ska ängarna i fortsättningen enbart i 
undantagsfall beträdas och inga ”tydliga spår får [finnas] av nedtrampad vegetation”. Men 
Sven G Nilsson själv får i fortsättningen inte beträda ängarna eftersom han ”tidigare beträtt 
dem på ett olämpligt sätt”.307 I Smålandsposten som också rapporterar om händelsen nämns 
han vid namn under rubriken ”Fjärilsforskare får gå på ängarna – ibland”.308

 Även detta beslut överklagas enligt en artikel i Smålänningen den 6 juli 2004. Överklagan 
går nu till miljööverdomstolen på grund av att Sven G Nilsson inte får delta i undersökningar-
na vid Linnés Råshult. Eftersom det ansågs bevisat (fram för allt med hjälp av fotodokumen-
tation) i miljödomstolen att han skadat ängarna drogs hans tillstånd in. Nu menar båda fors-
karna att detta gjorts på lösa grunder. Enligt artikeln menar de båda att ”det är av stor vikt för 

                                                 
302 I föregående artikel framkom bara i rubriken att det vara en polisanmälan som gjorts.  
303 Smålänningen 2003.08.07, ”Forskare får åter beträda Linnés ängar”. 
304 Enligt artikeln har åklagaren beslutat att inte inleda någon förundersökning. 
305 Ytterligare ett tecken på att länsstyrelsen inte är en del av bygden eller uppfattas som sådan, tvärtom. Den står 
för något som inte upplevs som positivt, förmyndarskap, lägger näsan i blöt osv.  
306 Smålänningen 2003.08.07, ”Forskare får åter beträda Linnés ängar”. 
307 Smålänningen 2004.06.18, ”Nya villkor i Råshult”. Citatet ”Däremot får inte en annan vetenskapsman ige-
nom sin klagan mot länsstyrelsen om att får beträda ängarna vid Råshult”. Nilssons namn nämns inte i artikeln 
med det är tydligt att det är Sven G Nilsson som avses i formuleringen. 
308 Smålandsposten 2004.06.17, ”Fjärilsforskare får gå på ängarna – ibland”.  
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forskningen att professorn får fortsätta inventeringen som påbörjades i Råshult 2001”. I annat 
fall menar de att det vetenskapliga värdet hotas. De anser det inte heller bevisat att Sven G 
Nilsson förstört ängarna. Vidare hävdar forskarna enligt artikeln att ”professorn är expert på 
vad som är skadligt och inte skadligt för floran på ängarna”.309  
 Den 15 februari 2005 finns en artikel där avgörandet från miljööverdomstolens beslut 
refereras. Beslutet står sig och Sven G Nilsson är utestängd från forskning om fjärilar i Kul-
turreservatet. I artikeln framgår att länsstyrelsen i fortsättningen noga kommer att pröva om 
forskningen är genomförbar, men att principen är att forskning kan och bör tillåtas.310 Därmed 
avslutas ärendet i tidningarna. 
 
Konflikterna handlar inte om bevarandet av det historiska landskapet eller Linné utan temati-
serar användandet av och vetenskapen i Kulturreservatet. Michaël Michaëlsson och länssty-
relsen är försvarare av metonymin om det återskapade 1700-talslandskapet. Sven G Nilsson 
försvarar ett annat vetenskapligt värde och understryker det genom kulturhistoriska paralleller 
till forskaren Linné. Linnés Råshult representerar ett vetenskapligt undersökningsfält. Det gör 
att parterna intar skilda positioner till markanvändningen. Länsstyrelsens position innehåller 
drag av att se Kulturreservatet både som ett arkiv och en skattkammare. Länsstyrelsen skyd-
dar samlingarna (det unika landskapet) mot påverkansformer som de upplever skadar ängarna, 
i detta fall mot Sven G Nilsson. Sven G Nilsson hävdar tydligare de vetenskapliga idealen av 
att forska och dokumentera vilket kännetecknar arkivet. De står egentligen på samma sida 
men skyddar samtidigt sina egna perspektiv av landskapet: Det naturvetenskapliga informa-
tionsvärdet (Sven G Nilsson) och arkivets informationsvärde definierat av kulturmiljövården i 
uttolkning av länsstyrelsen. För länsstyrelsen är det också viktigt att kunna visa fram det 
unika landskapet intakt, som en skattkammare att imponeras av. Det är en maktkamp om vem 
som har bestämmanderätt över Kulturreservatet.  
 Andra passande metaforer för att beskriva förhållningssättet kan hämtas från Zygmunt 
Baumans beskrivning av förändrade anspråk på naturen utifrån människans roll i världen 
”gamekeeper”, ”hunter” och ”gardener”. Michaël Michaëlsson och länsstyrelsen agerar som 
skogvaktare (gamekeepers) och ser Sven G Nilsson som tjuvskytt. Kulturvärdena ska beskyd-
das mot tjuvjakt. Sven G Nilsson ser istället att hans verksamhet skapar den kunskap som gör 
det möjligt för människan att likt en trädgårdsmästare (gardener) skapa förutsättningar för den 
biologiska mångfalden.311 Det är faktiskt likartade utopier som vi kan ana bakom arrendato-
rernas engagemang, men medlen är helt olika. Konflikter tenderar att bli starka inte bara vid 
intressemotsättningar över territorier utan just då djup enighet om starka värden råder, men 
uppfattningar om medlen att förverkliga dem fungerar särskiljande.  
 På vilket sätt nedtrampat framtida hö ”förstör” ängarna är oklart i artiklarna och vilka 
konsekvenser forskarnas vistelse får för ängarnas växtkraft skriver tidningarna heller inget 
om. En rimlig förklaring är dock att det blir svårare för arrendatorerna att skörda. I detta fall 
verkar det vara en principfråga för förvaltaren och länsstyrelsen, om vem som bestämmer och 
juridiken får till sist slita tvisterna. Arbetet som gjorts i Kulturreservatet för att återskapa 

                                                 
309 Smålänningen 2004.07.06, ”Forskare överklagar”. 
310 Smålänningen 2005.02.15, ”Professor får inte forska i Råshult”. 
311 Begreppen Gamekeeper, Garderner och Hunter är lånade från ett paper av Zygmunt Bauman vid ett fö-
reläsningstillfälle i Växjö universitet. Föreläsningen baserades bland annat på slutkapitlet i Bauman (2002). 
Michëlssons motiv redogörs det inte uttryckligen för i tidningarna. 
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1700-talslandskapet får inte förstöras eller påverkas. Föreställningen om Kulturreservatet som 
ett museilandskap, dvs. länsstyrelsens perspektiv, förstärks. Då återstår frågan om Kulturre-
servatet kan isoleras från påverkansformer?  
 
Sven G Nilsson är inte ensam om att ha polisanmälts för överträdelser i Kulturreservatet. 
Under 2004 polisanmäldes ytterligare en forskare, denna gång från Uppsala universitet. Fors-
karen hade fått tillåtelse av länsstyrelsen att undersöka två boplatser för det sällsynta och 
utrotningshotade ”väddsandbiet”. Eftersom han inte tyckte att dessa var tillräckligt informa-
tionsgivande undersökte han ”på eget bevåg” nio bihålor istället. Chefen för natur- och kul-
turmiljövårdsenheten vid länsstyrelsen, Per-Olof Törnqvist, menar att det inte är bra om vill-
koren bryts av forskare. Enligt artikeln menar Per-Olof Törnqvist att eftersom det är ett 
kulturreservat så ”bör det finnas en respekt mot det skyddade området”. Biets bohålor kan 
enligt Per-Olof Törnqvist troligen inte användas igen eftersom tennavgjutningar gjorts av 
hålorna. Trots detta verkar det finnas en större tolerans i detta fall än i det föregående då Per-
Olof Törnqvist framhåller att länsstyrelsen är tacksam för all forskning som görs om sällsynta 
arter. Han säger till tidningen att ”/…/ vi ska försöka bjuda ner den där forskaren så att han 
ändå kan hålla en föreläsning om det här”. Inställningen mellan parterna har förändrats från 
föregående fall och forskaren skriver i en rapport att han inte följde villkoren. Han hoppas 
också att detta inte förstört förtroendet för andra forskare. Forskaren tar inte strid i frågan som 
Sven G Nilsson gjorde, utan underordnar sig och erkänner länsstyrelsens maktanspråk.312 Den 
senare forskaren var sannolikt inte heller inbäddad i den lokala väven på samma sätt som 
Sven G Nilsson. 
 Det finns ytterligare ett fall som gav rubriker, denna gång utan polisanmälningar. Uppsala-
studenten Magnus Larsson som studerar beteendeekologi ville med hjälp av en persondator, 
elverk och webbkamror studera det utrotningshotade slåttersandbiet. Linnés Råshult är enligt 
tidningen en av de fyra sista kända platserna som biet återfinns på och Magnus Larsson an-
sökte hos länsstyrelsen om dispens för sin studie men fick avslag. Hans utrustning skulle ta 
upp någon meter av gångstigen men enligt länsstyrelsen, som i tidningen inte vill kommentera 
beslutet, är det förbjudet att ”beträda besådd åker”. Hans utrustning, menar länsstyrelsen, 
skulle leda till att nya stigar trampas upp av besökare som skulle behöva ta omvägar runt den. 
Magnus Larsson som tidigare arbetat med andra länsstyrelser, förstår inte beslutet och säger 
att om han skulle hitta en ny art ”skulle det ju bli en fjäder i hatten för den länsstyrelsen. – 
Men i Kronobergs län /…/ har man uppenbarligen en annan syn.”313 Här görs inga uttryckliga 
referenser till Linné som naturvetenskapsman, men motsättningarna i synen på vad platsen är 
bäst ägnad att fungera som kunskapsbas för, är desamma som i exemplen ovan. 
 
I artiklarna tydliggörs att naturvetenskaplig forskning med vissa svårigheter kan bedrivas i 
Linnés Råshult på grund av länsstyrelsens regler för Kulturreservatets skötsel. All forskning 
ses som påverkansformer som, även om det är potentiellt, kan skada biotoperna sedda som 
samlingar. Det sammanlagda intrycket av länsstyrelsens agerande visar att Kulturreservatet 
ses som en skattkammare, alltför värdefull att påverkas av naturvetenskapliga praktiker. Det 
är ett monument över arbetet med rekonstruktionen av landskapet såväl som en metonymi för 

                                                 
312 Smålänningen 2004.10.13, ”Forskare polisanmäls för brott mot villkor vid Linnés Råshult”.  
313 Smålänningen 2006.07.03, ”Forskning ingen bisak för länet”. 
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det känsliga och unika landskapet.314 Kulturreservatet omnämns kontinuerligt som ett arkiv 
och en skattkammare av länsstyrelsen men det är inte öppet för vetenskap som hotar kultur-
miljövårdsparadigmet.  
 

Byggnadskopior och Linnéjubileum 

Kunskapsprojektet är ännu en aktör som det stormat ordentligt kring. Genom broschyrer och 
Internet framkommer att Kunskapsprojektet också gör anspråk på Kulturreservatet som en del 
av Linnés utvidgade hembygd (norra området av Älmhults kommun, utmed sydöstra sidan av 
sjön Möckeln). Men vad är det oenigheterna består av och vad är det för värden som sätts på 
spel i anslutning till detta projekt?  
 I en artikel från 17 januari, 2003 fick läsaren av Smålandsposten veta att Svenska Linné-
sällskapet i Uppsala är starkt kritiskt till Kunskapsprojektets planer på att uppföra ett orangeri 
vid Möckelsnäs herrgård. Linnésällskapet ser inte meningen med att i Älmhult bygga ”en 
kopia” i full skala av orangeribyggnaden i Uppsala Linnéträdgård och tidningen citerar ordfö-
randen Carl-Olof Jacobsson som säger: ”Det är märkligt att en bit av Uppsala ska fungera 
som kulturminne i Småland.” Tidningen skriver att när Linnésällskapet fick reda på Kun-
skapsprojektets planer spred det sig som en löpeld i Uppsala. ”Man kopierar inte ett statligt 
byggnadsminne” säger Carl-Olof Jacobsson som vidare menar att uppförandet av orangeri-
byggnaden strider mot alla konventioner angående kulturskatter. Orsaken till Linnésällskapets 
hårda ordalag blir tydligare lite längre fram i artikeln, då det framgår att Linnésällskapet 
hittills själva misslyckats med att få in tillräckligt mycket pengar för att återställa vissa rivna 
delar av Linnés gårdsbebyggelse i Linnéträdgården i Uppsala. ”Att då skapa en dyr efterap-
ning av Linnés Uppsalamiljö bedöms som mycket olämpligt”, enligt Linnésällskapet. Men 
kritiken slutar inte här eftersom det även gjorts försök att få med Linnés Råshult på Unesco:s 
världsarvslista vilket Linnésällskapet också har synpunkter på. Tidningen skriver: ”Linnésäll-
skapet anser att det är solklart vilken plats som bör finnas med på världsarvslistan: – Origina-
len i Uppsala.” Trots Linnésällskapets motstånd menar Carl-Olof Jacobsson att tanken med 
projektet i Älmhult är bra, även om Linnésällskapet enligt tidningen skickat ett brev till tolv 
statliga instanser för att motarbeta utbetalningar till orangeribyggnaden i Älmhult.315 För 
Linnésällskapet är konkurrensen från Linnés Råshult inte uppskattad, och Uppsala gör sitt 
bästa för att värna om sin Linné. 
 Uppenbarligen blandar Linnésällskapet ihop Kulturreservatet och Linnés födelseplats med 
Kunskapsprojektets satsningar vid Möckelsnäs angående världsarvsdiskussionen. Förmodli-
gen kan det förklaras med att Kulturreservatet och Kunskapsprojektet upplevs som två sidor 
av samma mynt från Linnésällskapets horisont. 
 Samma dag har Kunskapsprojektets projektledare Lars Nexe fått möjlighet att kommentera 
Linnésällskapets kritik och menar att sällskapet ser ner på engagemanget i Älmhult. Enligt 
tidningen berättar Nexe att Kunskapsprojektet har försökt närma sig Uppsala med idén att 
gemensamt fira 300-årsjubileet av Linnés födelse, utan att få något svar. Nexe svarar också på 
sällskapets kritik om ”efterapning” av statligt byggnadsminne. ”– Det är ju inget original i 
Uppsala. Det är ett förvanskat exempel av ett byggnadsmärke. Det finns ingen likhet alls.” 
Det huvudsakliga skälet till detta är att orangeriet i Uppsala inte används som ett orangeri. 
                                                 
314 Jfr Nora & Kritzman (1996). 
315 Smålandsposten 2003.01.17, ”Svenska Linnésällskapet starkt kritiskt till orangeri”. 
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”Där växthuset enligt ritningarna ska finnas [i orangeriet] är det föreläsningssalar och liknan-
de”.316 Det är en distinktion mellan estetiska (Uppsala: det ser likadant ut) och funktionella 
(Kunskapsprojektet: det används som…) värden. Olika typer av autenticitet åberopas.317

 Tre dagar senare, den 20 januari 2003 fortsätter diskussionen under rubriken ”Splittring 
inför Linnéjubileum” i Smålandsposten. Frågan om orangeri eller inte är nu en fråga om 
gemensamt firande av Carl von Linné mellan Uppsala och Älmhult eller inte. Skillnaderna 
mellan dem fördjupas nu i tidningen och två falanger står mot varandra där den sydliga fa-
langen ordnar egna möten. Talesmannen för Kunskapsprojektet är nu inte Lars Nexe utan en 
medlem ur projektets styrgrupp, Bo Bergsjö.318 Han menar att det finns skillnader i arbets- 
och synsätt mellan Älmhult och Uppsala där den senare har ett ”tragiskt synsätt” där man inte 
gläds åt den andres framgångar. Det framstår som att det finns kulturskillnader som är oöver- 
stigliga för ett samarbete. ”I den akademiska världen verkar de ha ett annat synsätt än att 
hjälpa och stötta varandra” menar Bo Bergsjö och får stöd från Jan-Erik Andersson, en annan 
styrelseledamot. ”Jag vill inte elda på brasan. Men det är trögt med Uppsala.” Orangeribygg-
naden försvaras också av Jan-Erik Andersson som i likhet med Lars Nexe menar att det inte är 
frågan om någon kopia av den nuvarande byggnaden i Uppsala då den ursprungliga byggna-
den förstördes redan under 1700-talet.319  
 Drygt två månader senare skriver Smålandsposten ytterligare en artikel som tangerar Lin-
néjubileet. Denna gång handlar det om att stridsyxorna mellan Älmhult och Uppsala grävts 
ner och att en styrgrupp i fortsättningen ska leda arbetet kring firandet av Linné. Bakgrunden 
till artikeln är att ordföranden för Stiftelsen Linnés Råshult, Ingrid Årdh-Strid (s), deltagit i ett 
möte på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm som behandlade ”Hela Sveriges Linné”. 
Trots att ”stridsyxorna begravts” och att en styrgrupp ska leda arbetet går det ändå att ana viss 
misstänksamhet hos Ingrid Årdh-Strid om vilka som ska sitta i styrgruppen. ”Men det är 
oklart om det blir någon från Älmhults kommun, Linnés Råshult eller länsstyrelsen. Det blir 
väl någon av potentaterna från Uppsala som utser någon”, säger hon enligt tidningen. Tid-
ningen ger också en kort bakgrund till de tidigare konflikterna och det förefaller som om 
konflikterna mellan Uppsala och Älmhult pågått under flera år. Enligt Ingrid Årdh-Strid har 
Stockholm och Uppsala försökt få monopol på firandet, vilket uppfattats som ”storebrorsfaso-
ner”.320 Men nu ska det hela vara utagerat genom bildandet av styrgruppen.321

 Men diskussionen om orangeriet var inte riktigt slut, viss irritation märks i en artikel lite 
mer än ett år senare. Det är Lars Nexe som sökt pengar från Näringsdepartementet för färdig-
ställandet av orangeriet men fått avslag. Däremot hade regeringen i sitt budgetförslag några 
veckor tidigare enligt tidningen föreslagit att tilldela Uppsala universitet en miljon kronor för 
jubileumsarbetet. ”Jag tycker det är småaktigt” säger Lars Nexe till Smålandsposten. ”Jag tror 
att det som Svenska Linnésällskapet skrev ligger oss i fatet” /---/ ”De [Uppsala] uppmanar 
nästan folk att inte bevilja oss några pengar”, säger Nexe till tidningen. Nexe menar vidare att 
han inte ska söka mer statliga pengar utan att han i fortsättningen ska förlita sig på bidrag från 

                                                 
316 Smålandsposten 2003.01.17,”Nexe tillbakavisar kritiken”. 
317 Se även Aronsson (2002). 
318 Under 2003 tillsattes Bo Bergsjö som kommunchef i Älmhults kommun.  
319 Smålandsposten 2003.01.20, ”Splittring inför Linnéjubileum”. 
320 Bakgrunden har också återgetts i Smålandsposten 2003.09.26, ”Råshult – väl värt att satsa på”. 
321 Smålandsposten 2003.03.29, ”Styrgrupp leder jubileumsarbetet.” 
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det privata området. ”Men vi klarar oss utan deras jävla pengar”, avslutar han.322 Irritationen 
är fortfarande påtaglig från Kunskapsprojektets sida. 
 Två dagar senare följer Smålänningen upp samma historia där näringsdepartementets kans-
liråd Lars Stenström uttalar sig om avslaget. Han menar att departementet inte har några 
åsikter om projektet i sig och tidningen skriver att departementet sannolikt inte låtit sig påver-
kas av Linnésällskapets skrivelse. I denna artikel läggs också en del uppmärksamhet på kon-
flikten mellan Uppsala och Älmhult som tydligen inte försvunnit trots inrättande av en styr-
grupp. Här skrivs att sällskapet ”fördömt” satsningen på Linnéfirandet i Älmhult. Det är 
osäkert om Linnésällskapet gjort nya uttalanden eller om tidningen hänvisar till den skrivelse 
Linnésällskapet gjorde 2003. Nexe menar i artikeln att Linnésällskapets ”kommentarer är 
både småaktiga och dumma”323 och han fortsätter: ”Carl von Linné är ju faktiskt född i vår 
kommun och Uppsala kan inte ha någon rätt till offentliga pengar i det sammanhanget.”324  
  
Linnésällskapet och Kunskapsprojektet konkurrerar om begränsade ekonomiska resurser med 
liknande argument. Kampen handlar då om vem som har mest legitim rätt till Linné. Flertalet 
argument syftar till att bevisa att Linné hörde mer hemma i Uppsala än i Råshult och vice 
versa. De båda föreningarna hänvisar till sina egna resurser, som orangeriet, som stöd i kam-
pen. Linnés Råshult är en metonymi Carl von Linnés hem på samma sätt som Linnés Ham-
marby och Uppsala är Linnés hem för Linnésällskapet. Kampen handlar därför om på vilken 
plats Linné var mest hemma och vem som har mest rätt till att ha ett orangeri och att fira 
honom idag. Det är en form av anspråk genom genesis, ursprung, som i Älmhult ska skänka 
legitimitet, om än med vissa omskrivningar, medan Uppsala för fram arbetets värden.325  
 I diskussionen gör båda sig till talesmän för respektive kommun vilket understryker att det 
inte enbart är en kamp mellan olika föreningar, det är också en kommunal angelägenhet de 
söker framställa med sina argument. Det är ett retoriskt sätt att vidga grunden för legitimitets-
anspråk, ju större framvisad formell uppbackning, desto större rätt till anspråk på Carl von 
Linné. Uppsalas argument om orangeriet handlar om uråldrig hävd utifrån ett genealogisk 
spårande av byggnaden som plats för det vetenskapliga arbetet, tillbaka till Linnés egen tid, på 
samma sätt som botaniker spårar ”äkta linneaner” (växter som fanns där redan på hans tid) i 
Kulturreservatet. Kampen om Linnéfirandet är annorlunda. Här blir uråldrig hävd ett sätt att 
skapa legitimitet genom autenticitetskrav. Att kontrollera platsen där han egentligen hörde 
hemma är en tungt vägande resurs. Autenticitetsbegreppet kan betyda flera olika saker326 men 
här används det i form av historisk trovärdighet.  
 Det är med andra ord två grupperingar som inför jubileet mobiliserar sina Linnéarv. Dessa 
vävs in som en viktig del i bygdens framgångshistoria eftersom båda platserna har format den 
store vetenskapsmannen. När båda gör anspråk på samma arv och tävlar om samma ekono-
miska resurser blir det en kamp om vem som var först och vilken plats som var viktigast för 
att forma Linné till den han blev, vem som har bäst lämningar kvar att minna om detta och 
därigenom har störst legitima rätt att bruka Linné. 
 

                                                 
322 Smålandsposten 2004.10.16, ”Jag tycker att det är småaktigt”. 
323 Troligen är det samma citat som i artikeln från Smålandsposten, här aningen omgjord. 
324 Smålänningen 2004.10.18, ”Inget miljonbidrag från staten”. 
325 Aronsson (2004), s 62. 
326 Se exempelvis Bendix (1997). Hon gör en exposé över begreppets betydelseformer.  
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Kampen om ”Linné 1707-2007” 

Konflikterna gäller inte bara orangeri och jubileer. I princip parallellt med ovanstående kon-
flikt utlöses en annan strid som handlade om vem som har rätt att använda namnet Carl von 
Linné som varumärke. Upprinnelsen till konflikten var att Lars Nexe varumärkesregistrerat 
namnet Linné med en bild av blomman linnéa och årtalen 1707-2007. Detta gav projektet 
kommersiell ensamrätt till ett stort antal olika produkter med detta varumärke på. Enligt 
Smålandsposten äger Lars Nexes bolag, Nybygden products AB, namnet i fyra olika varu-
klasser: glas och keramik; vävnader och textil; frö och utsäden; levande plantor, växter och 
blommor. Längre fram i artikeln tillkommer en femte klass: mineral- och kolsyrat vatten. 
Enligt tidningen var det för Nexe en juridisk formsak att det var hans eget företag som ägde 
rättigheterna och Nexe menade att rättigheterna kommer att gå över till en stiftelse senare 
under året.327

 I samma tidning kunde man också läsa att juristerna hos Patent- och registreringsverket 
(PRV) varnar för en tänkbar konflikt med Spendrups. Ann-Charlotte Ohlsson, jurist på PRV, 
menar i artikeln att Lars Nexe har hennes stöd trots att hon själv först var tveksam till om det 
gick att registrera rättigheter till namnet. Främst för att det är ett släktnamn, men nämnden 
menade att ”det gått så lång tid sedan personen avled att det inte skulle ligga några hinder i 
vägen för en varumärkesregistrering”. Dessutom finns andra fall där namn varumärkesregi-
strerats, exempelvis August Strindberg. Hon menar att eftersom Spendrups säljer en kolsyrad 
mineralvattensdryck med liknande namn kan det vara förväxlingsbart med det namn som 
Nexe registrerat.328  
 Reaktionerna på Nexes varumärkesregistreringen kom från flera olika aktörer. I ingressen 
till en artikel i Smålandsposten drygt två månader senare läggs spelplanen upp.  
 

Ett hotell, en hembygdsförening, en bryggerijätte, hela Linnés Hammarby och inte minst 
Uppsala läns landshövding Anders Björck har tagit strid för namnet Linné. På motstån-
darsidan – Älmhults Lars Nexe och besöks- och kunskapscentret på Möckelsnäs.  

 
De olika reaktionerna på Nexes varumärkesregistrering innebar att fem olika invändningar 
lämnats in till PRV mot Lars Nexe. Bryggerijätten Spendrups vill se Nexes registrering hävd 
eftersom det kan ske sammanblandning med deras mineralvatten som bär namnet Carl von 
Linné. Danmarks hembygdsförening i Uppsalaområdet menar enligt tidningen att Nexes 
registrering är mer eller mindre ett skandalöst försök att skydda namnet. Hotell Linné i Upp-
sala och Linnés Hammarby ser framtida bortfall i intäkterna av den egna verksamheten och 
vill se registreringen hävd. Landshövdingen Anders Björck får enligt grundlagen inte styra 
PRV skriver tidningen men han uttrycker ändå oro inför 300-årsjubileet. Enligt tidningen 
skriver han i sitt brev: ”Särskilt allvarligt utifrån allmän utgångspunkt skulle vara om uttryck-
et ”Linné 1707-2007” inte skulle kunna användas i näringsverksamhet” /…/.329  
 I Smålänningen en vecka senare framgår att PRV fått in hela tio invändningar mot Nexes 
varumärkesregistrering. Till skaran som riktar kritik mot Nexe räknas, utöver de redan nämn-

                                                 
327 Smålandsposten 2003.10.21, ”Nexe har registrerat namnet Linné”.  
328 Smålandsposten 2003.10.21, ”Jurister varnar för tänkbar konflikt med Spendrups”. Angående Förväxlings-
barhet, se Varumärkeslag (1960:644) 4, 6-9 §§. 
329 Smålandsposten 2003.12.11, ”Kampen om namnet Linné går vidare”. 
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da, Annika Nordling Broomé som sköter Carl von Linné Collection i Stockholm, Linnés 
vänner i Knivsta, International Masters Publishers B W i Nederländerna samt Hera AB i 
Uppsala. Helena Bäck, varumärkesjurist på PRV menar i artikeln att det är ovanligt med så 
många bestridanden vid registreringar av varumärken. Hennes förklaring är att det kan bero 
på att många ”lägger in mer i varumärkesskyddet” än vad skyddet verkligen innefattar och att 
namnet ”Linné” inte är skyddat. Det är istället hur det används som skyddet gäller. Hur be-
stridandena slutar och vem som har rätt i frågan kan enligt Helena Bäck ta upp till åtta måna-
der att avgöra.330

 Sedan slutar spåren efter Nexes registrering av varumärket Linné i tidningarna. Genom 
PRV:s jurist Karolina Hedberg får jag på en fråga om vad som hände sen, till svar att 

 
Den 30 december 2005 beslutade Patent- och registreringsverket (PRV) att upphäva regi-
streringen baserat på invändningarna 2003/0160/0001 (invändare Spendrups Bryggeriak-
tiebolag), invändning 2003/0160/0006 (invändare Annika Nordlind Broomé) samt in-
vändning 2003/0160/0008 (invändare International Masters Publishers B.V.). Beslutet 
om att upphäva registreringen har vunnit laga kraft.331

 
Lars Nexe fick alltså först rätt men efter en mobilisering av krafter från hela tio olika håll 
drogs en del av hans omstridda registrering in. Troligen för att det uppfattades som ett hot 
men denna gång inte bara av Uppsala kommun utan av i princip av alla företag och föreningar 
som på ett eller annat sätt själva gör anspråk på Carl von Linné. De lokala tidningarnas intres-
se för detta snöpliga avslut var betydligt mindre än deras intresse för konflikterna i ärendet.  
 Idag finns fyra varumärken skyddade med Linné i namnet varav ”Kunskapsprojekt Linné 
1707-2007” är skyddat i klass 35 och 41. Klass 35 innefattar annons- och reklamverksamhet, 
företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster. Klass 41 innefattar undervis-
ning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport och idrottsakti-
viteter samt kulturverksamhet. Nybygden Products står fortfarande som ägare.332  
 
Sammanfattning 
Konflikterna som tar form i tidningarnas rapportering från Kulturreservatet bygger på att 
aktörerna ser ett gemensamt värde som gör att de får konkurrerande anspråk på platsen, vems 
den är, vad besökare får och inte får göra i Kulturreservatet samt rätten att använda Linné för 
olika ändamål. Flera åsikter och anspråk står mot varandra: hembygdsföreningens mot Stiftel-
sens, forskarnas mot förvaltarnas och Lars Nexes Kunskapsprojekt mot Linnésällskapets och 
andra intressenter för Linnéminnen. Det är heller inte bara rätten till Linné som ställs i cent-
rum, även aktörerna själva. 
 För hembygdsföreningen och Sven G Nilsson är Kulturreservatet (samlingen) inte bara den 
metonymi om en 1700-talshelhet som länsstyrelsen hävdar. Bägge ser sig som experter (na-
turvetenskapliga och lokalhistoriska) på Kulturreservatets olika delar och tycker sig inte ha 
fått vara delaktiga i den utsträckning som de velat. Deras kunskaper har underkänts ur länssty-
relsens kulturmiljövårdsperspektiv som inte är förhandlings- eller kompromissbart. Enligt 
hembygdsföreningens ordförande och Sven G Nilsson är framtidsutsikterna inte så ljusa för 
                                                 
330 Smålänningen 2003.12.18, ”Tio invändningar mot ’Linné 1707-2007’”. 
331 E-post konversation med PRV:s jurist Karolina Hedberg. 2006.12.12.  
332 Se www.prv.se, besökt 2008.05.05. 

 94



 

Kulturreservatet som de skulle kunna ha varit om deras kunskaper tagits till vara. Länsstyrel-
sen upplevs förvanska och hota reservatet som en metonymi om ett biologiskt arkiv och kul-
turhistoriskt monument. 
 Hembygdsföreningen opponerar sig mot Stiftelsens starkare publikorientering utifrån en 
guldåldersberättelse om deras egen tid vid Kulturreservatet. De lämnade efter sig ett väl fun-
gerande arrende som nykomlingen, Stiftelsen Linnés Råshult inte klarar av att sköta. Genom 
att skapa och väcka opposition mot Stiftelsen hoppas hembygdsföreningen få fortsätta vara 
delaktig i Kulturreservatet, där de ser sig själva som oumbärliga. Stiftelsen hotar därmed 
hembygdsföreningens sakrala protektorat, Kulturreservatet. Med sakral menar jag en form av 
antikvarisk vördnad som inte behöver eller ens kan motiveras vidare, utövad och manifesterad 
genom ritualer som slåttergille och renoveringar. Aktiviteten har för hembygdsföreningen 
bestått av en välfungerade skötsel på området, vilket också är en form av antikvarisk verk-
samhet. Det är också så hembygdsföreningen förstår sig själv, som den som för vidare tradi-
tionen av både Linnés landskap och bondesamhällets mer allmänna seder och värden.333  
 Antikvarisk verksamhet och antikvarisk vördnad är inte samma sak. Med antikvarisk verk-
samhet menar jag formen, att bevara. Antikvarisk vördnad har mer med bevarandets motiv att 
göra: i vördnad för Linné och hans gärning vill vi bevara området. Användningen av begrep-
pet antikvarisk vördnad knyter an till Nietzsches kategori men också moderna diskussioner av 
de sakrala inslagen i motiven bakom bevarandepraktiker.334 Denna laddning av platser och 
föremål skapar ett som jag menar närmast sakralt värde som illustrerar ett skattkammarideal 
med hembygdsföreningen som bevakare och beskyddare av Linnéminnet. 
 På liknande sätt agerar länsstyrelsen gentemot de uppmärksammade forskarna. Länsstyrel-
sen upplever att de skyddar landskapet, som arkiv och skattkammare, alltför värdefulla att 
påverka ens för naturvetenskaplig vinning. Kulturreservatet är ett monument både över fram-
gångarna med rekonstruktionsarbete och över det unika landskapet i sig. För forskarna är det 
huvudsakligen ett arkiv i vetenskapens tjänst. Jag skrev ovan att det sakrala värdet innehåller 
både en antikvarisk gren och en praktisk del. Konflikten skulle kunna förklaras av att länssty-
relsen företräder den antikvariska grenen medan forskarna mer betonar arkivets mervärde, det 
vill säga att genom aktivitet eller praktik (att forska) skapa kunskap. Kulturreservatet handlar 
därmed inte bara om Linné. 
 Historikern Desirée Haraldsson som studerat naturskyddsföreningens framväxt och tidiga 
utveckling i Sverige, pekar på ambivalensen i begreppet ”skydd”. Hon menar att naturskyddet 
kan vara inriktat på att skydda naturen mot människan (preservation) eller åt människan (con-
servation).335 Med preservation menas ett totalt skydd av den ursprungliga naturen mot män-
niskan medan conservation syftar till att skydda naturen åt människan genom en förnuftig 
hushållning med naturen och naturresurserna, naturen tillhör alla och inte bara några enskilda 
experter. Det svenska naturskyddets utveckling kan ses just i ljuset av en utveckling från 
preservation till conservation.336 Länsstyrelsen i fallet ovan strävar efter det preservationistis-
ka synsättet även om marken tillåts brukas och återskapas till en ursprunglig 1700-tals miljö, 
genom en medveten (mänsklig) brukandeplan. I grunden kan det dock betraktas som conser-

                                                 
333 Se Eskilsson (2007). Se vidare Anna Eskilsson som i sin avhandling om tre hembygdsföreningar i Östergöt-
land visar att aktiviteten vad det än må vara är central för hembygdsföreningar. Eskilsson (2008). 
334 Nietzsche (1998), Beckman (1993), s 99-101. 
335 Dubbelheten finner hon i Passmore (1974), s 73. 
336 Haraldsson (1987), s 13. Se även Alzén (1993), s 128-130. 
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vation eftersom området återskapas. Forskarna utgår från att Kulturreservatet ska skyddas åt 
forskarna och naturvetenskapen som förnuftsmässigt kan hushålla med resurserna för att 
vinna ny kunskap. Forskarna representerar preservation, landskapet ska bevaras som ett ma-
gasin som kan studeras vid behov. 
 Minnet efter Linné är inte bara en lokal angelägenhet för Linnés Råshult utan konkurrerar 
och möter motstånd från flera platser. Kampen om ekonomiska medel utlöser konflikter mel-
lan Kunskapsprojektet och Linnésällskapet om vilket ursprung som ska ge äganderätt till 
Linné. Linnéarven, som orangerierna, representerar Linnés gärning och används därför som 
slagträn inför jubileet. Att kunna kontrollera platsen där han hör mest hemma väger tungt. 
Metonymierna som står mot varandra utgör därför helheter som ”Linnés födelseplats” (Rå-
shult, Stenbrohult, Älmhult, Kronoberg) och ”Linnés arbete och hem” (Uppsala, Linnés 
Hammarby, Linnéträdgården, Uppsala län). Det finns två kluster av Linnéarv, ett i Uppsala 
och ett runt Råshult. Bägge dessa kluster mobiliseras och konkurrerar för att skapa trovärdig-
het för finansiärer och framtida publikorientering. 
 
 

*     *     * 

 
I delkapitlet visas flera aktörers bilder och visioner av Kulturreservatet fram som inbäddade i 
kulturturistisk verksamhet, kommunala attraktioner (besöksmål), kulturmiljö, minnesplats och 
monument, forskningsunderlag och föreningsverksamhet. Platsen som kulturmiljö med juri-
diskt bestämda former i form av kulturreservat konkurrerar med flera andra perspektiv, såväl 
äldre som nyare.337 Kulturreservatet vävs in som oproblematiska framgångsberättelser i pre-
sentationer från länsstyrelsen, hembygdsföreningen och Kunskapsprojektet men möter också 
starkt motstånd både hos varandra och genom ytterligare aktörer i Uppsala vilket blir synligt 
för lokaltidningarnas läsekrets. Det är huvudsakligen som arkiv och skattkammare platsen 
förstås och där finns också en källa till motsättningarna. De olika visionerna om platsen har 
sina motsvarigheter i olika versioner av målsättningar för platsen; ska den utvecklas till plats 
för forskning, kunskapsförmedling eller är huvudsaken dess roll som källa till attraktion och 
turism. Konkurrensen om platsen föder protektionistiska ståndpunkter hos hembygdsföre-
ningen, länsstyrelsen och Kunskapsprojektet.  
 Konflikterna vid Linnés Råshult och kampen om Linnéminnet har varit ett tacksamt ämne 
som tidningarna följt. Linnés hemmahörighet är inte så självklar och Kulturreservatet är inte 
bara eller ens huvudsakligen skapat till Linnés ära. Kulturreservatet som 1700-talslandskap 
eller historielandskap utmanas också av forskarna i egenskap av forskningsunderlag för bio-
logisk mångfald. Däremot förstås Kulturreservatet huvudsakligen som samlingsorienterat av 
både länsstyrelse och forskare. I de fall en publikorientering antyds är motståndet omedelbart. 
Samlingarna ska tala för sig själva och beundras som uttryck för Linnés hem och hembygd. 
Kunskapsprojektet och Älmhults kommun har intresse av att dra till sig en större (nationell 
och regional) publik och hembygdsföreningen en lokal. De hamnar därför lätt på kollisions-
kurs med mer bevarandeinriktade intressen. Kunskapsprojektet löser de lokala konflikterna i 
vart fall på kort sikt, genom att helt enkelt skapa en ny plats som ett alternativ: Möckelsnäs 
med orangeriet. 

                                                 
337 Se även Braunerhielm (2006). 
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6. Att besöka Linnés Råshult 
 
 
I den förra delen analyserade jag gestaltningen om och kring själva Linnés Råshult som den 
kom till uttryck i medier av olika slag. I denna del är det den muntliga, visuella och upplevel-
sebaserade sidan av Linnés Råshult som analyseras dvs. hur iscensätts Linnés Råshult på 
plats? I besökarens möte med platsen och guidning på platsen skapas och formas också kul-
turarvet.338 Genom att platsen används tar den också form. Genomgången av broschyrerna 
och internetsidorna visar att Linnés Råshult används och behandlas av länsstyrelsen, Älmhults 
kommun, hembygdsföreningen Linné och Kunskapsprojektet. Men iscensätts Linnés Råshult i 
den påbjudna tolkningsram som länsstyrelsen m.fl. erbjuder – eller på andra sätt?   
 

På vandring i Linnébygden 
Hur iscensätts, används och upplevs Linnés Råshult på plats? Detta kan också ses som själva 
grundfrågan till den direkta publika arenan. Till Linnés Råshult kan vem som helst komma, 
när som helst under sommarhalvåret. Guidade visningar kan bokas i förväg och varje dag 
(maj – september) kl. 14.00 är det gratis guidning av ängar och bytomten. Väljer besökarna att 
betala 40 kr kan de själva besöka komministerbostället. Det är därför möjligt för besökarna 
själva att planera, bestämma tid, dag och form för sitt inträde i Råshult.  
 Guidade visningar har använts för att kunna svara på hur Linnés Råshult iscensätts och 
används. Därigenom har jag även kunnat dela ut enkäter, göra egna promenader och öppna 
observationer samt intervjua besökare. Genom enkäterna har jag kommit i kontakt med besö-
kare varav några också intervjuats. Under besöken har jag fotograferat som hjälp för att analy-
sera hur den publika verksamheten sker. Nedan kommer jag att analysera en populär och 
återkommande temadag, Äpplets dag samt några visningstillfällen i Råshult. 
 
Linné på vägen 
Jag sitter i bilen mellan Ljungby och Älmhult på väg till Linnés Råshult för att följa med på 
min första guidade visning i Kulturreservatet. Redan utmed vägen uppmärksammas mitt mål 
för resan på en stor brun-vit vägskylt, Vägverkets urval av turistmål av hög kvalitet, med en 
bild på Linné i mitten tillsammans med blomman linnéa. Texten hälsar mig välkommen till 
Linnébygden och Älmhults kommun. Skyltarna är nya och har inte funnits här mer än ett år. 
Enligt Stiftelsen Linnés Råshults sammanträdesprotokoll kostade skyltarna 57 500 kr att 
tillverka och sätta upp. Det är en samskyltning mellan Linnébygden och Kunskapsprojek-
tet.339 Skyltarna återfinns utmed Älmhults kommungräns och upplyser om att jag träder in i 
ett särskilt område.  

                                                 
338 Se även Rodell (2005), Alzén (2006), Daugbjerg (2004). 
339 Stiftelsen Linnés Råshult, sammanträdesprotokoll, 2004.04.27, 83 §.  
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 Etnologen Owe Ronström som studerat fenomenet vägskyltar i sin hemstad Visby menar 
att skyltar ofta signalerar en större helhet och bakomliggande idé utöver den rent informati-
va.340 Enligt skylten är det inte heller vilken kommun som helst, det är Linnés hembygd och 
skylten sprider även glans åt kommunen som får ett tydligt kännetecken. Den stora skylten 
följs av fem till sex mindre efterföljande brun-vita skyltar som hänvisar och leder mig till den 
plats som möjliggjort skyltarna. Linnés Råshult, Linnés födelseplats, komministerbostället 
Råshult, Södregården, kärt barn har många namn. På lite avstånd ser det ut som vilken vanlig 
småländsk by som helst men skyltarna har redan informerat om att det inte är det. Etnologen 
Katarina Saltzman menar att skyltningar styr människors sätt att behandla och röra sig i land-
skapet.341 Precis vid ingången till reservatet finns en informationsskylt ”Välkommen till 
kulturreservatet komministerbostället Råshult”. I det följande är jag med vid några guidade 
visningar, besöker Äpplets dag, är på plats vid öppningsdagen och gör egna vandringar samt 
deltar i ytterligare guidningar. 
 
Guidning i Linnébygden 
Jag har stämt träff med guiden Mats Thelin som möter mig utanför Stiftelsen Linnés Råshults 
vita serverings- och turistinformationshus, som jag kallar besökscentret.342 Jag ska följa med 
honom på en bokad visning av Kulturreservatet. Det är en buss från F.O resor i Göteborg 
(Frank Olsson resor) som ska komma, och när den väl kommer kl. 12.00 är den fullsatt, ca 50 
personer har bestämt sig för att följa med. Före guidningen frågade jag Mats Thelin hur han 
gör för att hålla uppe intresset hos besökarna. Han menade att det är viktigt att ”känna in” vad 
besökarna är intresserade av och anpassa visningen efter dem. När det är en så stor grupp som 
50 personer är det, enligt Mats Thelin, svårt att guida eftersom det kan ta lång tid att invänta 
”eftersläpare” som inte hinner med i visningstakten. Eftersom ingen megafon eller högtalare 
används är det också svårt för en del besökare att höra vad guiden säger. Besökarna delas 
därför in i två jämnstora grupper med varsin guide. Jag följer med Mats Thelin och vi samlas 
precis utanför ingången till Linnéstugan. Han berättar att huset inte är Linnés födelsehem utan 
ett liknande hus som byggts lite senare. Han pekar också på ett litet träd framför komminis-
terbostället och berättar att trädet planterades av dåvarande landshövdingen Lars-Åke Lagrell 
som minne över Linné 2002. Väl inne i komministerbostället pratar han om Linnés liv, främst 
hans akademiska bana och vetenskapliga betydelse, inte så mycket om platsen besökarna 
befinner sig på. Det är bygdens store son och hans bedrifter som lyfts fram. Linnéstugan som 
den också kallas, fungerar lite som en kuliss med referenser till Linné för att skapa någon 
form av tidstypisk autenticitet, trots att huset inte bebotts av Linné.343 Men det verkar ha en 
underordnad betydelse eftersom hela platsen gör anspråk på hans närvaro. 
 Flera av besökarna har frågor, vill ha en del ord förklarade och de allra flesta verkar upprik-
tigt intresserade av Linné. Mats Thelin berättar exempelvis att Linné och Voltaire en gång 
träffades; en av besökarna upplyser engagerat att han nog menar Rousseau, inte Voltaire. 
Besökaren rättar så att säga guiden, även om det inte betyder att alla besökare är lika bevan- 
drade i Linnés liv. Flera besökare nickar och viskar menande i bakgrunden. 

                                                 
340 Ronström (2001), s 74. Se även Saltzman (2001), s 209ff. 
341 Saltzman (2001), s 211. 
342 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar 2005.08.02. 
343 Jfr Bendix (1997), Kirshenblatt-Gimblett (1998). 
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 Vid ena kortsidan av Linnéstugan ligger nästa ”hållplats” (det verkar finnas sådana håll-
platser som ingår i standardturen), örtagården. Omslutna av en gärdsgård samlas besökarna 
för att höra guidens berättelser om hur örtagården färdigställts. Guiderna vill rama in hur 
örtagården ska förstås, som en anläggning med anspråk på autenticitet även om den är nyligen 
anlagd. Utan den informationen (som också presenteras i broschyrerna) hade det kunnat vara 
vilken örtagård som helst precis, ett fenomen som Saltzman uppmärksammat.344 Mats Thelin 
som själv är historiker och inte botaniker uppehåller sig helst inte kring vilka örter som finns, 
men det verkar inte ha någon betydelse. Flera av besökarna känner redan igen flera av örterna. 
Så frågan är om det för besökarna egentligen har någon betydelse i fall det är en rekonstruk-
tion av Nils Linnaeus örtagård. Kanske ger det en extra krydda? Det är trots allt växterna och 
doften av örter som är mest konkret närvarande. Besökarna går sedan själva och tittar och 
luktar på de olika örterna.  
 Efter att ha gått runt och småpratat lite med varandra följer besökarna med Mats Thelin upp 
till kålgården som ligger ca 25 meter därifrån. Han inväntar besökarna tills alla samlats. Han 
uppehåller sig mest vid kålgårdens funktion och historiska betydelse som gårdens skafferi, 
därefter får besökarna själva gå runt och ”lukta sig fram”345. Det luktar oerhört starkt i kål-
gården och besökarna går informellt och spontant uppdelade i mindre grupper runt och luktar 
och diskuterar växterna. Några besökare försöker sätta namn på växterna vilket ger en finger-
visning om var besökargruppens intresse ligger. Mats Thelin berättelser om kålgårdens funk-
tion och historiska betydelse tjänar som riktningsgivare för hur kålgården ska förstås, men 
växterna är för de flesta besökare det mest intressanta. De är konkreta, i blickfånget och i 
nuet.   Kulturrummet har inte nämnts då det inte presenterats i tidningarna eller broschyrer tidiga-

kattkammarens Linnébygd, en berättelse om kontinuitet 
hults kyrka ca tre km 

                                                

re. Det är ett av de nyare inslagen i Linnés Råhult och ligger i en lada ca 30 m från kålgården 
och är ett omgjort häststall. Utmed väggarna hänger bilder på olika blommor och bilder av 
Linné. Från taket ner till golvet hänger nygjorda vävnader med tryckt text på som berättar om 
Linnés liv och gärningar. Stolar och bord finns uppställda vilket är uppskattat av besökarna. 
Medan en del av besökarna sätter sig ner berättar Mats Thelin om projektet att återskapa 
ängarna och landskapet och att Linnés Råshult varje år har många besökare. Han berättar 
under vilka omständigheter människor levde här under 1700-talet, om missväxt och misär, 
något som är helt frånvarande i denna, som det verkar, gröna idyll. Han berättar om Michaël 
och Lena Michaëlsson som sköter landskapet och Stiftelsen som har hand om skötseln av 
husen på området. Besökarna lyssnar i det svala utrymmet som fungerar lite som ett ”vatten-
hål” under guidningen, en plats för återhämtning och vila för trötta ben. En förberedelse inför 
resan in i landskapet och ängarna som inte bevistats ännu. Tjugo meter ner på stigarna vid 
ängarna stannar vi och tittar på en fallen lind och Mats Thelin berättar om lindens roll, att den 
hamlades. Mer än så hinner vi inte med denna gång och vi går tillbaka till utgångspunkten för 
guidningen – besökscentret. 
 
S
Guidningen, som jag trodde var slut, fortsätter med buss ner till Stenbro
bort.346 Väl framme vid kyrkan går vi efter Mats Thelin till Linnés föräldrars grav. De be-
gravdes ursprungligen under kyrkan men av den kyrkan finns inte mer kvar än en knappt 

 
344 Saltzman (2001), s 211. 
345 Citat Mats Thelin. 
346 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar 2005.08.02. 
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synlig källare. Vid sidan av gravvården finns en informationsskylt med en illustration av hur 
det en gång kan ha sett ut. Den visar var den ursprungliga kyrkan låg och var prästgården som 
familjen Linnaeus bodde i fanns. Skylten menar att det var här som Carl gjorde sina första 
utflykter och upptäckter i ”florans värld”, det vill säga formulerar liknande anspråk på ur-
sprung som Stiftelsen Linnés Råshult har vid Kulturreservatet. Illustrationen visar en U-
formad länga av mindre sammanhängande hus med vad som ser ut som en större örtagård vid 
sidan av ett av husen. Vid närmare granskning av illustrationen kan två figurer anas, en kvin-
na och ett barn. Är det kanske mor och unge Carl?  
 På andra sidan av kyrkan där den gamla prästgården fanns, finns nu en Linnéstaty gjord av 

uidningen och de berättelser som återgivits varit den röda tråden 

                                                

Gerda Springchorns, rest 1948, som vi samlas kring.347 Mats Thelin berättar mest om Linné-
jubileet 2007 och att det finns ett stort intresse från landets alla håll att vara med. Statyn fun-
gerar som samlingspunkt. Han berättar också att en annan av bygdens stora söner Ingvar 
Kamprad (IKEA: s grundare) är född ca åtta km härifrån. Besökarna står i en ring runt Mats 
Thelin som fortsätter att berätta om Linnéjubileet. Besökarna har inga frågor och vi fortsätter 
in i kyrkan där ett inspelat band på runt tre minuter sätter igång och berättar om kyrkan histo-
ria. De flesta besökarna sätter sig ner på bänkarna för att vila. Efteråt är de flesta trötta och jag 
frågar några besökare hur de tycker dagen varit. De verkar överens om att det varit en bra dag 
men de skulle vilja vara här en lite längre tid. Bussturen är bara en dagsresa men färden är inte 
slut ännu. Efter Stenbrohults kyrka ska bussen fortsätta till Möckelsnäs herrgård för att avslu-
ta dagen med en middag, och sedan gå vidare tillbaka till Göteborg. På så sätt ses platsen som 
en av flera destinationer.348  
 Det är Linné som genom g
som bundit ihop platserna. Ängarna och åkrarna som broschyrerna annonserat med, som varit 
ett stort samtalsämne i tidningarna, har knappt besökts. Det är istället byggnaderna och de av 
Stiftelsen skötta delarna av reservatet som har varit i centrum. Metonymierna där födelseplat-
sen är den centrala för turistlanseringen, pekar på att byggnaderna och spåren av Linné illu-
strerar en helhet i form av Linnés bygd nu och då – inget nytt under solen – som en garant för 
att besökaren får ta del av det som en gång fanns. Det är samma hembygd som också fram-
gångsrikt fostrat Ingvar Kamprad. Där finns en tydlig berättelse om kontinuitet som används 
som resurs för bygden vid profileringen som besöksmål. Som besöksmål framställs den som 
en skattkammare med exklusiva miljöer och unika landskap som fostrat storheter. Skattkam-
maren öppnas genom att guiden skapar kontexten till hur det som upplevs ska förstås. De 
kulisser som byggnaderna och guidens berättelser utgör, hjälper till att övertyga besökaren om 
platsens totemvärde. Men i kålgården och örtagården blir det påtagligt att det är de botaniska 
intressena som är i förgrunden för många av bussresenärerna. Det är också på dessa ställen 
som besökarna får mest eget tidsutrymme för att undersöka och utforska både sällsynta och 
vanliga blommor samt pröva sitt eget kunnande om dessa. Under just den pausen blir både 
guide och besökare individer.349 Besökarna omförhandlar tyngdpunkterna i platsens mening 
och omvandlar den till sin, efter eget intresse. 

 
347 Se informationsskylt ”Stenbrohults kyrka och prästgård på Linnés tid, 1700-talet”. Se även Aronsson & 
Johansson (2003). 
348 Se även Braunerhielm (2006). 
349 Alzén (2006), s 146-147. 

 100



 

 Skylten vid sidan av Stenbrohults kyrka utmanar potentiellt Linnés Råshult då man menar 
att det var här som unge Linné gjorde sina första utflykter i florans värld. Gjorde han dessa 
utflykter i Stenbrohult eller Råshult eller i bägge? Vilken plats är viktigast? 
  
Prisutdelning och Äpplets dag i Linnés anda 
Det är en solig söndagseftermiddag i september vid Linnés Råshult.350 Framför Linnéstugan 
finns tre långbord uppställda med stolar uppradade vid sidorna. En affisch berättar att Erik 
Håkansson från Urshult, ibland kallad ”äppeloraklet” för sin kunskap om olika sorters äpplen, 
ska föreläsa. Besökare uppmanas också ta med sig egna äpplen för att få dem sortbestämda. 
De uppställda långborden är fulla av äpplen som besökarna tagit med sig vilket betyder att 
många har planerat detta i förväg. Det är runt hundra besökare som kommit hit, från 30 års 
ålder och uppåt. Många står och småpratar i mindre grupper och det verkar som om flera 
känner igen bekanta ansikten, ”jaså, är du här, det var länge sedan”. Det verkar också som att 
det är flera äppelodlare som är här och pratar med varandra om vilka sorter de ska odla eller 
vill odla. Men alla är inte här för Äpplets dag, en del vandrar runt i kålgården, örtagården och 
Linnéstugan. Erik Håkansson ska enligt affischen börja kl. 14.00 och då strömmar fortfarande 
nya besökare till vilket understryker att Äpplets dag för de flesta är ett planerat besök. Flera 
av besökarna går runt och tittar på de olika äpplen som är framlagda medan de väntar på Erik 
Håkansson. När han väl kommer är det en äldre man i blå keps, rutig skjorta, röd kavaj och 
kortbyxor som tar plats på ”scenen”. I bakgrunden smyger Mats Thelin förbi och guidar en 
grupp besökare, angelägen om att inte störa för mycket. Erik Håkansson berättar om det mesta 
som har samröre med äpplen: bra recept att tillaga äpplen på, sjukdomsangrepp på äppelträd, 
bästa skördetiden, olika sorters äpplen och hur träden på bästa sätt sköts kompletterat med lite 
folktro om äpplen. På ett väldigt uppsluppet sätt roar han skaran med anekdoter blandat med 
tips. Besökarna, eller snarare åhörarna, lyssnar intensivt och noga på vad som sägs.  
 Efter ungefär en timmes underhållning av Erik Håkansson får besökarna ställa egna frågor 
och det är inte bara enstaka personer utan merparten som ställer frågor. De allra flesta verkar 
vara odlare själva och frågar, mest för egen räkning om varför trädet inte blommar, konstiga 
angrepp det har fått och liknande. De får också utförliga svar och tips angående odling. 
”Lyssna och lär av den underhållande experten” sammanfattar upplevelsen av besöket. 
 Efter att föreläsningen är slut får jag reda på att det är en prisutdelning på gång. Den har 
ingen koppling till äpplen alls. Det är istället Länsstyrelsen i Kronoberg som beslutat att 
tilldela Lena och Michaël Michaëlsson ”Guldärtan”351 för sitt arbete med att upprätthålla och 
odla gamla sorters örter och blommor som annars inte skulle finnas. Länsrådet Claes Sjöblom 
på länsstyrelsen är den som sköter utdelningen och i sitt tal understryker han vikten av biolo-
gisk mångfald ett flertal gånger med hänvisning till Agenda 2000 antagen i Rio de Janeiro. 
Från länsstyrelsens sida lyfts Lena och Michaël Michaëlssons förmåga att balansera krav från 
olika håll fram, särskilt angående skötseln av reservatet och om hur gamla växter ska odlas.352 
Här finns en adress mot vetenskapsmännen som trampat runt ovarsamt i ängarna, för den 
besökare som följt tidningsrapporteringen om alla konflikterna. 
                                                 
350 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar, 2005.09.11. 
351 Utmärkelsen delas ut av Programmet för odlad mångfald i samarbete med landets länsstyrelser och delades 
första gången ut på Gotland 2002. www.pom.info, besökt 2008.05.05.    
352 Länsrådet Claes Sjöblom förhöll sig passiv när det gällde att ”återskapa landskapet som på Linnés tid”. Det är 
inte möjligt menade han. Däremot såg han det som möjligt att återskapa ängarna till tiden före den agrara revolu-
tionen. 
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 Efter prisutdelningen dröjer sig många besökare kvar och tittar på de olika äppelsorter som 
är framlagda på borden. Det är besökarnas egna medhavda äpplen som är utställda och de 
försöker hitta sina äpplen. Väl funna finns en lapp från Erik Håkansson som sortbestämt dem. 
En och annan besökare passar på att samråda med Erik Håkansson och få råd inför planerad 
odling av äpplen. Det är intresset för odling som är den gemensamma nämnaren för besökar-
na.  
  
Äpplets dag är precis som det låter, en dag särskilt inriktad mot diverse aspekter av äpplen. 
Frågan är om inte denna händelse likaväl skulle kunna organiseras på exempelvis Möckelsnäs 
herrgård? Det vill säga vilken roll har Linnés Råshult för Äpplets dag eller vilken betydelse 
har platsen för en händelse som denna? Linnés Råshult bidrar med grönskan, natur och lugn, 
förutom tåget som susar förbi med jämna mellanrum i bakgrunden. Fokuseringen på sortbe-
stämningen och nyttan med odling tematiseras som aktiviteter i Linnés anda, med äpplen som 
arkivets studiematerial. Linnés Råshult formas som en aktiv social samlingsplats snarare än 
som ett preservation eller ens conservation museilandskap.353 Här är det mer det moderna 
museiidealet med museet som en arena för samtal och utbyten som realiseras, en variant av 
folkhögskoleidealet, mot en passande tematisk bakgrund.  
 Men med länsstyrelsens prisutdelning blir det för några minuter ändå en spegling av den 
bakomliggande ambitionen att återskapa 1700-talslandskapet. Kanske är det mest byggnader-
na och den av Stiftelsen Linnés Råshult skötta delen av Kulturreservatet som används som en 
social plats. Kulturreservatet är inte helt frånvarande, den utgör en slags kuliss som tas i bruk 
av olika personer för olika ändamål och intressen, ”i Linnés anda”. Kulissen bidrar med tema-
tiska och estetiska attribut för att inrama händelser som Äpplets dag. 
 
Ensam på Kulturreservatet 
På Älmhults kommuns hemsida läser jag att Kulturreservatet 2006 ska öppna den 29/4 och 
vara öppet mellan 11.00 till 18.00.354 Jag beslutar mig för att åka dit i god tid. Väl framme 
ungefär en timme före öppningsdags är det folktomt förutom två äldre män som hugger upp 
fällda träd och rensar en sluttning från sly bakom servicehuset. Efter en titt in till Kulturreser-
vatet märker jag att det hänt en del sedan jag var här sist. Linnéstugan har fått en ansiktslyft-
ning. Redskapen ligger framme efter restaureringen. Dörrarna till serveringshuset är stängda 
och bara ett bord är framställt på gräsmattan som tidigare varit full med stolar och bord under 
äppelträden. Trädet som förre landshövdingen planterade 2002 som stod framför Linnéstugan 
är inte heller kvar utan står nu lutat mot gärdsgården till örtagården. Det är kallt och till och 
med träden verkar frysa. Efter att ha pratat med de två männen får jag veta att det enbart är 
Kulturreservatet som öppnat, inte serveringshuset då det uppenbarligen ska öppna den första 
maj. Under en timmes tid ser jag bara ett danskt par som sakta kör förbi och tittar och två 
andra danska par som stiger ur bilen, kikar in i Linnéstugan går tillbaka till bilen och kör iväg. 
Det verkar vara fler än jag som undrar ifall det är öppet. Anledningen till att det är få besökare 
kan förklaras med det kalla vädret och regn som lurar. Vid serveringshuset möter jag ytterli-
gare ett danskt par som frågar var Kulturreservatet finns och ifall det är öppet. Jag berättar för 
dem att det ligger ungefär tio meter från dem och att det är öppet. Men serveringshuset är 
stängt. De åker också därifrån.  
                                                 
353 Haraldsson (1987), s 13. Se även Alzén (1993), s 128-130. 
354 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar vid Linnés Råshult, 2006.04.29. 
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 Jag återkommer lite senare den eftermiddagen men det är fortfarande lite besökare. Men jag 
träffar Inger Bengtsson som jobbar i serveringshuset och som guide. Hon berättar att förra 
året (2005) i maj hade 62 bussar förbeställt en visning av Råshult, så många är det inte detta 
år. Hon berättar att statistik förs varje år över hur många besökare som kommer. Enligt Inger 
Bengtsson trodde ingen att Linnés Råshult skulle bli så välbesökt detta år eftersom många 
ombyggnationer är på gång, däribland av Linnéstugan. De arkeologiska undersökningarna 
som det rapporterades om i tidningarna hade givit en hel del information hur det kan ha sett ut 
här på 1700-talet. Inger Bengtsson säger att arkeologerna hade hittat den gamla stenbelagda 
gårdsplanen framför Linnéstugan och nu verkar det som att denna yta ska friläggas för att 
iordningställa platsen till ”ursprungligt skick”, som hon uttrycker det. 
 Serveringshuset är således stängt och öppnar den första maj, men Kulturreservatet är öppet. 
Trots det syns inga fler besökare till. Det leder tankarna till vilken betydelse serveringshuset 
har? Vilken betydelse har det att det finns en värd som finns där, kan hjälpa till och ta emot 
besökarna? Ses Kulturreservatet som ett besöksmål (conservation) och inte skyddsområde 
mot människan (preservation) har det uppenbarligen en betydande roll.  
 
Kulturreservatet som referent och resurs när en besökare söker inspiration 
Det är den första maj, röd dag för de flesta trots att den är grådaskig, och serveringshuset har 
nu öppnat för säsongen.355 Grönskan är sakta på väg men riktigt framme är den inte. Ännu 
inga besökare, förutom en och annan bil som sakta kör förbi, tittar och sen fortsätter. En guide 
jag träffar berättar att verksamheten inte brukar komma igång riktigt förrän efter midsommar. 
Denna dag handlar mer om att få igång rutinerna för personalen och verksamheten. Det verkar 
som de flesta har annat att göra en sådan här dag, kanske demonstrera. På eftermiddagen blir 
det fler och fler besökare som kör förbi och en del stannar. Jag har iakttagit samma mönster 
innan, att bilar saktar in och tittar noga och sedan kör förbi. Men varför stannar de inte? Måste 
det finnas andra bilar och besökare för att de ska stanna och gå ur bilen? Det tycks så ibland. 
Kanske ser serveringshuset ödsligt ut men dörren är öppen och personalen synlig. Kanske 
behövs det andra besökare för att andra ska tycka det är värt besväret att gå ut? Eller är de 
rädda att inte kunna röra sig anonymt? Eller är få besökare ett tecken på att där inte finns 
något att se – och vice versa? 
 Idag finns inga bokade guidningar men några besökare börjar komma under eftermiddagen. 
De flesta frågor gäller om Linnéstugan är öppen, vilket den inte är. På grund av restaureringen 
har de flesta inventarier tagits bort och skyddande papper från ommålningen hänger på sina 
ställen kvar. Men flera besökare säger att det är på grund av Linnéstugan som de faktiskt 
kommit hit. Särskilt en besökare, en dam som särskilt vill se Linnéstugan så mycket att hon 
lyckas övertala guiden att låsa upp och visa henne stugan. Tanken slog mig att hon verkligen 
måste gilla Linné, men det visade sig vara fel. Väl inne i stugan synar hon istället noga reno-
veringen. Hon berättade att hon är intresserad av renoveringsarbete för att hon själv nyligen 
köpt ett torp i närheten som hon vill renovera. Hon verkar kunnig om hur arbetet med renove-
ring går till och hennes torp ska renoveras på så sätt att patinan tydligt framgår. Hon verkar 
istället vara här för att hämta inspiration till renoveringen av sitt eget torp.  
 Tillbaka i receptionen köper hon några vykort och frågar ut guiden vilka som gjort renove-
ringen och vill gärna ha telefonnumret till några av dem för att söka råd och hjälp, något hon 

                                                 
355 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar vid Linnés Råshult, 2006.05.01. 
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flera gånger ber om och till slut får. Hennes besök har inget med ängar och åkrar att göra. Det 
är istället kunskapen och kunnandet kring renovering hon söker, delvis även platsens estetiska 
yttringar. Linné spelar mindre roll i sammanhanget, men genom lokalkännedom och skyltning 
visste hon att detta var en plats som kunde bidra och bistå med råd och inspiration. Hon asso-
cierade området både som en referent och resurs: referent för rekonstruktionen och resurs för 
det kunnande hon förknippade platsen med.  
 Utanför serveringshuset börjar allt fler besökare dyka upp, de allra flesta bilar som sakta 
glider förbi har tysk registreringsskylt. Några går också en runda som påminner om guidernas 
runda. Men flertalet kör fortfarande förbi. Kanske är det avsaknaden av rörelse och aktiviteter 
som håller flera besökare borta. Men vid Linnés Råshult står besökarna själva för aktiviteten, 
förutom de tillfällen då guidning erbjuds, bondeparet brukar gården eller när t.ex. Äpplets dag 
ordnas. Det är individens upplevelse av platsen som är den gemensamma aktiviteten. Efter-
som det fortfarande är kallt i luften erbjuder bilen för de flesta större bekvämlighet än att vara 
ute.  
 Efter att ha studerat besökarna vid flera tillfällen träder deras rörelsemönster fram när de 
rör sig på egen hand.356 De flesta tittar kort in i hembygdsmuseet som är byggnaden närmast 
infarten. Den ligger precis utanför Kulturreservatets gränser men det är inte så många som går 
in och tittar. Linnéstugan är nästa anhalt eftersom den ligger i gångstråket in i Kulturreserva-
tet. Här stannar besökaren och går som regel in en stund och synar byggnaden. Det är väldigt 
sällan husets baksida bevistas, där den stora obelisken från 1866 till Linnés ära är rest. Det är 
inte bara byggnadens insida som studeras utan även dess brun-gråa timmerfasad som synas i 
fogarna. Vidare in i örtagården för att ta del av de så påtagliga lukterna som besökaren inte 
kan läsa sig till i broschyrer eller på Internet. Men så här på vårkanten luktar det inte lika 
starkt som mitt i sommaren. Skylten utanför som berättar om rekonstruktionen av örtagården, 
och som textmässigt även återges i broschyren, går de flesta förbi. Kålgården är nästa mål 
även om alla plantorna kanske inte är så synliga just nu. Här vänder de flesta och går tillbaka 
till bilen eller så intas kaffe i serveringshuset. De få som ändå fortsätter förbi den röda ladan 
och ut på ängarna kommer snart tillbaka. Trots det har jag flera gånger hört guiden säga att 
”det är många ute på ängarna nu”. Det finns en tydlig, och i stor utsträckning påbjuden rutt, 
som flera besökare tar. Ungefär 30 min verkar vara en normaltid för besöket, till detta kom-
mer den tid som tillbringas i serveringshuset.  
 
Bilden av det heliga landskapet utmanas 
Det är en vanlig vardag i Linnés Råshult sommaren 2006 och jag har kommit hit för att följa 
med Inger Arvidsson på några guidningar i Kulturreservatet.357 Kl 12.00-13.00 kommer en 
buss med lantbrukare på utflykt för att guidas och mellan 14.00-15.00 kommer en buss med 
besökare från Svenska kyrkan. Jag har med mig enkla enkäter riktade till besökarna men det 
är oftast inte så lätt att få dem ifyllda eftersom bokade turer ofta är välregisserade arrange-
mang med lite tid över för annat.  
 Jag är lite tidig på platsen och det är inte många besökare, troligen för att det är vardag och 
arbetsdag. Den första bussen rullar in och Inger Arvidsson hälsar dem välkomna. Hon samlar 
dem framför serveringshuset under äppelträden och som tidigare delas besökarna in i två 
grupper och Inger Arvidsson berättar att guidningen tar ca 45 min. Hon börjar framför ladan 
                                                 
356 Alzén (2006), s 147. 
357 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar vid Linnés Råshult, 2006.05.11. 

 104



 

utanför ingången till ängarna och berättar vad ett kulturreservat är och om Carl von Linnés 
liv. Besökarna ställer omedelbart frågor, bland annat om hur ladans halmtak gjorts, och Inger 
Arvidsson förklarar att det läggs nerifrån och upp. Även slipstenarna som står framför ladan 
intresserar och flera äldre besökare påpekar igenkännande att ”ja, såna har man ju sett 
förr”.358

 Just denna dag håller Lena och Michaël Michaëlsson som bäst på med att harva åkrarna. I 
bakgrunden hör jag flera besökare upprepa att det är lugnt och trevligt här. Inger Arvidsson 
leder besökarna till inägorna men vi går inte så långt eftersom flera av besökarna verkar ha 
svårt att gå. Hon berättar hur människor odlade förr, om Linné och hushållningen på 1700-
talet. En stor del av tiden i inägomarken ägnas åt floran, särskilt slåttergubbar och svinrot. 
Några besökare sätter sig ner på en bänk för att lyssna och vila benen. Inger Arvidsson påpe-
kar flera gånger för besökarna att de inte får gå utanför gångstigen. Trots detta lyckas ändå 
några av dem gå lite utanför eftersom stigen inte är så bred. Det är dessutom ett 20-tal besöka-
re som ska samsas på stigen. Tillrättavisningen dröjer inte och Inger Arvidsson pekar på 
blommorna och förklarar att både svinroten och slåttergubben är väldigt känsliga för 
trampande fötter. De hamlade lindarna som står utmed gångstigen får också uppmärksamhet 
av guiden som förklarar deras funktion i landskapet sedan gammalt. En besökare frågar ifall 
man får bidrag för sådan här verksamhet och Inger Arvidsson svarar att ”länsstyrelsen beta-
lar”. När vi förflyttar oss tillbaka upp mot ladan igen frågar jag Inger Arvidsson om hennes 
intryck av besökarna. Hon menar att de är ganska lätta att prata med eftersom de flesta är 
lantbrukare, precis som hon själv. Vi väntar in de sista besökarna under ett stort träd och hon 
berättar om Carl von Linnés väg till Stenbrohult, som han säkert gick som ung. Jag undrar 
dock i mitt stilla sinne när han gick den vägen, eftersom han bara var 18 månader gammal när 
han flyttade. Inger Arvidsson frågar också besökarna vad det är för slags träd de står under. 
Flera förslag kommer men inget är rätt. Det är en avenbok (ibland kallad vitbok) och hon 
berättar vidare att detta område på sätt och vis är atypiskt för Småland. Kulturreservatets 
berggrund består av grönsten som gör att det är väldigt näringsrik mark i detta område. Det 
växer därför bättre här än i andra delar av Småland. En besökare lutar sig mot mig och säger 
lite skämtsamt, ”kan du skriva upp att det är en avenbok jag har sett så jag kan berätta det för 
min man när jag kommer hem”.  
 Flera av de besökare som var med på guidningen var lantbrukare, om än inte alla. Många 
tittade också igenkännande på de jordbruksredskap som stod utmed laduväggen. Det gällde 
också när besökarna såg ut mot ängarna där Lena Michaëlsson harvade åkern med hästen. 
Genom harvningen blir tusentals knytnävstora stenar synliga. En kvinna kommenterade det så 
här: ”men här är det inga barn som plockar klappstenar som när jag var ung”. Det var något 
som hon kände igen från sitt barndomslandskap, harvningen och kanske delar av landskapet. 
Men landskapet i dess helhet, som hon mindes det, fanns inte mer. Vissa delar återskapas 
aldrig, som till exempel barnen som plockar klappstenar. 
 Vi går förbi kålgården som inte är iordningställd ännu för året och direkt till örtagården. 
Här berättas denna gång om Nils Linnaeus som skapade örtagården och Inger Arvidsson 
menar att den är representativ för sin tid, dvs. 1700-talet. Det är inte nutiden som står i cent-
rum, det är istället örtagårdens funktion, betydelse och rekonstruktionen som återges. Någon 

                                                 
358 Erika Sandström noterar att sådana igenkännande kommentarer hjälper människor att konstruera berättelser 
om sig själva, på så sätt fyller historia en identitetskapande funktion. Sandström (2005), s 171. 
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besökare frågar om en ört hon tycker sig känna igen, och guiden berättar. Guiden står för 
specialkunskapen och kontexten som örtagården ska förstås utifrån.  
 Väl framför Linnéstugan berättar Inger Arvidsson om den arkeologiska utgrävningen som 
är gjord och om den stenlagda gårdsplanen som ska friläggas. Ett mindre sus hörs bland besö-
karna men lite osäkert om beundran gäller den underliggande gårdsplanen eller att det varit en 
arkeologisk utgrävning. Inne i Linnéstugan berättas åter om Linnés liv och om byggnadens 
ursprung och besökarna får själva syna den nu ganska tomma stugan. Med det är guidningen 
slut och de flesta går mot bussen. Guidningen är hårt styrd eftersom de arrangerade bussturer-
na ofta har flera platser att besöka utöver Linnés Råshult. Utmed parkeringen bredvid ser-
veringshuset ser jag några nya bilar som kommit med danskar, tyskar, holländare, en norskre-
gistrerad bil och en franskregistrerad. Det är ett brett register av nationaliteter som hittat hit.  
 
Nästa grupp av besökare kommer med DS-Resor från Laholm och har tidigare varit i Ljungby 
på konstnären Sven Ljungbergs museum, sedan på Möckelsnäs herrgård för middag. Denna 
anhalt är Kulturreservatet. Guidningen sker på liknande sätt som den förra med start framför 
ladan. Men nästan hela guidningen störs av passerande tåg som dränker guidens röst och 
besökarnas frågor. Besökarna ställer också liknande frågor som förra gruppen och guiden 
besvarar dem på samma sätt. Väl ute i ängarna möts besökarna av samma påpekande av gui-
den: de inte får gå utanför den markerade leden vilket kan förstöra den känsliga svinroten. 
Besökarna ställer under hela guidningen frågor som sysselsätter guiden. ”Tillhörde denna 
mark bostaden?” frågar en besökare medan andra ställer frågor kring hur många tunnland 
marken innefattar. De ställer också frågor kring Linné i ängslandskapet men inte om ängarna.  
 Under avenboken berättar Inger Arvidsson om att lindarna kan nå hög ålder, så hög att 
Linné kan ha sett dessa lindar under sin tid. Böndernas förhållande till eken fångas också upp, 
precis som i broschyren som kuriosa och en konflikt i det förflutna. På nytt påpekas att besö-
karna ska hålla sig innanför den markerade leden så att svinroten inte tar skada. En besökare 
går precis då utanför och får en tillrättavisning.  
 
Guidningen har samma rutt som tidigare, samma saker berättas med betoning på hur odlingen 
sker på 1700-talet och Linnés liv och betydelse. Det verkar som att utmarken inte används alls 
och som att bara delar av inägomarken ingår i guidningen. Denna del av Kulturreservatet 
tycks mer användas som rekreationsområde för besökare. Promenadstigar med olika längd 
finns markerade. Röd slinga är ca 600 m och går genom ängarna, gul slinga är ca 2,2 km och 
går genom ängar och betesmark och den längsta är den blå leden som är ca tre km genom 
ängarna, betesmark och utmed Såganässjön som geografiskt avgränsar Kulturreservatet. Den 
största delen av Kulturreservatet verkar vara arrangerad som ett rekreationsområde. Det som 
lyfts fram på guidningen är bara en liten del av reservatet som helhet.  
 Guidens förhållningssätt till reservatet synliggörs tydligast i de tillsägelser vissa besökare 
får när kliver utanför gångstigen. Det ger associationer till skattkammaridealet med de udda, 
märkvärdiga och exklusiva växter som kan beundras men inte får beröras. Då kommer beva-
karen och beskyddaren (guiden) med tillrättavisningar. Det är inte bara växter som delar i en 
biotop som skyddas utan ett heligt landskap som bär på kvalificerade referenser till Linnés liv 
och det blir Linnés landskap vi besöker här mer än i länsstyrelsens broschyrer. Men igenkän-
nande av äldre jordbruksredskap och landskapet ger också för en del besökare associationer 
till egna erfarenheter och minnen som inte har mycket gemensamt med 1700-talets landskap 
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utan knyter an till den egna uppväxtens minnen. Besökarna utvecklar dimensioner som svårli-
gen kan illustreras med modeller i den teoretiska bakgrund jag presenterat. De sociala sam-
tidssammanhang som besöken ingår i och som ger villkoren för upplevelserna är föga pro-
blematiserad i historiebruksteorierna och istället i fokus för studier av turism och 
besöksnäring. Iakttagelserna visar hur besökarna är aktiva tolkare av besöket.359  
 
En minnesbild från guidningen tidigare på dagen fångar Kulturreservatets dubbla förhåll-
ningssätt till det förflutna. Med den första guidade gruppen gick vi mot ängarna och såg på 
håll Lena Michaëlsson harva åkrarna med en häst mellan några träd. Grönskan och omgiv-
ningarna verkade rama in bilden av Linnés Råshult om en fantastisk idyll av vad som kan 
föreställas som ett försvunnet landskap. Det vill säga något av den bild som broschyrer och 
internetsidor vill framvisa. Men ju närmare både besökarna och jag själv kom åkern förbyttes 
idyllen mot något annat. Väl framme stannade flera av besökarna för att syna bilden närmare 
och vi såg nu stenen, svetten och slitet med att bruka åkrar på detta sätt. Arbetet och tiden som 
satsas i Kulturreservatet för att forma idyllen och landskapet.360 Det framstod nu istället som 
en slitsam arbetsplats och det kändes lite dumt att se på när någon annan kroppsarbetade. 
Avståndet har betydelse för hur Kulturreservatet iscensätts. På lite avstånd framstod det som 
en idyll men på nära håll övergick samma plats till att stå för jobb, slit och vedermödor som få 
längtar efter. Det är två motstridiga upplevelser av Kulturreservatet som samsas där idyllen 
oftast syns mest och framträder tydligast.361 Även med guidens hjälp att förstå hur Kulturre-
servatet ska tolkas kan Kulturreservatet uppfattas på väldigt olika sätt. 
 

Självhushållning och livsrytm i Kulturreservatet 

Lena och Michaël Michaëlsson kom till Linnés Råshult för 17 år sedan från ett annat mindre 
jordbruk, också det i Småland.362 Ursprungligen kommer de ifrån Göteborgsområdet och har 
sedan via Öland (Capellagården) bosatt sig i Småland. De har sedan 20 års ålder varit intres-
serade av självhushållning, odling och hantverk och upptäckte efter hand att det var betydligt 
svårare än de trodde att leva på detta. De har jobbat som arrendatorer med uppdrag av länssty-
relsen sedan 1991 och sköter nu Kulturreservatet. 
 Deras sätt att sköta och handha Kulturreservatet drevs från början inte av något historiskt 
intresse att bedriva 1700-tals jordbruk. De kom också till Linnés Råshult innan tanken på att 
återskapa landskapet var aktuell. Istället ville de bedriva självhushållning, odling och hant-
verk. ”Det finns en fin rytm i själva arbetet som börjar på våren med att man får lammungar i 
ladugården och sen kommer vårbruket så att hela året har liksom en speciell rytm i arbetet” 
säger Lena Michaëlsson. De ser sig som oerhört privilegierade eftersom det enligt Michaël 
Michaëlsson finns få bönder idag som har råd med så småskaligt jordbruk som de bedriver.  
 Deras arbete möjliggör inte bara att sköta området på ”länsstyrelsevis”. ”Lena och jag har 
ju naturligtvis format Råshult efter våra intressen, vad vi tycker är kul att göra och så där. Det 
tycker vi är skojigt att odla grönsaker och såna saker och har gjort det långt innan vi kom hit”. 
Michaël Michaëlsson menar vidare att det är fullt naturligt och bra att det inte läggs någon 

                                                 
359 Se även Sandström (2005), Axelsson (2003). 
360 Se även Borglid (1999). 
361 Se även Saltzman (2001). 
362 Intervju med Lena och Michaël Michaëlsson, 2005.09.27. 
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schablon över landskapet, som han säger ”varje gård har präglats av dess brukare”. Det är inte 
en bild av ett fruset 1700-talslandskap som nyanseras. För Lena och Michaël Michaëlsson är 
det mer en fråga om arbetsdynamik och livsrytm, som Kulturreservatet associeras med. Det är 
en plats, kanske till och med en fristad, där de kan leva genom självhushållning som de ur-
sprungligen ville när de kom till Småland.    
 Lena och Michaël Michaëlsson jobbar inte enbart med ålderdomliga medel. De använder 
också moderna redskap, ”och det är för att det ska vara realistiskt för två personer att sköta en 
så stor yta /…/ Det hembygdsföreningen ville var egentligen att ha mindre yta och så bara 
göra allting för hand” menar Lena Michaëlsson. Båda är ense om att hembygdsföreningen inte 
har helt fel i sak. Det går att se det på två sätt säger Michaël Michaëlsson:  
 

Antingen så säger man att vi har begränsade resurser och vi vill ha en så stor miljö som 
möjligt skött på dom här begränsade resurserna /…/ eller så säger man att det stör jätte-
mycket om det kommer en traktor puttrande med ett hölass när man försöker leva sig in 
att man har flyttats till 1700-talet /…/ istället ska man försöka jobba fullt ut som man 
gjorde på 1700-talet och i så fall acceptera att det blir mindre arealer. Men länsstyrelsen 
valde att ha Råshult på landskapsnivå som ett stort projekt istället. 

 
Det är en skillnad i fokus mellan färdigt resultat som ett uttryck för 1700-talslandskap eller 
specialisera sig på själva arbetet med landskapet som 1700-tal. Det öppnar naturligtvis för 
synpunkter från flera håll och det har uppenbart varit en balansgång mellan olika krav, något 
som de också fick Guldärtan av länsstyrelsen för. 
 När jag frågar dem hur de tycker det är att leva i ett vad som närmast kan beskrivas som ett 
turistlandskap svarar de båda att de tycker det är kul, ”man träffar dom [besökare] överallt i 
markerna” säger Michaël Michaëlsson. ”Rent krasst skulle länsstyrelsen inte vara intresserade 
av oss om inte någon annan än Lena och jag var här” säger han och skrattar.  
  
Detta är inte en berättelse om dåtid eller ens framtid, utan nutid med tematisering kring lant-
hushållning som livsstil. Lena och Michaël Michaëlsson har sedan successivt vävts in i en 
större berättelse om Linnés landskap och återskapande av 1700-talet drivet av grupperna runt 
Linnés Råshult och framför allt länsstyrelsen. Detta bidrar i sin tur till att de kan leva på det 
sätt som de strävat efter från sin ungdom.  
 
Sammanfattning 
I Linnés Råshult visas olika gestaltningar av vad Kulturreservatet är. Det mest framträdande i 
guidernas förhållningssätt är föreställningen om platsen som en skattkammare, särskilt beträf-
fande ängarna. Guiderna fungerar som beskyddare av det sakrala värdet av samlingarna. 
Ängarna och området kan av besökarna bara begrundas, inte beröras.363 Platsen som ett arkiv 
finns också representerat genom återskapandet av ängar, byggnader och odlingen av 1700-
talslandskapet som ett bidrag till vår gemensamma kunskapsbank. Metonymierna pekar till-
sammans på en berättelse om 1700-talets och Linnés landskap.  
 Det är ett utpräglat lokalt perspektiv som framträder i berättelserna. Det gäller även berät-
telserna om Carl von Linné, för det var härifrån han kom. Nationen Sverige finns endast med 

                                                 
363 Andersson & Aronsson (2004), Adolfsson (1987). 
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för att polarisera det lokala samhällets företräden mot ”övermakten”. Men det verkar vara 
oklart var hans intresse för flora egentligen formades, i Stenbrohults prästgård invid kyrkan, 
eller i Råshult där han spenderade sina första 18 månader, där Linnés far anlade den första 
örtagården som nu också finns rekonstruerad? Vid de tillfällen då det berättas om Carl von 
Linnés vuxna tid, eller Uppsalatiden, vänds fokus mot vetenskapen och en närmast biografisk 
ton infinner sig. Det vill säga, då vänds blicken till Linné som person och inte platsen han 
befinner sig på (om det inte är Råshult eller Småland). Det illustrerar bygdens storhet som 
framgångsrik fostrare av personligheter som Carl von Linné. 
 Besökarna upplever ofta Linnés Råshult som ett mer obestämt ”förr” och det blir därmed en 
plats för igenkännande genom egna referensramar och minnen. Bussturerna är en social um-
gängesform och en minst lika viktig ingrediens som själva platsbesöket.364 Äpplets dag visar 
på samma sätt Kulturreservatet som en social plats, men i Linnés anda. Linnés Råshult ger 
också andra associationer som inte berör Linné eller det historiska landskapet. Uppskattning 
av hantverksskicklighet, yrkeskunnande och föremål som påminner om egna erfarenheter 
visar att Linnés Råshult kan ses som en resurs och referent även för besökare på ett sätt som 
inte ingår i Kulturreservatets skötselplan utan ligger närmare hembygdsföreningens tradi-
tionsbevarande ideal. Besökarnas upplevelser överraskar med dimensioner av platsen som 
inte enbart kan hanteras med en historiebrukstolkning. För Lena och Michaël Michaëlsson är 
istället landskapet en metonymi om arbetsdynamik och livsrytm, tematiserat kring lanthus-
hållning som livsstil i nutid. Detta har sedan vävts in i länsstyrelsens ambition om återskapan-
de.  
 

Besökarnas Råshult 

Genom broschyrer, Internethemsidor, tidningar och guiders berättelser framträder flera bilder 
av Kulturreservatet. Men varför besökare själva väljer att åka hit, vad de tycker om besöket 
och vad de upplever är fortfarande otydligt. Denna avdelning fördjupar denna aspekt, först 
genom de enkäter som jag delat ut till besökare och sedan genom ett antal intervjuer med 
besökare i Linnés Råshult. 
 Undersökningen bygger på 52 enkäter som delades ut sommaren 2005 och våren 2006.365 
Enkäterna har huvudsakligen delats ut till de personer som varit i och kring serveringshu-
set.366 Det beror på att de flesta besökare först besöker Kulturreservatet och sedan fikar i 
serveringshuset. Serveringshuset har på så sätt varit en uppsamlingsplats där besökare som 
haft tid och lust fått fylla i enkäten. En sammanställning av resultaten från enkäten finns i 
bilaga 1. 
 

                                                 
364 Sandström (2005). 
365 Se bilaga 1. 
366 Enkäten bygger inte på statistiskt urval men kan sägas bygga på och ge en antydan om vad besökarna som är 
med i undersökning tycker och upplever som viktigt. Kategoriseringarna är gjorda utifrån allas svar på samma 
fråga. Efter genomläsning av vad alla svarat på en viss fråga har vissa teman framträtt. Dessa teman har sedan 
fått utgöra grunden i de kategorier som bildats. 
Det kan tilläggas att majoriteten av dem som besvarat enkäten är över 40 år gamla, närmare bestämt 34 stycken. 
9 stycken är under 40 år och 9 stycken har inte angivit ålder. 

 109



 

Enkätsvar 
Besökare som besvarat min enkät indikerar ett brett upptagningsområde där majoriteten inte 
kommer ifrån Småland. Linnés Råshult lockar besökare från nära håll och når samtidigt utan-
för både det egna landskapet och Sverige. Relativt få som svarat på enkäten kommer från 
Älmhult och länet samtidigt som en stor del besökare verkar komma från Skåne. Att Skåne 
framträder som det huvudsakliga landskapet besökarna kommer ifrån, beror troligen på att 
Linnés Råshult ligger i den södra delen av Småland nära det folkrika landskapet Skåne.367 
Under de dagar jag har varit vid Kulturreservatet har jag också stött på flera busslaster med 
besökare från Skåne. Detta visar att platsen inte enbart är en lokalt avgränsad angelägenhet 
och att de flesta nog inte följt debatterna i lokalpressen.  
 Fördelningen mellan könen av dem som besvarat enkäten visar på en klar majoritet kvin-
nor. De allra flesta som besvarat enkäterna har planerat besöket på förhand.368 Det faller 
också väl in i resultatet ovan eftersom det är många långväga besök och bussresor som går till 
kulturreservatet. Någon har blivit bjuden på en resa och en har till och med planerat besöket 
sedan ett år tillbaka. Det är också en del spontana besök. Kanske har de kört förbi och sett 
skyltar till Linnés Råshult och blivit nyfikna på platsen och Linnés koppling hit.  
 Var har besökarna fått informationen om Kulturreservatet? Svaren visar att information om 
Linnés Råshult också har en stor spridning. Internet har inte betytt mycket för hur dessa besö-
kare fått information om Kulturreservatet.  
 2002 genomförde SCB en undersökning, Vad betyder Kulturmiljön för dig?, som kan ses 
som ett bollplank för min undersökning.369 Syftet med SCB: s undersökning var att på upp-
drag av Riksantikvarieämbetet undersöka allmänhetens intresse och kunskaper om kulturmil-
jön. En av frågorna var Har du någon gång fått information om en arkeologisk utgrävning 
och i så fall var? Här svarade bara två procent att de fått information via Internet. Men på 
frågan Var brukar du hämta information om kulturmiljöer, museer och kulturbyggnader som 
ligger närmare just min undersökning svarade drygt hälften turistinformation, guider och 
reseledare. 21 % hade här hämtat information från Internet.370 I min undersökning hade några 
få svarat ”broschyr” och ”skylt utmed vägen” som ett sätt de fått kännedom om Kulturreser-
vatet.  
 
Få besökare i min enkät har fått information genom tidningarna vilket kan förklaras av att 
många besökare inte kommer ifrån länet utan läser sina egna lokaltidningar. Lokalkännedom 
och rykte om Linnés Råshult är istället de vanligare sätten att få information om Kulturreser-
vatet. Det kan verka märkligt eftersom de flesta inte kommer från länet men betyder troligen 
att de varit i området innan eller haft bekanta som varit där. Ett stort antal har också skrivit att 
de fått information på annat sätt eller genom flera olika kanaler. Här kan nämnas konstellatio-
ner som tidning och rykte, Internet och kollegor, skolan och media och rykte samt broschyrer. 
Bara en person har angivit TV (och vänner) som en informationskälla trots att flera TV-
filmatiseringar om Linné förekommit.371 Var respondenterna hämtar sin information om 
                                                 
367 Se även Alzén (2006), som konstaterar att besökarna av varvet i Karlskrona företrädesvis kommer ifrån 
grannlandskapen, s 145. 
368 Precis som i Alzén (2006), s 146. Om besöket varit planerat eller spontant har lämnats till besökarna att 
definiera.  
369 Enkäter skickades ut till 2000 personer mellan 18-74 år varav 61 % svarade. 
370 Tengrud, Öhrvall & Johansson (2002), s 23, 26. 
371 Se tidningskategoriseringen sidan 40. 
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kulturmiljöer etc svarade respondenterna i SCB undersökningen 51 % tidningar och 33 % 
vänner och bekanta.372 I Linnés Råshult har tidningarna inte haft så stor betydelse. Däremot är 
vänner och bekanta373 i min undersökning nära SCB undersökningens andel. Radio nämns 
inte i enkäterna. Bland dem som svarat andra alternativ än de nämnda kan nämnas att några 
svarat Hagestad touring som är bussresearrangör, bilatlas och en som blev bjuden på en resa. 
En del av besökarna får alltså information på sätt som är svåra att förutsäga. 
 De flesta planerar sitt besök, men vilka drivkrafter ligger bakom? Här finns en betydande 
spännvidd av drivkrafter där ”historia” bara är en och dessutom inte särskilt framstående 
variabel. Linné och allmänt intresse verkar vara de mest betydande faktorerna för att besöka 
Kulturreservatet. Blommor och örter tillsammans med trädgård är andra starka motiv för 
besök. Däremot är det inte många som explicit påtalar kunskapssökande som en anledning till 
besöket även om det kan ses som integrerat i andra kategorier.374 ”Annat”375 är också en stor 
kategori men den behöver nyanseras. Två har skrivit att de är vid Linnés Råshult i egenskap 
av lärare för att 2007 genomföra temaarbete i sin skola under Linnéåret dvs. de har varit där 
för att ”rekognosera”. En annan var där för att fotografera för en kommande artikel om Linnés 
Råshult. Ytterligare en ville se ”en kulturbyggnad”, troligtvis Linnéstugan. En far har tagit 
med sina två barn för att visa dem Linnés Råshult. För många verkar Linné stå i centrum. Det 
verkar alltså inte vara så enkelt som att de åker för att se ett återskapat landskap som är reser-
vatets målsättning.  
 
Den uppskattade skattkammaren 
De tre sista frågorna var öppna och inte tänkta att reduceras till kategorier. Meningen var att 
lämna utrymme för utförligare svar än de övriga frågorna och inte styra svaren för mycket. 
Även om en del svar är utförliga är majoritetens svar paradoxalt nog inte utförligare än de 
som redovisats ovan. Nedan vill jag visa på några svar som givits i dessa öppna frågor.  
 På frågan Vad har det givit dig? framkommer att de flesta har en positiv inställning till 
besöket och området. Ett tiotal har svarat att det var ett intressant besök. Av de andra svaren 
verkar det finnas några återkommande teman som visar att platsen uppfattas på olika sätt, 
Linné, miljön/historia och rekreation.  
 Med avstamp i svaren som tangerar Linné skriver några att de fått intressant information 
om Linné och 1700-talet. En kvinna skriver: ”intressant information (visste inte att Linné var 
född här!), gott kaffe, vänligt bemötande och också växter att titta på”. Linné var en intressant 
bisak som förstärkte helheten av besöket där servicen och växterna var centrala. En annan 
person skriver att det var ”intressant att fysiskt få se hans miljö och bättre förstå hans energi 
och vetgirighet.” Platsen ses här som bärare av Linnéminnet. Platsen blir då precis som läns-
styrelsen själv framfört en länk tillbaka i tiden. Någon har också genom besöket blivit impo-
nerad av Linné och skriver att det givit ”merintresse… kommer att låna böcker på biblioteket 
om Linné för vidare kunskap.” Några har också angett att de fått ny kunskap om Linné. En 
kommentar är lite mer utförlig och är skriven av en kvinna i trettioårsåldern. Hon skriver  
 

                                                 
372 Tengrud, Öhrvall & Johansson (2002), s 26. 
373 Se ”rykte” i bilagan Kulturmiljön för dig! 
374 I Annika Alzén studie var majoriteten intresserade av kunskap. Alzén (2006), s 146. 
375 Se bilaga Kulturmiljön för dig! 
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Det var intressant med den guidade turen i "Linnégården" samt ängarna omkring. Guiden 
kunde mycket om Linnés liv men knappt något alls om odlingarna och växterna (en liten 
besvikelse). Vi gick inte ens runt bland odlingarna… (jag tog en snabbtur själv) men gui-
den var mkt duktig på att berätta.  

 
Här blir det tydligt hur guider och besökare ibland kan missa varandra. Guiden, inställd på att 
berätta om Linné, och besökaren som är inställd på att lära sig mer om odling och växter. 
Linné var för henne en intressant detalj i relation till odlingarna. 
 Detta leder in på miljön (förstått som natur och kultur i landskapet) och historia som några 
besökare uppfattat som intressant. Två besökare har särskilt framfört att det var intressant med 
information om 1700-talet och hur människor levde på den tiden. En tredje person tyckte att 
besöket givit naturupplevelser i kombination med historiska fakta. Det visar återigen att det 
historiska intresset inte explicit verkar drivande eftersom så få har uppmärksammat det i 
enkäten. Desto fler (tio) av dem som har svarat pekar på miljön som trevlig. ”Fantastisk na-
turupplevelse, bor själv på landet med småskalighet” svarade en person som kände igen sitt 
eget landskap. En kvinna pekar på ”intressanta gamla föremål, fina odlingar: en riktig lands-
bygdskänsla, en resa bakåt tiden”. I svaret märks samtidigt den historiska dimensionens när-
varo men reducerat till ”det gamla”, ett ”förr” och inte nödvändigtvis ett 1700-talslandskap. 
Någon har blivit inspirerad till att själv skaffa fler blommor. Två stycken fångar upp helheten 
i upplevelsen genom att rätt och slätt skriva ”En god naturupplevelse med familjen”. En sista 
fäster vikten på ”intressanta saker i hembygdsmuseet och vackra strövstigar.”  
 Den tredje ingången, rekreationen, uppmärksammar fyra stycken med nyckelord som 
”lugnt och skönt”. En man svarade att han tyckte det var en stunds avkoppling medan en 
annan menade att det var ”en skön eftermiddag och skön promenad”. En kvinna menar i ett 
lite längre svar att besöket var ”Mycket informativt och vördnadsfullt, inser att hit vill jag åka 
m. min älskade man, lära mig mer, känner ett lugn och en harmoni.” Besöket kan alltså skän-
ka lugn och ro och sporra till framtida besök. 
 
Det samlade intrycket av svaren är att besöket har varit positivt och bilden av Linnés Råshult 
som pittoresk idyll är orubbad. Ifrån den föreställningen kan sedan Linnés Råshult brytas ner i 
olika tematiseringar som Linné, miljö/historia och rekreation.  
  
På den näst sista frågan Svarade besöket mot dina förväntningar? Saknade du något? Om ja, 
vad då? har majoriteten svarat att besöket svarat mot de förväntningar som de haft. Men 
svaren spänner över hela skalan från mycket positivt till ”ingen uppfattning” och nej. Några 
av dem som svarat jakande på frågan har nämnt vad de uppfattat som positivt. Fyra har upp-
märksammat guiderna som de menar varit kunniga. ”Han som tog emot oss kunde verkligen 
Linné och han berättade med inlevelse” skriver en man. En annan man har svarat att det var 
en mycket fin visning. En kvinna var mer än nöjd och menade att ”Besöket var bättre, lätt-
lyssnat och rolig guide. Fick veta både fakta om Linné och vad som kommer [att] hända till 
våren när man uppmärksammar jubileet.” Andra som fyllt i enkäten har svarat mer allmänt i 
form av ”över förväntan” och ”vill komma tillbaka nästa år”. Några hade inga förväntningar 
alls på besöket men summerar att det var en trevlig upplevelse. 
 Trots att en klar majoritet är positiv till sitt besök och vad det gett framkommer det andra 
som är positiva med vissa restriktioner. En dam svarade exempelvis att ja men ”guiden bör ha 
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mikrofon – äldre hör ofta dåligt”. En annan kvinna menade att besöket var positivt men öns-
kade bättre vägskyltning. En tredje kvinna var mer kluven till besöket och skriver ”Både ja 
och nej /…/ saknade mer kunskap från guiden eftersom det intresserar mig mest”. En sista 
person ville höra mer om blommor och växter.  
 Det verkar ändå som att de flesta tycker att besöket svarat mot de förväntningar som de haft 
samtidigt som det kan konstateras att det inte är entydigt positivt.  
 
På den sista frågan Har du tidigare, eller planerar du att senare, göra liknande besök? svara-
de sju enkelt nej utan att specificera det närmare. Sex sade sig inte veta som svar på den sista 
delen av frågan. Majoriteten svarade ”möjligen” eller ”ja” till att göra liknande besök i fram-
tiden medan andra säger att de redan har besökt Linnés Råshult flera gånger tidigare. Bara tre 
gav exempel från platser som de besökt innan. Två av tre hade varit på Visingsös kungsträd-
gård och en lärare berättade att hon under sin utbildning till bildlärare ofta gjort besök på 
museer och andra kulturevenemang. Hon upplevde det dock som att det sällan fanns tid över 
för sådana aktiviteter. 
 Det verkar också som att denna sista fråga fått ge utrymme till egna kommentarer som 
kanske inte fångats upp av de andra frågorna. En kvinna menade att det är möjligt med ett 
liknande besök i framtiden eftersom ”Vi försöker alltid undvika att pausa vid de matställen 
som ligger vid de stora vägarna och söker oss hellre till andra platser. Vi besöker gärna speci-
fikt intressanta utflyktsmål, men just i dag var vi primärt intresserade av kaffepaus på vår väg 
mot Linköping.” Besöket gav en trevlig och fin inramning av pausen under deras bilresa. En 
annan kvinna tillade att ”Det är alltid roligt att få möjlighet att fördjupa mig – det blir me-
ningsfullt” skriver hon. En dansk kvinna var den enda som hade negativa kommentarer. Hon 
skriver ”Söd betjening! [oläsligt] Bestyrelsen är før selvhøjtidlig! Og ovenlig mod gesterne!”. 
Hon upplever att de vid Linnés Råshult tar sig själva på för stort allvar och att det kan upple-
vas som ovänligt mot besökarna. Men förutom denna sista kommentar så verkar det som 
många kan tänka sig ett liknande besök också i framtiden. 
 
Sammanfattning 
Enkäten visar att Linnés Råshult är ett etablerat turistmål med stor spridning genom namnet 
Linné som igenkänningsfaktor. Intressant är att få uttryckligen svarat historia som en anled-
ning för besöket. Det beror sannolikt på hur besökarna definierar historia och att det inte 
främst är det förflutna som historia som intresserar besökarna vid Råshult. Saker som intresse-
rade besökarna var hantverk, växter mer obestämt och någon kände också igen sin barndoms 
”förr”. Linné var en av anledningarna till besöket precis som miljön som utrymme för rekrea-
tion och blomsterintresse. Dessa är inte nödvändigtvis frikopplade från en historisk dimension 
men historia som ett självständigt värde var inte en huvudsak för besökarna. Det samlade 
intrycket är att det finns många olika anledningar att besöka Linnés Råshult, samtidigt var 
naturintresset starkt närvarande för de flesta.   
  
Besökarnas sätt att få information om platsen skiljer sig från hur den fiktiva besökaren, som 
jag utgått ifrån (Internet, broschyrer och tidningar), får information. Besökarna har fått infor-
mation på andra sätt som genom guider, vägskyltar och bussbolag.  
 Även svaret på vad besöket gett dem kännetecknas av stor spridning, mestadels en positiv 
sådan. Ofta är besökarnas svar sammankopplade med stickord som ”trevlig personal och 
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bemötande”, ”lugn och harmoni” växlat med ”kulturhistoria i trevlig miljö”. Försöken från 
guider, broschyrer och andra material att styra hur platsen ska förstås lyckas ibland. Samtidigt 
finns en kritisk granskning från besökarna vilket understryker att besökarna är högst aktiva 
när det gäller att forma platsen som inte är en gång för alla definierad. Helhetsintrycket är att 
Linnés Råshult huvudsakligen förstås som starkt positivt som besöksmål med resurser som 
Linné, växter, miljö/landskap och idyll. Linnés Råshult framträder som skattkammare med 
anspråk på Linné, växtarkiv och för några få som en folkhögskola som stimulerar kunskaps-
sökande.  
 Platsen används på olika sätt men den grundläggande föreställningen om Linnés Råshult 
som en entydig vacker pittoresk idyll är grundmurad. Baksidan av detta och anspråken på 
Linné är att platsen kan upplevas som ”självhögtidlig” av någon besökare. Det vill säga att 
platsen tas på för stort allvar som den danska kvinnan påpekat och därigenom verka ovänlig 
mot gästerna. För att knyta an till observationerna i föregående avsnitt märks det vid de tillsä-
gelser som besökarna fick under guidningen i ängarna om att inte gå utanför strövstigen. Det 
märks också i tidningsartiklarna där några forskare blivit polisanmälda för att ha beträtt äng-
arna på ”fel” sätt. Förstått utifrån detta perspektiv skulle kanske just ängarna kunna förstås i 
termer av ”helig mark” och skattkammarideal i högre grad än själva Linnéminnena. Det stilla 
och vördnadsfulla i detta uppskattas av de flesta besökarna. 
 

Individuella upplevelser av Linnés Råshult 
Genom enkäten Kulturmiljön för dig? har jag fått kontakt med och telefonintervjuat sju lång-
väga besökare vid Linnés Råshult. Alla besökare har nåtts genom enkäten som delades ut 
under 2005 och maj 2006. Metodiskt skickade jag först ut ett mejl till de sju besökare som 
angivit att de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. Utav dem var det bara en som svarade. 
Resten har jag nått genom att ringa till dem som angivit telefonnummer. Några har inte varit 
anträffbara men samtliga av dem jag fått tag på har velat ställa upp på ett samtal om sitt be-
sök. Intervjuerna är gjorda per telefon och har tagit ca en halvtimme.  
 
Besökarna i korthet 
Innan jag går vidare presenterar jag intervjupersonerna som alla har fingerade namn.376 Två 
av de intervjuade är män och fem är kvinnor, alla över femtio år.  
 Karin är 50 år och yngst av dem jag intervjuat. Hon bor i en villa i en mellanstor stad i 
Östergötland. Hon är sambo och har två barn som båda studerar. Karin jobbar på ett större 
företag med mjukvaruutveckling sedan åtta år tillbaka och har en fil. kand i informations- och 
medievetenskap. Hennes intressen är konst och ”kultur på ett allmänt plan” som hon uttrycker 
det. Intressena fungerar som viktig del i en annars stressig vardag. Det är av den anledningen 
som hon också varit med att starta en konstförening på sitt jobb. Privat är hon också involve-

                                                 
376 När det, som i detta fall, gjorts flera intervjuer med olika personer som presenteras under samma huvudru-
brik, använder jag mig av en särskild referensform i avhandlingen. Citat från intervjupersonerna i texten anges 
bara i not om det inte klart framgår i texten vem det är som citeras. I övriga fall hänvisas läsaren till den första 
not som anger när intervjuerna gjordes, eller till referenslistan. Eftersom jag gjort en intervju med var och en är 
det inget som förändras, varför ytterligare noter är överflödiga. Telefonintervju med Karin 2006.07.04. Telefon-
intervju med Sara 2006.07.16. Telefonintervju med Gunnar 2006.07.10. Telefonintervju med Charlotta 
2006.07.25. Telefonintervju med Maj 2006.07.06. Telefonintervju med Kjell 2006.07.10. Telefonintervju med 
Britt 2006.07.19. Op. Cit. 

 114



 

rad i vad hon benämner som ”de mjuka frågorna” och är bland annat engagerad i BRIS (Bar-
nens Rätt I Samhället). Eftersom hennes sambo är från Skåne åker de båda ofta mellan Skåne 
och Östergötland. 
 Sara är 61 år, boende i östra Skåne där hon driver en ”bed and breakfast”-verksamhet i 
egen regi. Men det är inte så hon ser på sig själv. För några år sedan blev hon påkörd av en bil 
och hamnade i rullstol vilket ändade en karriär som dansare, något hon sysslat med varje dag i 
fyrtiofem år. Sara har jobbat som frilansande dansare, främst konstdans, och därigenom fått 
arbeta med balett, film, teater och opera. Hon har dessutom arbetat som koreograf. Efter 
bilolyckan har hon tränat sig tillbaka och ur rullstolen till att jobba som pedagog på gymnasiet 
och har bland annat startat flera estetiska program för att kunna föra in dans på schemat. Hon 
beskriver sig som dansare, koreograf och pedagog med ett stort intresse för kultur som hon 
jobbat med i hela sitt liv. 
 Gunnar är 68 år och sjukpensionär sedan -99 på grund av dålig rygg. Han är gift sedan 46 
år tillbaka och har två barn och bor i östra Skåne. Han har en 7-årig folkskola som utbildning. 
Precis när han slutade skolan 1952 fick han jobb på ett tryckeri som typograf i sätteriavdel-
ningen. Valet av yrke var en tillfällighet eftersom Gunnar erbjöds ett jobb där. Efter att ha 
slutat på tryckeriet startade han ett eget som han drev tills han pensionerade sig. Men han kan 
fortfarande de gamla sätterimaskinerna och han beskriver sitt yrke som en konst som håller på 
att försvinna. Hans intressen rör sig kring sporter som fotboll men också sällskapsspel som 
boule och bingo. Han är också högst engagerad i lokala PRO-avdelningen där han har hand 
om ekonomin. 
 Charlotta är 64 år bosatt på västra sidan av Skåne. Hon är gift och har familj, barn och 
barnbarn. Hon har jobbat med lite av varje men mest med ekonomi och marknadsundersök-
ningar, dessutom har hon läst juridik på universitetsnivå. För ungefär tio år sedan blev hon 
påkörd i sin stillastående bil bakifrån vilket resulterade i en kraftig whiplashskada som gjorde 
att hon inte kunde arbeta mer och blev sjukpensionär. I samband med bilkrocken fick hon en 
inbuktning i ryggmärgen som gör att om hon använder armarna för mycket kan hon bli förla-
mad. På sin fritid brukar Charlotta göra små utflykter där turen till Linnés Råshult kan ses 
som just en sådan. Innan läste hon mycket, främst deckare, även om hon inte gör det mycket 
längre pga. skadorna. 
 Maj är från den östra sidan av Skåne och bor ensam utanför en stad. Hon är 80 år gammal 
och har jobbat som sjuksköterska. Hon har flera intressen som hon gärna ägnar sin tid åt. Hon 
och några av hennes vänner träffas och väver vilket fyller en social funktion. Tillsammans 
med dessa vänner brukar hon också göra dagsresor. Hon tycker också om att vara ute i träd-
gården och ta hand om sina blommor. Blommorna listar Maj också som ett intresse. 
 Kjell är 76 år, gift och har två barn och barnbarn. Han bor också i en villa i Skåne och 
beskriver sig som en jordbrukarson som hela sitt liv jobbat med lantbruk och provat på det 
mesta här inom. Han har varit både anställd och arbetsledare under olika perioder. Inom 
lantbruket har han jobbat med växtodling och mjölkproduktion. Men nu är han pensionär och 
har fått återuppta ett gammalt intresse han haft under sitt liv, nämligen teater. Med hjälp av 
sina kompisar uppträder han på ålderdomshem och dagcenter och sätter upp olika pjäser. Ett 
annat intresse han har är fotboll och har själv spelat och varit involverad som kassör i fotbolls-
föreningen. Hans trädgård är också ett intresse även om det ”mest blir att rensa ogräs”, som 
han uttrycker det. De senaste åren har han varit engagerad i PRO. 
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 Britt är 63 år, gift och har två barn och sju barnbarn. Hon har ett hus i norra Småland och 
en skogsfastighet på landet. Genom skogsfastigheten är familjen sammanlänkad med grann-
gårdarna i en fiskeriförening. Den omfattande stormen Gudrun år 2005 fällde en del träd på 
hennes fastighet vilket har lett till att de troligen kommer att sälja skogen av ekonomiska skäl. 
Hon fick för ett år sedan sjukbidrag på grund av dålig rygg. Tidigare har Britt under lång tid 
jobbat inom äldrevården. Hennes intressen är främst trädgården som hon har på sitt lantställe 
och hon gillar också att göra långresor som till Thailand och Brasilien. 
 
The accidental tourist 
Besökarna intressen varierar från trädgårdar och växter till sport, resor, teater och dans. Karin 
och Sara är fortfarande yrkesverksamma medan de andra antingen är pensionärer eller sjuk-
pensionärer. Detta gör att de har mer tid att ägna sig åt sina intressen. Utbildningsmässigt är 
det bara Karin, Charlotta och Maj som har läst på universitet. Men en sak har de ändå gemen-
samt. Sex av sju besökare menar att de är ”måttligt” intresserade av historia. De gillar att höra 
andra berätta om historia samt se gamla byggnader. Men det är inte ett självändamål och det 
är inte ett intresse de lägger ner tid på. Charlotta fångar ganska väl den gemensamma uppfatt-
ningen. Hon säger att  
 

När man är ute och åker så är det alltid roligt att få historien om hur det har varit och hur 
det har sett ut och hur det blivit /…/ Man får lite grand kulturellt på köpet /…/ det är all-
tid roligt att se hur det varit en gång i tiden och så. I dag presenteras det på ett lite lättare 
sätt än när jag gick i skolan. 

 
Britt är inte heller så intresserad av historia, ”inte mer än det jag ser och kan själv tänka mig 
in i. /…/ men är vi ute och reser så försöker vi ju få se sånt där gammalt då från antiken och 
sånt”. Den historiska dimensionen tjänar lite grand som en kuliss som tillhör och är en del av 
besöket. Gunnar är inte heller nämnvärt intresserad av historia. Historia är för honom ”det 
gamla” och han säger ”Jag lever mer i nuet”. Skolan, menar han, har förstört intresset genom 
repetitivt rabblande av årtal och kungalängder. Å andra sidan när jag frågar Gunnar vad som 
lockar med att åka på resor till exempelvis Linnés Råshult, svarar han: 
 

En del av de här gamla gårdarna och sånt man tittar på så att säga va, det har man ju sett 
när man var liten. Det ligger väl lite grand av de här barndomsgrejerna bakom det här och 
så. Du vet [hur] farmor farfar mormor morfar hade det när dom hade sina gamla bond-
gårdar. /…/ Den mänskliga biten utav de här gamla gårdarna, hur folket har bott och slitit 
och haft sig och tänka igenom hur det har varit jämfört med dagens prylsamhälle.377  

 
Det är den personliga och individuella delen som intresserar honom och han väljer att inte 
kalla det för historia. Sara tycker att det som är jätteviktigt med kultur är tillbakablickar men 
inte i form av navelskådande. För henne handlar tillbakablickarna om att få perspektiv och 
fotfäste i samtiden. ”Det är kanske för att hitta sig själv i det här flödet som finns runt om, 
annars går man liksom vilse” menar hon. Maj är inte heller så intresserad av historia men 
säger att det är roligt när hon hör andra berätta om den. Karin tycker inte att hon är så bra på 

                                                 
377 Se även Sandström (2005), s 166. 
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historia men ”med stigande ålder får man en oerhörd respekt för allting som är gammalt”. På 
frågan om historia är viktig svarade däremot alla utom Gunnar mycket bestämt att historia är 
viktigt. Gunnar ägnar inte någon tanke alls åt ”1600 eller 1700-talet eller när det nu hände”. 
Karin poängterar vikten av historien och säger ”utan historia förstår man inte, tycker jag, vart 
vi är på väg och så, hur man kan forma sin framtid. Det är oerhört viktigt att känna till den 
delen av sin historia”. Charlotta uttryckte sig på liknande sätt och tycker att hon får större 
förståelse för hur det har varit och hur det är idag.  
  
Det är olika motiveringar till intresset för historia, som att få perspektiv på sin samtid, upple-
va drag av barndomens landskap eller helt enkelt som en slags kuliss eller ram för besöket 
eller resan. Det är samtidigt två huvudsakliga sätt för hur historia förstås. Antingen som något 
med en djupare innebörd för att förstå sig själv, sin privata historia och samtid eller historia 
eller som något ytligare, något som hör till ett besök eller resa. Historia kan vara både rikt-
ningsgivare för framtiden och en fråga om identitet, rekreation och kontext för andra intres-
sen. Det kan tilläggas att när jag frågat vilka intressen de tillfrågade besökarna har så har 
ingen uttryckligen svarat historia. ”Måttligt” kan därför tjäna som en lämplig beteckning för 
hur intresserade de är. Det verkar också som att när de hör ordet historia gärna kopplar det till 
vad Peter Aronsson kallar för den historiekulturella frontalloben, dvs. det som är erkänt som 
”riktig” historia och definieras av skola, universitet och museer. Inte så mycket till den priva-
ta, personliga eller släkthistorien.378

 Britt, Karin, Kjell och Sara hade inte hört talas om Linnés Råshult före sitt besök. Britt och 
Karin kände till Linné men inte att han kom från Råshult. Maj, Gunnar och Charlotta hade 
däremot hört om Linnés Råshult tidigare och Maj hade varit där med naturskyddsföreningen 
som ung. Det enda hon kom ihåg av besöket var att hon tyckte det var fin natur där. Charlotta 
hade bara vagt hört talas om platsen och att Linné kom ifrån Råshult men exakt var Råshult 
låg visste hon inte. Gunnar hade också varit i Linnés Råshult tidigare.  

 
Vi har faktiskt varit däruppe som hastigast men inte med någon visning. Det var en till-
fällighet. Vi körde där förbi bara och slängde ett öga där bara men vi gick inte runt där vi 
var bara uppe och vände på parkeringen i princip så vi såg var det låg någonstans. 

 
Hur kommer det sig då att de har gjort besöket om de uppenbarligen inte känner till så mycket 
om Linnés Råshult? Alla utom Karin och Maj hade åkt till Linnés Råshult med bussresor av 
olika slag, det vill säga att någon annan hade bestämt resmålet. Samtidigt väljer besökarna 
själva ifall de vill följa med på sådana resor. Britt åkte till Linnés Råshult med en fiskeriföre-
ning379 som varje år gör en gemensam heldagsutflykt. Huvudmålet med resan var främst att 
besöka det stora virkeslagret efter stormen Gudrun i Byholma någon mil utanför Ljungby. 
Efter det besökte de Linnés Råshult, ”annars hade jag aldrig hamnat där” säger hon. Sara åkte 
med en arrangerad bussresa till Linnés Råshult och det var första gången hon åkt på en sådan 
resa. Som före detta dansare på hög nivå har hon inte hunnit med sådant tidigare. Men efter 
skadan hon fick när hon blev påkörd, säger hon ”måste jag hitta en dräglig tillvaro. Det inne-

                                                 
378 Aronsson (2004), s 44f. Se även Rosenzweig & Thelen (1998), som på liknande sätt konstaterar samma sak i 
sina telefonintervjuer och skiljer mellan Past och History, där det senare representerar den ”riktiga” historien och 
det förra privatlivets historia. 
379 En sammanslutning av gårdar som tillsammans äger fiskerirättigheter till de närliggande sjöarna. 
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bär att jag måste se ’vad kan jag göra’”? Det är samtidigt också en ekonomisk fråga menar 
hon, dvs. hur långt räcker pengarna? En bussresa till Linnés Råshult var därför svaret.  
 Gunnar och Kjell åkte till Linnés Råshult med den lokala PRO-avdelningen i Skåne som 
varje år gör 3-4 gemensamma resor. Resorna anordnas av ett mindre reseföretag i bygden som 
letar upp ”lämpliga” resmål, säger Gunnar. Innan de kom till Linnés Råshult hade de varit på 
ett leksaksmuseum i Osby och sedan åkt vidare till Möckelsnäs herrgård för att äta lunch och 
avslutningsvis till Råshult. Båda är ense om att lunchen är central. ”För en pensionär är det 
viktigt var vi ska äta”, säger Kjell och skrattar lite. Charlotta åkte också med en bussresa som 
först gick till Huseby där de tittade på trädgården och sedan vidare till Linnés Råshult. 
 Maj åkte inte med en bussresa utan var i Linnés Råshult med sina två väninnor. Det är en 
typ av utflykt som de brukar göra varje år, men det får inte vara för långt menar hon. På hem-
vägen passade de på att besöka Huseby. Men ifall det var något särskilt som lockade med 
Linnés Råshult kommer hon inte ihåg utan de skulle bara göra en rundtur och Råshult och 
Huseby passade in i den. 
 Karins besök var väldigt spontant. Anledningen var att hon och hennes man ville ha ett 
stopp på vägen när de körde från Skåne till Linköping. De brukar undvika att stanna på de 
vanliga vägkrogarna som de tycker är tråkiga. Skylten till Linnés Råshult kom tidsmässigt 
lägligt eftersom de behövde en paus och lite fika. ”Huvudsyftet var egentligen då att dricka en 
kopp kaffe och att koppla av”, menar hon. Att Linné var född i Råshult hade hon ingen aning 
om utan undrade snarare vad Linné hade med Råshult att göra, vilket också väckte deras 
nyfikenhet för fikaplatsen.  
 I anslutning till detta kan nämnas att Charlotta, Maj och Kjell också såg på sina resor som 
något socialt. Särskilt Charlotta och Kjell som åkte på bussresor sa att de bruka känna igen 
dem som åker på resorna vilket gör dem till roliga och trevliga turer. Även Maj som åkte med 
sina två väninnor menade att det mest är för att vara tillsammans med de andra som hon gör 
resorna och för att komma ut lite. 
 
Upplevelserna av besöket, det obestämda ”förr” 
Det gällde för samtliga att de inte hade några höga förväntningar på sitt besök, åtminstone inte 
som de kommer ihåg det. Men Sara har bestämda åsikter när det gällde förväntningar. Hon 
ville inte ha några förväntningar. ”Inga förväntningar, det är jättefel. Då har man redan gjort 
upp en form av ja färg och bilder på näthinnan” säger hon. Hon ville istället ta besöket på dess 
egna premisser och låta platsen överraska henne. Hon tyckte också det var roligt och intres-
sant att se hur allt var bevarat och omhändertaget men ansåg inte det var något som stod ut 
särskilt från besöket. Det hon kommer ihåg var att det var ”fridfullt och charmigt”. Men Sara 
tycker det är intressant med gamla miljöer och är fascinerad av vad sådana kan framkalla: 

 
/…/ hur dom har framlevt på dom villkor som fanns då och hur mycket man orkade med 
och hur mycket man fick låta vara för att man inte orkade mera. Hur dom ändå lyckades 
och hur dom stod ut och att det även i dag är bevarat som det var då. Det tycker jag är 
väldigt fint. Det är väldigt varmt och se det. 

 
Det är en fascination för människors slit förr vilket inspirerat denna besökare till att tänka 
kring miljön. Det är de mänskliga framgångarna, kopplat till tropen från mörker stiga vi mot 
ljuset, och inte bara byggnaderna hon associerade till vid sitt besök. Det är samtidigt inte 
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nödvändigtvis 1700-talslandskapet som framträder utan snarare ett mer obestämt förflutet som 
står i kontrast till den egna samtiden. 
 Charlotta tyckte det var ”intimt” men hon kommer inte ihåg så mycket. Det hon mindes 
under sitt besök var guiden. Hon säger 

 
Hon var lite kaxig den här tjejen som var där som guide, så det hon berättade om kommer 
man inte ihåg och ibland blir det så att dom [guiderna] inte fångar intresset direkt. /…/ 
Sen pratade hon inte så hemskt mycket om växter och så där heller för det var det som 
var meningen fick jag intrycket av utan hon pratade lite om grann om byggnaderna och 
hon pratade inte så hemskt mycket om Linné heller. Men det var ju trevligt och ha vart 
där och sett hur det ser ut. 

 
Charlotta hade uppfattat att guiden skulle berätta om växterna medan guiden uppehöll sig vid 
byggnaderna. Återigen ett exempel på hur besökares förväntningar och guidens program 
ibland kan missa varandra. Samtidigt är det också ett uttryck för att de bägge föreställer sig 
platsen på olika sätt och att förväntningar definierar eller prefigurerar en plats i förväg.380

 Maj tyckte också att det var ”fint och trevligt” men vad hon minns ifrån besöket var den 
trevliga personalen som släppte in dem i serveringsstugan när det regnade, trots att ser-
veringsstugan egentligen var stängd. Byggnaderna och trädgården kommer hon också ihåg 
som fina och väl iordninggjorda, men särskilt den goda servicen.  
 Karin som mest var där för att få en paus i bilfärden kommer främst ihåg byggnaderna dvs. 
serveringshuset och Linnéstugan. Eftersom hon själv är intresserad av blommor köpte hon 
också några med sig hem och konstaterar att besöket var perfekt. Hon tyckte också att det var 
mysigt och trivsamt. ”Så på nått sätt slog [de historiska] vingarna till också. Oj, här bodde 
Linné då och man vet ju att han är så otroligt känd då runt om i världen och har betytt så 
mycket”. Trots att fikautbudet kanske inte var så stort så vägde de andra delarna upp besöket 
säger hon vidare. 
 Gunnar som innan sagt att han inte är så intresserad av historia menade ändå att det var 
intressant att höra guiden berätta om Linné och hur han levde. Han tyckte också att det var 
fascinerande att höra hur lantbruket drevs nu eftersom hans föräldrar, mor- och farföräldrar 
samt svärföräldrar var jordbrukare. Han beskrev också sig själv som en jordbrukarson inled-
ningsvis. Han försökte fånga känslan i termer av nostalgi och drar sig till minnes hur hans 
föräldrar kämpade med just jordbruket under 40-talet. Besöket i sig tyckte han inte var en aha-
upplevelse direkt men sammantaget tyckte han det var intressant. Besöket gav associationer 
till hans egen uppväxt, men inte som idyll, tvärtom så har utvecklingen enligt honom gått 
framåt så människor slipper slita som hans föräldrar gjorde. 
  Andra, som Kjell, nöjde sig med att konstatera att det var ett intressant besök och roligt att 
se omgivningarna. ”Man tänker ju sig tillbaka på hur det var på den tiden och byggnaderna 
var ju, väl? identiska med den tiden, så det var faktiskt intressant” menar han. Samtidigt 
märker jag när jag studerar den intervjun hur han drar sig lite för att fördjupa samtalet och han 
flyttar fokus ganska snabbt från intervjun och frågorna. Kanske ville han undvika att gå in på 
personliga erfarenheter. 

                                                 
380 Detta är inte samma kvinna som innan i enkätdelen gav uttryck för liknande åsikter. 

 119



 

 Det som fastnade hos Britt var blommorna eftersom hon var intresserad av det i första 
hand. Särskilt nämner hon trädgården och örtagården men eftersom det regnade den dagen 
hon gjorde besöket fick hon inte se så mycket av det. Även hon nämner att det var intressant 
att tänka sig tillbaka på hur de levde och ”hur de kunde på den tiden”.  
 

Skattkammaren Linnés Råshult. Den publika verksamheten och 
guidningen 

Efter att ha sett hur besökarna upplevt sitt besök är det intressant att också ta del av vad gui-
derna vill berätta för besökarna och hur de upplever platsen. Guiden Inger Arvidsson är utbil-
dad fritidsledare och har gått en 1-årig turismutbildning. Hon har även läst 20p i kulturmiljö-
vård och kulturadministration på universitetet. Hon har tidigare jobbat inom turismbranschen 
och många år som kultursekreterare i Älmhults kommun. Detta är andra gången hon leder den 
publika verksamheten i Linnés Råshult.381  
 För Inger Arvidsson som har ansvaret för den publika verksamheten innebär uppdraget 
konkret att ”ta upp entré/…/ berätta om området, kunna förklara och beskriva på ett intressant 
sätt för [att få] besökarna att vilja gå in.” Men det är också den levande historien som ska 
lyftas fram, ”den här kopplingen mellan platsen och trädgårdarna, platsen där Linné föddes, 
trädgårdarna och landskapet och få alltihop”. En viktig strategi med guidningarna menar Inger 
Arvidsson är att berätta om Carl von Linnés barndom och miljön, något hon flera gånger 
återkommer till under intervjun. För henne är miljön som helhet en historiebok som berättar 
hur det var på 1700-talet. Guidernas verksamhet kan liknas vid en folkhögskola som vill bilda 
sin publik om Linnés landskap. Guiderna utgår då från arkivets informationsvärde som om-
sätts i publikorienterad verksamhet.  
 Ing-Marie är säsongsanställd vid Kulturreservatet som guide men är ursprungligen utbildad 
arkeolog. Hon var med under en kort del av samtalet med Inger Arvidsson och jag frågar 
henne vad en besökare ska ta med sig härifrån efter en guidning. Hon svarar att hon alltid 
brukar avsluta guidningar på samma sätt, ”när Carl kände att tiden gick mot sitt slut så skrev 
han till sin fru att ’håll min lund vid makt och faller ett träd, plantera ett åter’”. Detta vill både 
Inger Arvidsson och Ing-Marie att besökare av Linnés Råshult tar med sig härifrån, en slags 
filosofi om att ett liv förgår men naturen och växterna består. Båda guiderna verkar alltså ha 
en liknande syn på att platsen är Carls födelseplats och landskap och därför är guidningen 
centrerad kring Carl von Linné. I samband med Linné finns också ett skattkammarideal, det 
var här han föddes. Linné födelseplats kan på så sätt liknas vid en skattkammare som iscen-
sätts som en folkhögskola, där målet är en ansvarfull medborgare som värnar miljön.  
 Alla guidningar ser olika ut och Inger Arvidsson menar att det beror på vad det är för besö-
kare som kommer. Men i guidningen måste hon få med vad hon kallar för lustgården (örta-
gården jämte Linnéstugan). Den är, menar hon, ”ovärderlig” för att illustrera Linnés fars och 
Linnés egen kärlek till växterna. Just lustgården menar hon slår an väldigt mycket på besö-
karna. Även ängarna och landskapet vill hon få med även om tiden inte alltid räcker till. Det 
är också svårare att prata om ängarna. ”Där måste vi ha en mindre grupp och vi har inte så 
mycket platser där vi kan stå still och prata utan att människor kliver uppe bland blommorna.” 
Det framstår som ganska tydligt att guiderna tolkar platsen som en skattkammare med ut-

                                                 
381 Intervju med Inger Arvidsson, 2006.08.10. 
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gångspunkt i Linnéminnet, och då både vad gäller guidningen och hur de förstår lustgården. 
Lustgården innehåller flera olika örter men den tolkas och förstås utifrån familjen Linné och 
för att den illustrerar deras kärlek till växterna. Växterna i sig är intressanta men det är särskilt 
i förhållande till familjen Linnaeus de får sitt mervärde.  
 Besökarna på Linnés Råshult utgör inte en enhetlig grupp. Det finns flera besökartyper och 
Inger Arvidsson skiljer mellan dem som ”klämt in” Linnés Råshult som ett stopp bland andra 
där alla säger ”Jaha”. Sen finns det trädgårdsentusiasten som går i två timmar och namnger 
alla blommor på latin. De granskar, menar hon, allting från odlingstekniken till blommorna. 
Sedan finns historikern ”som liksom känner att ja, det var här Linné föddes och super in 
allting”. Där finns botanikern som minutiöst går igenom allting från ängar till trädgård. ”Vi 
har alltså folk som har gått i fyra, fem och sex timmar” säger hon. Men sen finns det också de 
som bor i närheten och under somrarna cyklar till serveringshuset, fikar och äter glass och sen 
cyklar hem igen. I området synliggörs alltså flera landskap, beroende av vem som betraktar 
och upplever miljön samt vilka intressen de har.   
 Som Inger Arvidsson själv poängterar finns det flera olika sorters besökare i Linnés Rås- 
hult och därmed olika slags landskap, men guidningen uppehåller sig främst kring Linné. 
Därför är det inte konstigt att det ibland uppstår missförstånd mellan besökare som intresserar 
sig för blommor och guiderna som fokuserar Linné. Men för guiderna och Stiftelsen Linnés 
Råshult är landskapet Linnés och det är hans 1700-tal som ska bilda ingång för hur platsen 
ska förstås. 
 
Sammanfattning 
De besökare jag har intervjuat är ”måttligt” intresserade av historia. Historia är ett intresse 
bland flera andra. Metonymierna visar också att flera av besökarna skiljer mellan akademisk 
historieskivning och sitt eget personliga förflutna. I det personliga förflutna samsas de trevliga 
minnena med de allvarsamma. De refererar gärna till ”… på den tiden”, vilket bland annat för 
Gunnar innebar föräldrarnas slit i 1940-talets agrara landskap. Det kan också stå för mänskli-
ga vedermödor som ett allmänhistoriskt fenomen i förfluten tid. Det vill säga en fascination 
för människans kamp för sitt uppehälle förr, som Sara pekade på. Linnés Råshult behöver 
alltså inte uppfattas som ett 1700-talslandskap utan står betydligt mer för ett ”förr” med flera 
olika dimensioner och ingångar. Det är särskilt som en del i en framgångshistoria platsen 
upplevs, de gånger metonymier för historiesyn synliggörs. 
 I de flesta fall är det den sociala aspekten av besöket och resan som blir tydliga. Det gäller 
inte bara för dem som åker med organiserade bussturer utan också för Maj som åkte med sina 
väninnor. Linnés Råshult var ett stopp bland andra på resan och kanske inte heller det vikti-
gaste. Det konkurrerade med Huseby, Möckelsnäs herrgård med trädgårdar och mat, det stora 
virkeslagret i Byholma och Sven Ljungbergs museum. Besökarna är utifrån det perspektivet 
slumpmässiga besökare av Kulturreservatet. På resan kan det vara precis lika viktigt att äta 
gott eller att få en paus och lite fika i en trevlig miljö. Flera besökare säger att det var intres-
sant att se och höra guiden berätta om Linné. Det innebär inte att de har ett specifikt intresse 
för Linné utan snarare bidrar det till att göra platsen lite extra speciell, som en av kvinnorna 
ovan sa ”att få lite grand kulturellt på köpet”. Berättelserna ramar in besöket och blir en slags 
kuliss till platsen. Guiden ger en tolkning av platsen, vare sig det är starkt fokus på Linné eller 
byggnaderna. Detta kan också skifta beroende på vilken guide besökarna möter. Istället vitt-
nar flera besökare om ett större intresse för blommor och växter.  
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 Det kan också noteras att ingen av dem som jag har intervjuat har besökt ängarna som för 
övrigt är den största och av de institutionella aktörerna i offentligheten den mest omstridda 
delen av Kulturreservatet. Resenärerna har besökt Linnéstugan och de nyanlagda trädgårdar-
na. Ingen av besökarna har besökt hembygdsmuseet som ligger i direkt anslutning till Kultur-
reservatet. Huset ser ut som ett vanligt boningshus och välkomnar inte i samma utsträckning 
besökaren som grannhuset Linnéstugan. Ingen nämner heller de minnemärken som finns 
bakom Linnéstugan och ute på ängarna. Kanske är både hembygdsgårdens samlingar och 
traditionella monument överspelade som former för att skapa platser som inte längre är synli-
ga, begripliga eller attraktiva. Samtidigt kan hela Kulturreservatet ses som ett monument i 
nyare skepnad där de tidigare minnesmärkena ingår.382

 Det blir tydligt också här att de teoretiska begreppen och modellerna inte lyckas fånga den 
diversitet av förhållningssätt som besökarna uppvisar, med undantag för metonymier som inte 
är en särskild och bunden form för historiebruk.  
 Guiderna betonar det linnéanska arvet som en attraktion för bygden samt länsstyrelsens 
ambition om ett 1700-talslandskap. Landskapet kan liknas vid en skattkammare även om det 
också fungerar som arkiv och folkhögskola i den praktiska verksamheten. Kulturreservatet 
används av guiderna som en skattkammare där betraktaren måste hållas på behörigt avstånd. 
Området får inte röras eller förändras (preservation) eftersom det kan påverka arkivets inne-
håll.  

 

*       *       * 

 
I delkapitlet har jag följt de faktiska besökarna på plats, intervjuat besökare, guider och arren-
datorer i Kulturreservatet. I både observationer och intervjuer med guiderna framstod Kultur-
reservatet som en skattkammare och ett arkiv för Linnéminnen och för Linnés landskap. 
Besökarna såg landskapet på ett annat sätt och inte i första hand för dess historiska konnota-
tioner. Platsen var istället en plats för utflykt och upplevelser av växter, rekreation, miljö med 
socialt umgänge. Berättelser om Linnés födelseplats fanns också med för att rama in utflykten 
och platsen som lite extra speciell. De gånger platsen gav historiska tematiseringar av förflu-
ten tid var det som ett obestämt ”förr” (i motsats till det tidsbestämda 1700-talslandskapet) där 
egna minnen och erfarenheter fick utlopp. Det var inte heller alltid ett trevligt ”förr” som 
aktualiserades.  
 Eftersom besökarna inte alltid hade historiska motiv kunde de teoretiska begreppen och 
modellerna inte alltid användas för att förstå deras gestaltning av Kulturreservatet. Det var ett 
besöksmål med resurser som Linné, växter, miljö och idyll som spänner och överskrider 
idealtyperna i den museala modellen. Besökarna var högst aktiva när det gällde att forma 
platsen efter egna erfarenheter, minnen, intressen och förväntningar.  
 
Inga besökare nämnde de minnesmärken som finns på Kulturreservatet, vilket gör det relevant 
att lyfta frågan om detta är ett fenomen som spelat ut sin roll i samtiden, eller om Kulturreser-
vatet som skyddsform omvandlat minnesmärkena till ett mer attraktivt och sammanhängande 
sådant?  
   
                                                 
382 Se även Aronsson & Johansson (2003), s 14, Nora & Kritzman (1996).  
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Vid intervjuer med de strategiska besökarna i kapitel 5 blev det tydligt att Kulturreservatet i 
sig kunde ses som ett stort monument över Linné. Till skillnad från besökarnas olika rörliga 
och omfattande förståelse av Linnés Råshult var de strategiska aktörernas bilder betydligt 
stelare. Kulturreservatet uppfattades huvudsakligen som skattkammare och arkiv. Den musea-
la modellen går dock inte att överföra från museiväsendet till alla aktörers motivkretsar: hem-
bygdsföreningens platskoppling, naturvetenskapliga ideal, kommunal utveckling (se kapitel 
5), personers barndomsminnen faller utanför ramen. Tolkningsverktygen behöver vidgas åt 
två håll som rör konstruktionen av meningsfulla besöksmål i vår egen samtid, både av strate-
giska aktörer och besökare. 
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Del III 

7. Banverksbygget i Östergötland: 
Slättbygdsprojektet 

 
 

Bakgrund och arkeologiskt förfaringssätt 
Ett uppdragsarkeologiskt projekt, skapas som en lagstiftad dokumentationsåtgärd då en ex-
ploatör vill utnyttja mark där värdefulla arkeologiska lämningar finns. I en del fall ingår pu-
blik förmedling i projekten. Fallet är ett exempel på hur ett nytt kulturarv tar gestalt och er-
bjuder speciella förhållanden under den relativt korta tid då utgrävningarna pågår. 
Upptäckterna anknyter till gamla former av kulturarvsprocesser med rötter i 1600-talet då 
arkeologiska lämningar för första gången blir uppmärksammade och skyddade av staten för 
att de rymmer minnen av det storslagna gemensamma förgångna. 
  Det projekt som undersöks närmare benämns Slättbygdsprojektet eftersom platsen för 
undersökningarna är Östergötlands slättbygd. Bakgrunden är att Banverket har velat förbättra 
godstrafiken mellan Hallsberg och Mjölby. Den redan existerande tågförbindelsen byggdes 
för ca 150 år sedan då godstrafiken och persontrafiken inte var lika omfattande som den är nu. 
Därför bestämde sig Banverket år 1995 för att öka kapaciteten för godsstråket genom att 
bygga om den existerande sträckan till ett dubbelspår.383  
 Sträckan mellan Motala och Mjölby tillhör enligt arkeologisk forskning en av tre huvudre-
gioner i Östergötland där fornlämningar och fornfynd återfinns i högre utsträckning än i övri-
ga bygder.384 Fornlämningar och fornfynd är skyddade enligt lag och får inte rubbas, tas bort, 
skadas eller ändras på något sätt utan länsstyrelsens uttryckliga medgivande. Den arkeologis-
ka verksamheten inom svensk kulturmiljövård är sedan länge detaljerat reglerad, senast ge-
nom lagen om kulturminnen (1988:950).  
 I det här fallet ville Banverket exploatera detta fornlämningstäta område för att ge plats för 
ett järnvägsspår till. Därför måste Banverket söka tillstånd hos länsstyrelsen eftersom utbygg-
naden ses som ett ingrepp i fast fornlämning.385 Lagen kräver dessutom att länsstyrelsen, vid 
beslut om arkeologiska utredningar [utgrävningar], måste genomföra en sammanvägning av 
exploateringens nytta kontra nyttan av bevarandet. Men för att kunna fatta det beslutet krävs 
                                                 
383 Intervju med Rolf Olsson Banverket, Östra banregionens projektchef, 2004.11.10. 
384 Kaliff (2003), s 7f. Se även Kaliff (1999), s 48 och där anförd litteratur. 
385 Fram till mitten av 1970-talet var Riksantikvarieämbetet den centrala förvaltningsmyndigheten över ärenden 
om forn- och kulturminnesvård. 1976 genomfördes en decentralisering av kulturminnesvården vilket innebar att 
Riksantikvarieämbetets beslutandefunktioner överfördes till länsstyrelserna.  
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det att länsstyrelsen har tillräckligt med underlag för att kunna besluta om uppdragets genom-
förande och omfattning. Det är här som arkeologerna kommer in för första gången i proces-
sen.386  
 Arkeologerna får då i uppdrag att först göra en Utredning som rapporteras till länsstyrelsen. 
Den syftar till att ta reda på om och var fornlämningar finns i det berörda undersökningsom-
rådet. Om så behövs inleds vad som kallas Förundersökningar som syftar till att fastställa och 
bestämma fornlämningarnas utbredning, art och datering. Förundersökningar genomförs för 
att länsstyrelsen ska få tillräckligt med underlag för att bedöma nödvändigheten och omfatt-
ningen av en särskild undersökning i samband med eventuell borttagning av fornlämning. 
Arkeologiska förundersökningar är ganska vanliga och oftast slutar undersökningarna efter 
dessa. Orsaken är att exploateringen av marken ofta kan omdisponeras så att fornlämningen 
inte berörs, eller att fornlämningen bort prioriteras.  
 Det sista steget är annars en särskild arkeologisk undersökning, här kallad slutundersök-
ning. Det innebär en noggrann dokumentering och borttagande av fornlämningarna som i sig 
innehåller flera steg.387 När en slutundersökning påbörjas upprättar länsstyrelsen en kravspe-
cifikation som anger utgångspunkter och förutsättningar för uppdraget, avgränsning av mark-
området som undersöks och på vilket sätt uppdraget ska avrapporteras. Utöver detta ska läns-
styrelsen även ange sin egen uppfattning om undersökningens omfattning, 
undersökningsmetod och teknik, omhändertagande av och konservering av fornfynd. Krav-
specifikationen är länsstyrelsens instrument för att säkerställa kvaliteten i undersökningen och 
den bör enligt Riksantikvarieämbetets riktlinjer vara så preciserad som möjligt.388 Undersök-
ningsplanen är arkeologernas (utförarnas) planeringsdokument och förslag till uppdragets 
genomförande, inklusive kostnadsberäkning. Denna undersökningsplan ska utgå ifrån länssty-
relsens kravspecifikation och den upprättas i samband med genomförandet av särskild arkeo-
logisk undersökning.389  
 Sådana arkeologiska utgrävningar brukar betecknas som uppdragsarkeologi eller exploate-
ringsarkeologi och det är ofta i anslutning till samhällets expansion som uppdragsarkeologi 
träder in för att undersöka och dokumentera fornlämningar innan de tas bort, precis som i 
fallet med Slättbygdsprojektet. Det är alltid den som vill exploatera området som också får 
betala för de arkeologiska undersökningarna.390  
  
Syftet med undersökningsplanerna har de senaste tio åren utökats och enligt en proposition 
(1993/94:117) krävs nu generellt en mer problematiserande uppdragsarkeologi för att kunna 
motivera de kostnader som är och har varit förknippade med uppdragsarkeologin. RAÄ sam-
manfattar syftet med undersökningsplanerna så här: undersökningsplanerna ska 
 

                                                 
386 KML, (1988:950), 2 kap, 13 § 
387 Modig (1998), s 10. Se också Carlie & Strömberg (1998), s 13. Det kan tilläggas att om det är fråga om större 
exploateringsuppdrag så /…/ ”kan länsstyrelsen om den anser det lämpligt, erbjuda flera undersökare att lämna 
förslag till genomförandet av hela undersökningen eller delar av denna.” Så har inte varit fallet i Slättbygdspro-
jektet. Modig (1998), s 9. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling gäller därmed inte. Se även KML 
(1988:950) 11 §, andra stycket. 
388 Modig (1998), s 6f. 
389 Modig (1998), s 6f. 
390 KML, (1988:950), 2 kap, 11 §. 
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• ingå i länsstyrelsens beslutsunderlag avseende vetenskaplig inriktning, omfatt-
ning och ambitionsnivå för en arkeologisk undersökning 

• bidra till en mer problemorienterad och kostnadseffektiv uppdragsarkeologi 
• underlätta uppföljning och utvärdering av den uppdragsarkeologiska verksamhe-

ten på regional och central nivå 
• bidra till att skapa tydligare rutiner för den uppdragstagande institutionens plane-

ring av arkeologiska utredningar och undersökningar.391 
 
Detta är kortfattat vad som legat till grund för den uppdragsarkeologiska verksamheten. Fram-
förallt har det varit efter dessa riktlinjer som arkeologerna på UV öst (avdelningen för arkeo-
logiska undersökningar i Östergötland) arbetat. Exploateringen har oftast lett till slutunder-
sökningar som utgjort grunden för Slättbygdsprojektet och arkeologerna har genomfört 
grävningar under ett antal säsonger sedan år 2000 i Motala, senare i Fågelsta och Skänninge. 
 De arkeologiska utgrävningsplatserna mellan Motala och Mjölby som ingått i Slättbygds-
projektet har enligt det arkeologiska projektprogrammet392 varit indelade i tre undersöknings-
områden med olika styrande frågeställningar bakom utgrävningarna. I Motala har arkeologer-
na främst undersökt ”Möten under mesolitikum”, dvs. olika perspektiv på kulturmöten under 
mellanstenåldern. Fågelstaavdelningen har sett närmare på ”Slättbygdens människor – bebyg-
gelseförändringar i ett långtidsperspektiv”. Tidsperspektivet i undersökningen har varit från 
mesolitikum till nyare tid och temat förändringar i bebyggelsen. I Skänninge har arkeologerna 
undersökt ”urbaniseringsprocesser” med fokus på medeltiden och stadens tillblivelse. För 
Motala och Fågelstaavdelningens del fanns även ett analys- och arbetsredskap som bestått av 
tre geografiska perspektiv: hemmet, trakten och världen. Mellan och inom dessa nivåer har 
möten skett under forntiden.393 Slättbygdsprojektet har varit ett flervetenskapligt projekt i 
betydelsen att det arkeologiska arbetet skett i samverkan med kulturgeografi, ortnamnsforsk-
ning, kvartärgeologi och miljöarkeologi.394

 De ovanstående frågekomplexen har, här presenterade i starkt förenklad form, varit de olika 
arkeologiska slutundersökningarnas huvudfokus vilka alla undersökts under perioden 2000-
2005.395 Med utgångspunkt från de undersökningarna har också ett ovanligt aktivt förmed-
lingsarbete bedrivits vilket har sin formella utgångspunkt i länsstyrelsens första delbeslut för 
särskilda undersökningar. I detta står att:  
 

/…/ kunskapsförmedling över de arkeologiska undersökningar, denna och de kommande 
slutundersökningarna skall utföras av Östergötlands Länsmuseum på så sätt som redovi-
sas i projektplanen 2000-06-27, som bifogas i kopia och som ingår som en post för exter-
na konsulter i RAÄ, UV:s kostnadsberäkning. Resterande kostnad, som inte finns redovi-
sad i RAÄ, UV:s kostnadsberäkning kommer att redovisas i kostnadsberäkningen för de 
kommande delbesluten.396  

                                                 
391 Modig (1998), s 7. 
392 Kaliff (1999). 
393 Kaliff (2003), s 12ff. 
394 Kaliff (2003), s 33f. 
395 Undersökningarna i Skänninge och Fåglesta har fortsatt under 2006. 
396 Delbeslut 1, 2000.06.28, Östergötlands länsstyrelse, dnr 220-3775-00. 
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I beslutet ovan framkommer uttryckligen att kunskapsförmedling ska vara en del av projektet, 
vilket är ovanligt även om förmedling i samband med arkeologiska utgrävningar förekom-
mer.397 Östergötlands länsmuseum leder enligt beslutet förmedlingsarbetet och arkeologerna 
vid Riksantikvarieämbetet UV Öst förmedlar platsernas och fyndens betydelse vid undersök-
ningsområdena. Kostnaderna för de arkeologiska undersökningarna står Banverket för, där 
ingår också ekonomiska medel för förmedlingen.  
 
Samma frågor som tidigare ställts i Linnés Råshult har ställts till den förmedlande verksamhe-
ten i Slättbygdsprojektet. 
 

• På vilka arenor medieras kulturarven? 
• Vilken tematik/innehåll fokuseras i skilda genrer? 
• Hur iscensätts kulturarvet på plats? 
• Vilka visioner har olika strategiska aktörer? 
• Vilka uppfattningar och upplevelser om platsen har besökarna/lärarna? 

                                                 
397 Se Joakim Anderssons del i Andersson, Aronsson & Pettersson (2005). 
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8. Att presentera arkeologiska utgrävningar för 
allmänheten 

 
 

Brev från slättbygden 
I denna avdelning analyseras de medieformer som förmedlat kunskap om utgrävningarna till 
allmänheten samt vilket innehåll och vilken tematik som fokuseras. Min undersökning av 
Slättbygdsprojektet tar sin början i ett av det mer använda medierna i vår tid, Internet och 
fortsätter sedan med att undersöka de regionala och lokala tidningarna. Genom Internet är det 
enkelt för envar intresserad, med tillgång till dator med uppkoppling, att sporadiskt eller 
regelbundet med hjälp av gratis distribuerade nyhetsbrev och hemsidor att följa utgrävningar-
nas successiva utveckling. 
 Man kan finna nyheter om utgrävningarna genom sökmotorer eller via utgrävnings-
ansvarigas hemsidor. Riksantikvarieämbetets hemsida visar länkar till UV Östs hemsida. Det 
är här jag har hittat de så kallade nyhetsbreven. Via dem har läsaren kunnat följa utgrävning-
arna och arkeologernas arbete. Vem som helst har kunnat ta del av dessa nyhetsbrev och de 
har skickats ut genom e-post och även tryckts och distribuerats av Östergötlands länsmuseum. 
Arkeologerna har själva skrivit dessa brev. Nyhetsbreven riktar sig alltså till två olika publi-
ker. Genom e-post till en specifikt definierad läsekrets och på Internet till en allmän sådan.398 
Genom e-postens sändlista, som även privatpersoner kunde anmäla sig till, har jag kunnat 
konstatera att läsekretsen delvis är ”branschorienterad”, personer inom hembygdsföreningar, 
länsmuseet och nättidningar. Det finns också enskilda personer som anmält intresse, men de 
har varit i minoritet.  
 
Nyhetsbreven i korthet 
Nyhetsbreven är utgivna under en period av flera år och är indelade i tre områden beroende på 
var grävningarna skett: Motala (M), Fågelsta (F) och Skänninge (S). Nyhetsbreven för Motala 
är utgivna under år 2000, 2002 och 2003. För Fågelsta är de utgivna under 2003 och 2004. 
Nyhetsbreven från Skänninge är utgivna från hösten 2002 till början av 2005. De första ny-
hetsbreven från Motala heter Arkeologisk information och består av tolv nummer á två sidor 
per nummer. Nyhetsbreven från 2002 och 2003 är komprimerade versioner som anpassats till 
en sida. Nyhetsbreven innehåller särskilt specifik information om utgrävningarna i Motala. 
Innehållet varierar men mestadels handlar det om arkeologiska fynd från platsen, kulturhisto-
risk bakgrund för trakten runt Motala och även om arkeologins nyare metoder.  
 År 2001 har det inte utkommit några nummer av nyhetsbreven då inga utgrävningar gjordes 
det året. Produktionen av nyhetsbreven togs upp igen år 2002. Eftersom utgrävningarna vid 
Skänninge börjar detta år delades nyhetsbreven upp i Arkeologisk information från Skän-

                                                 
398 Antalet mottagare av nyhetsbreven per e-post är 161 st. 
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ninge, Motala och från 2003 även från Fågelsta. Då de flesta nyhetsbrev enbart omfattat en 
A4 sida har det också format vad som tagits upp i breven. I de första breven var informationen 
mer allmänt hållen men övergick successivt till att bli mer fynd- och föremålsorienterade. 
Nyhetsbreven med start från 2002 blev till sitt omfång kortare och bestod av en sida arkeolo-
gisk information. Fram till början av 2005 producerades totalt, inkl extranummer, 66 stycken 
nyhetsbrev och det är dessa som ligger till grund för analysen. Nedan visas hur fördelningen 
har skett av nyhetsbreven i anknytning till de olika undersökningsområdena. 
 
Tabell: Antal Nyhetsbrev/år399

År 2000 2002 2003 2004 2005 

Plats        
Fågelsta  --- --- 10 9 --- 
Motala 12 6 7 --- --- 
Skänninge --- 4  6  10 2 
 
Att analysera nyhetsbreven var för sig på djupet har inte varit ändamålsenligt då varje nyhets-
brev haft olikartad inriktning. Jag har istället sökt mönster i helheten för att få grepp om de 
övergripande budskapen om kulturarvens art och mening i ett innehållsmässigt brokigt mate-
rial. Kategoriseringen baseras på helhetsintrycket som innehållet i vart och ett av nyhetsbre-
ven givit. En bestämning har då gjorts sett till helheten som nyhetsbrevet utgör. Med utgångs-
punkt i fokusering och tematisering, ibland med hjälp av identifiering av centrala metonymier, 
gavs stommen i de korta berättelserna om föremål, platser och professioner. Dessa kan i sin 
tur tolkas i termer av historiekulturella troper beroende på hur de relaterar det förflutna till 
nuet och en önskad framtid. Tillsammans skapar det en bild av platsen som jag sedan kan 
jämföra med vid genomgången av andra förmedlande material och berättelser om upplevelser. 
En besökare kan tänkas närma sig platsen på liknande sätt som analysen fortskrider, även om 
nyhetsbreven naturligtvis kan fungera som en fördjupning och kontaktyta för någon som lärt 
känna platserna på annat sätt först. 
 Alla nyhetsbrev har sin egen berättelse men det går att hitta snarlika berättelseformer hos 
dem. De presenteras med utgångspunkt i vad nyhetsbreven huvudsakligen fokuserar. Histo-
riska och kulturhistoriska berättelser är en sådan fokusering och liknande brev återfinns från 
alla tre lokalerna. 
  

Kulturhistoriska berättelser från slättbygden 

Med fynden från de tre undersökningslokalerna skapas olika berättelser som ibland uppmanar 
läsaren att själv göra upptäcktsfärder i landskapet, ibland vill berätta om vad människor under 
medeltiden åt eller lyssnade på för musik. Fynden presenteras då som bärare av komprimera-
de narrativ som i sin tur kan ses som en slags metonymier som associeras till större historiska 
och kulturhistoriska narrativ. Frågan är då mer exakt, vad är det för berättelser som fynden 
vävs in i? 
 

                                                 
399 Källa: www.raa.se/uv/skanninge2002/nyhetsbrev.htm, www.raa.se/uv/motala2002/nyhetsbrev.htm, 
www.raa.se/uv/fagelsta2003/nyhetsbrev.htm, besökta 2005.01.25. 
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”Gästis i Motala” berättar historien om ett kungshus som arkeologerna grävt ut. Det fram-
kommer att huset i Motala omnämndes första gången 1282 i ett dokument då kronan lade 
beslag på delar av fisket i Motala ström. Därefter berättades det att Gustav Vasa under 1500-
talet lät nybygga kungsgården, vidare om danskarna som under Nordiska sjuårskriget plund-
rade och brände ner kungsgården och om nybyggnationen gjord under hertig Johan 1608. 
Därefter har nya hus uppförts på platsen som fungerat som krog, tingshus och gästgiveri.400 
Genom kungshusfyndet vecklas platsens historia upp med starka kopplingar till den framväx-
ande statsmakten Sverige. Platsen framställs som central från 1200-talet framåt och har hyst 
kungar som ger närkontakt med Sveriges utveckling. Under senare tid har det också blivit en 
publik plats för stadens människor med tingshus, krog och gästgiveri.  
 Ett liknande nyhetsbrev är ”Birger Brosa och Fivelstads kyrka” som berättar om Birger 
Brosas samröre med kyrkan i Fivelstad. Kopplingarna till de arkeologiska utgrävningarna var 
att Russingstorp (Fågelsta) ”ursprungligen var ett dagsverkstorp under en huvudgård i byn 
Fivelstad där ett mäktigt kyrktorn restes vid 1100-talets slut”. Birger Brosa var en östgötsk 
storman som befann sig på samhällets högsta politiska topp under kung Knut Eriksson. Birger 
tillhörde den kungliga dynastin ”folkungaätten” (Bjälboätten) och det verkade också som att 
han hade ett gott rykte bland andra stormän i Sverige och Norge.401 Troligen, konstaterade 
författarna, var Birger byggherren bakom kyrktornet i Fivelstad. Det verkade också vara så att 
Birger hade sin egen läktare i kyrkan (en empor) men att ingången nu är igenmurad och läkta-
ren borta. Byggnation av kyrkor under medeltiden gav status och kyrktornet var Birgers gåva 
till Gud. Brevet avslutades med ”Tornet är väl värt ett besök. Det står kvar som ett äreminne 
från en tid när Kungen och Jarlen gemensamt delade på makten”.402  
 På liknande sätt som i nyhetsbrevet ovan framhävs platsen med kopplingar till den styrande 
eliten, här redan under 1100-talet. Det är tydligt att området har varit en centralbygd för Sve-
riges historia och lämningar från den tiden finns fortfarande att beskåda i landskapet som den 
avslutande uppmaningen förtydligar. På samma sätt som det går att följa Jan Guillous fiktiva 
berättelse om ”Arn” genom landskapet i Västergötland går det att följa folkungarna, Bjälboät-
ten, i Östergötland.403  
 Det är inte bara berättelser om den styrande eliten som hamnar i centrum. Några nyhetsbrev 
tematiserar också hur vanliga människor levde förr. Nyhetsbrevet ”Mat i tid och otid” berättar 
utifrån ett par återfunna ugnar om mat och kost under medeltiden. Det berättas att basnäringen 
under medeltiden bestod av gröt och välling, fett, bönor, ärtor och kål tillsammans med ägg 
och mejeriprodukter. Maten tillreddes över öppna eldar, kokgropar och i två olika slags ugnar. 
Den ena användes förmodligen till att röka kött, för att det skulle hålla längre, och i den andra 
bakades det troligen bröd. Om brödet berättas att det förmodligen var den vanligaste basfödan 

                                                 
400 Nyhetsbrev nr 8 M 2000. 
401 Beteckningen ”äkta folkungar” syftar på skiftande konstellationer av släktmannagrupper som bland annat 
vände sig mot den rådande kungamakten. Birger Jarls ätt kallas också för folkungar även när hans ätt satt på 
tronen, men brukar i modern tid gå under namnet ”Bjällboätten” efter stamgodset i västra Östergötland. Begrep-
pet ”folkungar” syftar alltså på skilda släktskapsgrupper. Lindkvist & Sjöberg (2003), s 45-46. 
402 Nyhetsbrev nr 10 F 2003. 
403 Se även Nyhetsbrev nr 9 F 2003 ”Sägner och folkminnen från Fågelstatrakten” och nyhetsbrev nr 6 F 2003 
”Olycksåret 1567 kring Fågelsta”. 
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på matbordet och brevet avslutas med att det förmodligen inte finns någon doft som tilltalar 
människor som nybakat bröd, ”var det så även för våra förfäder under medeltiden?” 404

 Människor under medeltiden var inte så olika nutidens människor och äta måste vi oavsett 
tidsålder. Nyhetsbrevet bereder på så sätt vägen för oss läsare, att möta dåtidens människor 
utifrån en sak som förenar oss, mat. Doften av nybakat bröd är också ett sätt att visa på de 
gemensamma känslor vi, nu som då, troligen hyser inför denna basföda. Där har inte så 
mycket förändrats förutom möjligen i den tekniska ugnskonstruktionen.  
  
Fynden kopplas samman med stora berättelser om ledande personer i Sveriges medeltid och 
mer eller mindre universella företeelser som att äta. Dessa grepp återkommer även i följande 
tematisering då en annan logik är överordnad i berättelsen. Sättet att presentera fynden kan 
också betraktas som ett sätt att från arkeologernas sida att knyta kontakt med läsaren genom 
att hänvisa till personer och levnadssätt som vi troligen känner igen, delar i en svensk histo-
risk kanon eller vårt eget vardagsliv: Gustav Vasa, Folkungarna och mat. Det är i det lilla 
fyndet vi möter stora berättelser som pekar på slättbygden som en historisk centralbygd i 
paritet med Västergötlands ”Arnbygd”. 
  

En vetenskaplig tematisering 

Att arkeologer intresserar sig för fornfynd blir tydligt tematiserat i majoriteten av nyhetsbre-
ven. Olika fornfynd ska förklaras och tolkas även om det görs på skilda sätt. Fynden fokuse-
ras men tematiseras ur olika perspektiv. Ett vanligt återkommande sådant sätt är att presentera 
en slags generell kunskapsöversikt eller forskningsläge om fornfyndstyper som ska illustrera 
vad arkeologerna vet om fyndtypen redan innan utgrävningens bidrag lyfts fram.  
 
I nyhetsbrevet ”Döden, döden, döden…” förklaras inledningsvis att ritualer och ceremonier 
kring begravningar inte är något nytt utan fanns redan under neandertalarnas tid. Från Skandi-
naviens jägar- och samlarålder hänvisar författaren till den klassiska och omdiskuterade 
Bäckaskogskvinnan från Skåne.405 Ett av de större gravfälten i Sverige är från Skateholm, 
också i Skåne, där arkeologerna också undersökt gravskicket. De begravda har här fått med 
sig gåvor och redskap vilket arkeologerna tolkar som att människorna har begravt de döda 
med omsorg. Sedan zoomas Östergötland och Strandvägen i Motala in där arkeologerna 
hoppas finna gravar. Brevet avslutas med att berätta vad en grav kan ge för kunskap. ”Gåvor-
na berättar om människors religion och vilken uppfattning de hade om livet efter döden. 
Gravar och döda ger oss mycket information om livet”.406  
 Brevet utgår alltså inte från något föremål som har hittats utan talar om fynd som arkeolo-
gerna hoppas hitta. Gravar kan ge arkeologer mycket information, tillsammans med tidigare 
kunskap och andra fynd. I sättet att presentera gravar kan associationer göras till vetenskapen 
och dess praktik där tidigare kunskap ska ställas mot nyare kunskap. På så sätt är denna form 
att presentera nyhetsbrev om fynd talande för ett vetenskapligt tänkande kring fornfynd och 

                                                 
404 Nyhetsbrev nr 3 S 2004. Se även Nyhetsbrev nr 1 S 2004 ”Den medeltida musiken” och nyhetsbrev nr 6, M 
2000 ”Kritpipor - om konsten att supa tobak”. 
405 Hittades i Skåne och hon är begravd sittande. Ett av dem mer kända fynden i Sverige som visas på Historiska 
museet. Se vidare Andersson & Aronsson (2004), Nordström (2007). 
406 Nyhetsbrev nr 3 M 2002. 
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hur de ska tolkas. Fynden fokuseras men tematiseras utifrån vetenskapen, i detta fall även 
med ett existentiellt anslag med frågor om både liv och död. 
 Det finns många fler exempel där fornfynd tematiseras på liknande sätt. Vad innebär det 
och varför gestaltas fornfynden utifrån en vetenskaplig praktik? Genom hänvisningar till 
vetenskapligheten kan läsaren övertygas om trovärdigheten i de tolkningar som arkeologerna 
gör av fynden samtidigt som arkeologernas tolkningsprocess tydliggörs och verksamheten 
legitimeras i allmänhet och som en offentligt sanktionerad verksamhet.407  
 På ett liknande sätt presenterar arkeologerna fynd i ”De böjda rännornas gåta – Östergöt-
lands första bönder bar på svaret”.408 Här berättas om hästskoformade hyddor och ”rännor” 
syftar på resterna efter sådana hyddor och de innehåller ofta stolphål och härdar. Efter en 
inledning som berättar att de hittat en böjd ränna vid Sund i Fågelsta och beskrivit vad rännor 
är går författaren över till att tala om rännorna som fenomen och vad de kan ha använts till.409  
 

Det har diskuterats mycket om att hyddorna är små och man har frågat sig om de verkli-
gen var dimensionerade för att hålla som varaktiga bostäder. /…/ Man har även tänkt sig 
att hyddorna uppförts som en plats för religiositet och kult, aktiviteter som inte nödvän-
digtvis behöver efterlämna några materiella spår. Denna förklaring grundar sig på att des-
sa stenåldersplatser är näst intill fyndtomma, de innehåller ytterst få redskap, verktyg el-
ler vardagsföremål.410

 
Brevet avslutades med att utgrävningen i Sund kanske kan hjälpa till att förstå dessa anlägg-
ningar.411 Det blir samtidigt än tydligare hur fyndet placeras in i det arkeologiska kunskaps-
fältet och får sin betydelse genom tidigare arkeologiska undersökningar. Ett fynd i lilla Få-
gelsta kan hjälpa till att förklara och tolka ett känt arkeologiskt fenomen. Samtidigt kan 
författaren visa vägen för läsaren hur arkeologer tänker, tolkar och skapar kunskap. Presenta-
tionen särskiljer professionen och sätter dess verksamhet högt för att kulturarvet ska framträ-
da, samtidigt bjuds läsaren in som beundrande besökare.412

  
Ett annat vanligt sätt att presentera vardagliga fornfynd på är att berätta vilken funktion det 
fyllt och/eller hur det har förändrats genom århundradena. ”En yxa i backen” berättar att 
stenyxan överlag är det vanligaste fyndet på stenåldersboplatser. Yxan var viktig och den 
utnyttjades maximalt. Den slipades om och om igen och yxkroppen blev allt mindre. ”Man 
kan säga att stenyxan var ett multiredskap, ett slags stenålderns schweiziska armékniv” skri-
ver författaren. Dess funktion var inte enbart praktisk utan var också vanlig i kultsammanhang 
samt hade stort ekonomiskt värde utöver det symboliska. Brevet avslutas med ”Överlag fram-

                                                 
407 Andra exempel är nyhetsbrev nr 11 M 2000 ”Tak över huvudet”, nyhetsbrev nr 6 2002 M ”Att smida i 
kvarts”, nyhetsbrev nr 3 M 2003 ”Att rista i ben”, nyhetsbrev nr 5 M 2000 ”Åskviggar, Åskpilar och Torkilar” 
och nyhetsbrev nr 6 2003 M ”En strid ström av yxor”. 
408 Se vidare Peter Aronssons del i Andersson & Aronsson (2004). 
409 Nyhetsbrev nr 5 F 2003. 
410 Nyhetsbrev nr 5 F 2003. 
411 Nyhetsbrev nr 5 F 2003. 
412 Ytterligare brev var nyhetsbrev nr 7 F 2004 ”Om bronsålderns kulthus”, nyhetsbrev nr 5 F 2004 ”Hällkista i 
Hagebyhöga”, nyhetsbrev nr 8 F 2004 ”En stensträng i Södra Freberga”, nyhetsbrev nr 8 F 2003 ”Ett medeltida 
skattfynd”, nyhetsbrev nr 4 F 2004 ”Bronsålderhögar i västra Östergötland”, nyhetsbrev nr 7 F 2003 ”Ungar en 
lång historia” och nyhetsbrev nr 1 F 2004 ”Den ’simpla’ skafthålsyxan”. 
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står stenyxan som ett av epokens mest symboltyngda föremål, en viktig del i stenåldersmänni-
skans praktiska såväl som mentala liv”.413 Att det är funktionen av föremålet som tematiseras 
är tydligt. I detta fall för att påminna oss om att dess betydelse inte bara var praktisk som den 
är för oss nu. Brevet vill genom föremålets funktion upplysa om dess glömda storhet. Brevet 
tangerar just funktionen hos föremål, kanske för att det användes för så länge sedan det 
glömts bort vad de användes till. De syftar till att lära oss något och att påminna oss om före-
målens historiska och vetenskapliga betydelse. Andra brev utvecklar liknande budskap genom 
att visa på hur ett visst föremål förändrats genom århundradena.414

 I ”Tärningen är kastad” berättas att en speltärning har hittats. Utifrån speltärningen görs en 
kort historik om tärningar som började användas i den sumeriska staden Ur för 2500 år sedan. 
Här berättas också att grekerna och romarna också använde tärningar samt att tärningsspelan-
de fanns i Norden från den senare delen av järnåldern. Tärningarna, menar författarna, har i 
princip sett ungefär likadana ut fram till idag men att siffrornas placering har ändrats något 
precis som formen. Nu som då fungerade tärningarna som ett sällskapsspel och det spelades 
tidigt om pengar. Författarna skriver att Magnus Erikssons stadslag från 1350 reglerade spel 
om pengar med tärningar. Avslutningsvis får läsaren veta lite om olika sorters spel och att 
fuskspelare fanns även då.415 Tärningsspel är inget nytt fenomen utan har en lång historia 
bakom sig som format dess utseende. Dess funktion är i princip densamma som den alltid har 
varit. Människor från andra tidsåldrar var på så sätt lika oss. Brevet skulle kunna placeras i 
den kulturhistoriska fokuseringen men trycker lika mycket på funktionen. Det placeras dock 
här för att föremålets och dess funktion är centralt för brevet. 
 Dessa och liknande brev har ofta till uppgift att upplysa, lära eller påminna oss om äldre 
tider genom berättelser utifrån vanliga som ovanliga fynd. Vissa saker har förändrats, andra 
inte. Yxorna använder vi fortfarande, men de flesta av oss använder dem troligen inte i kult-
sammanhang. Vår schweizerkniv är en schweizerkniv. På så sätt handlar breven också om att 
skapa förståelse för en annan tid vilket görs bäst genom att understryka att inte mycket har 
förändrats.416 Också vetenskaplig legitimering fogas in i olika historiekulturella troper som 
förklarar sammanhanget mellan vårt nu och arkeologins då – och pekar vidare mot en önskad 
framtid av mer förståelse mellan kulturer, mer kunskap och arkeologi. 
  
Ibland kan ödmjukhet inför fynden och den vetenskapliga räckvidden understrykas. Arkeolo-
gerna kan inte fullt ut förklara allt de hittar. I ”Långväga föremål i en grav i Östervarv” utgår 
arkeologerna från en utgrävning gjord av Hjalmar Stolpe 1890 då han grävde ut en s.k. va-
pengrav i Östervarv i Varvs socken. I graven hittades ett antal föremål, exempelvis en kom-
plett vapenrustning, en kam av ben och ett dryckeshorn av glas. Författaren pekade på att det 
förmodligen var en man av viss status som låg i graven eftersom han fick med sig så många 
                                                 
413 Nyhetsbrev nr 5 M 2002. 
414 Se även nyhetsbrev nr 4 M 2003 ”Skrapor, skrapor – alla dessa skrapor”, nyhetsbrev nr 2 M 2003 ”Motala 
mellan broarna”, nyhetsbrev nr 1 S 2005 ”Värme i vintertid”, nyhetsbrev nr 3 S 2002 ”Medeltida amulett”, 
nyhetsbrev nr 4 S 2002 ”Tidigmedeltida bebyggelse!”, nyhetsbrev nr 7 S 2004 ”Flintredskap i medeltida omgiv-
ningar”. Den sista var egentligen exkurs då den står ut från de andra nyhetsbreven eftersom den behandlar en typ 
av fynd som hittats rent generellt. Funktionen och tillverkningsprocessen beskrivs samt hur det kommer sig att 
flintbearbetning har hittats i medeltida kulturlager. Jag har valt att placera den här eftersom nyhetsbrevet också 
behandlar funktionen av flinta under medeltiden. 
415 Nyhetsbrev nr 3 S 2003. 
416 Liknande exempel hittas i nyhetsbrev nr 2 S 2004 ”Armborstnöt funnen i Skänninge” och nyhetsbrev nr 5 S 
2004 ”Tegel – ett exklusivt medeltida byggnadsmaterial”. 
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saker i graven. Det som författaren koncentrerade sig på var dryckeshornet som var dekorerat 
med vita och blå glastrådar. Sådana glas härstammar från järnålderns galliskromerska område, 
dvs. norr om den romerska gränsen. Nyhetsbrevet avslutades med en kort reflektion om hur 
det kommit till Östergötland.417

 Föremålen kan ha kommit till Östergötland på olika sätt, kanske var de gåvor som var 
tänkta att skapa relationer mellan olika grupper. Det kan också ha varit en del av ett mer 
komplicerat varuutbyte och ha vindlat sig fram på provincialromerska handelsvägar för att 
sedan via någon central europeisk flod, eller kanske genom Danmark, slutligen ha transporte-
rats vidare längs östersjökusten och in i Östergötland.418

 Föremålen blir en slags gåta som lämnas öppen för tolkning om hur det kommit till Öster-
götland.419 Än finns mycket att upptäcka och informationsluckor att fylla. Här tematiseras på 
så sätt gränsen för vad arkeologin nu kan förklara samtidigt som arkeologins betydelse blir 
viktig för att i framtiden kunna förklara dylika saker när lokalsamhällets tidiga historia ska 
skrivas. Samtidigt finns ett gåtfullt drag som knyter an till den populärkulturella föreställning-
en om arkeologi som äventyr i mystiska tider och länder: vetenskap och äventyr dramatiserar 
platsen. Det lokala knyts till ett europeiskt sammanhang.420

  Fynden fokuseras i berättelserna men tematiseras ur skilda perspektiv, utifrån en vetenskap-
lig synpunkt för att visa och övertyga läsaren om hur fyndet kan tolkas, för att peka på forsk-
ningens gränser och för att lära och påminna oss om att människor i forna tider kanske inte 
var så olika oss. Ett gemensamt drag i presentationen av fynden finns ändå. Det är arkeolo-
gerna som genom nyhetsbreven berättar hur de arbetar, vad arkeologin kan och inte kan be-
svara, samt att arkeologin ger en inblick i en ambition att skapa förståelse för människor i 
forna tider. Ytterst berättas historien om en oundgänglig profession. 
 

Den vetenskapliga praktiken 

Det arkeologiska tillvägagångssättet skymtar ibland fram i de redan presenterade berättelser-
na. Det finns nyhetsbrev som på ett ännu tydligare sätt fokuserar arkeologin och arkeologer. 
Tematiseringen betonar då arkeologiska arbetsmetoder.  
 
I ”Att gräva under vatten” berättas att arkeologerna har hittat harpuner och andra föremål 
under vattnet. ”Men på vad sätt skiljer sig en undervattensundersökning från en utgrävning på 
’torra land’” frågar sig författaren? Utgrävningen sker som på land även under vatten men 
marinarkeologerna måste ta hänsyn till att inte grumla vattnet och till sin hjälp vid grävningen 
används en slamsug. Ett typiskt arbetspass ligger på två timmar och varje dykare gör som 
regel ett eller två sådana pass om dagen. Det är inte bara på vrak som Kronan och Vasa som 
marinarkeologi tillämpas utan också på stenåldersboplatser som i Motala. Brevet avslutas med 
att den stora skillnaden ligger i utrustningen och i att arkeologen måste kunna dyka.421  

                                                 
417 Nyhetsbrev nr 3 F 2003. 
418 Nyhetsbrev nr 3 F 2003. 
419 Se även nyhetsbrev nr 4 F 2003 ”Bronsåldersyxan från Russingstorp – ett offer till gudarna”? och nyhetsbrev 
nr 2 F 2003 ”Järnåldersgravar – en ganska väl bevarad hemlighet”, Nyhetsbrev nr 6 S 2003 ”Gammalt som 
gatan”. 
420 Holtorf (2004b), Holtorf (2007), s 62f. Petersson (2003), s 276ff. 
421 Nyhetsbrev nr 5 M 2003. 
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 I de andra breven i denna kategori redovisas andra arkeologiska metoder för tidsbestämning 
av föremål, om Intrasis som är ett informationssystem utvecklat av arkeologer för fältbruk 
samt hur det är att vara arkeolog under vatten.422 Det är en presentation av vad arkeologer gör 
och hur de arbetar, d.v.s. en beskrivning av den arkeologiska praktiken. Det kan verka märk-
ligt att arkeologerna ställs i centrum så explicit som i dessa nyhetsbrev men det är också ett 
sätt att presentera gruppen ”arkeologer” för en bredare publik och en ny lokal för undersök-
ningen (Motala). För att arkeologerna ska kunna vinna erkännande för tolkningar av det för-
flutna i lokalsamhället är det rimligt att även presentera hur tolkningarna görs, vetenskapligt.       
 Även i andra nyhetsbrev framkommer arkeologiska arbetsmetoder som bidrar till att under-
bygga arkeologernas slutsatser. Samtidigt kan man lägga märke till vilka bilder av arkeologin 
som inte finns med i beskrivningarna men som framkom i presentationen av tidigare forsk-
ning: den äventyrsinriktade bilden av arkeologen ständigt på jakt efter skatter (personifierad i 
Steven Spielbergs filmfigur om arkeologen Indiana Jones) finns till exempel inte med, men i 
viss information om gåtfulla fynd kan vi ana att läsarten närmar sig dessa populärkulturella 
föreställningar om arkeologins dragningskraft som äventyrlig verksamhet i magins närhet.423 
Arkeologerna är dock måna om att beskriva sin verksamhet som vetenskaplig och seriös, inte 
i första hand som underhållande. 
 

Det vetenskapliga framsteget och nyttan 

Sammanfattningar av arkeologernas kunskap om utgrävningsplatserna i nyhetsbreven är 
talrika och återfinns i breven om alla tre undersökningslokalerna. Arkeologerna fokuserar 
platsen eller undersökningslokalen och tematiserar kunskap, förväntningar, erfarenheter och 
resultat kring den.  
 I ett inledningsbrev inför grävsäsongen i Motala, ”Vad har vi lärt oss? Vad väntar oss?”, 
berättas att utgrävningen förvånat arkeologerna som trodde de skulle gräva ut den medeltida 
stadens förflutna. ”Nu, fyra år senare, är bilden betydligt tydligare” konstaterar arkeologerna 
som nu har börjat förstå vad som format Motalabygden. En analys av ett träkol visar att folk 
funnits på plats redan för 7950 år sedan. Arkeologerna berättar vidare vad stenåldersmänni-
skorna åt, att de jagade och fiskade, att de slipade yxorna i vattnet. Motalas historia har ut-
ökats betydligt i tiden, på bara några år, från att ha varit en ung stad till att nu vara invävd i en 
mångtusenårig historia. Brevet avslutas med att de bästa och mest välbevarade delarna kvar-
stod att undersöka och att förutsättningarna för nya fynd var goda.424  
 Arkeologerna skriver om den lokala historieskrivningen med de fynd som hittats. Här har 
människor valt att bosätta sig sedan lång tid tillbaka och Baltzar von Platens gärning kring 
Motala Verkstad (grundad 1822 av Baltzar von Platen) och Göta kanal på 1800-talet är bara 
en liten del i den nu betydligt äldre boplatsens historia. Motala är nu inskriven på den arkeo-
logiska kartan, förtjänsten av det arkeologiska arbetet är tydligt och mer kunskap finns att 
upptäcka.425

                                                 
422 Nyhetsbrev nr 10 M 2000 ”Arkeolog under vatten”, nyhetsbrev nr 4 M 2000 ”Hur gammalt är det?”, nyhets-
brev nr 7 M 2000 ”Digital stenålder”.  
423 Se även Holtorf (2004b), Holtorf (2007), Petersson (1994). 
424 Nyhetsbrev nr 1 M 2003. 
425 Se vidare nyhetsbrev nr 9 M 2000 ”Hur hänger det ihop”?, nyhetsbrev nr 1 M 2002 ”Stenåldersboplatsen vid 
Strandvägen”, nyhetsbrev nr 1 M 2000 ”Bilden av Motala växer fram”, nyhetsbrev nr 2 M 2000 ”Jakob smed, 
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 I Fågelstaområdet fångar arkeologerna upp en vanlig fråga som de får av besökare: ”Ligger 
det en fornlämning här?”. Brevet försöker fånga upp vad arkeologerna egentligen undersöker 
vid Sund nära Fågelsta. Utifrån undersökningsplatsen Sund berättas att det äldsta skriftliga 
belägget för Sund är från 1384 men att platsen har anor från yngre järnålder. Det beläggs med 
ett exempel från en tidigare undersökning från 1954 som behandlade borttagande av ett od-
lingsröse där arkeologerna hittade skelettdelar. Med dessa uppgifter från järnålder och medel-
tid inleddes 1999 förundersökningar för en planerad plankorsning då resterna av förhistoriska 
boplatser hittades.426 Avslutningsvis skriver författaren: 
 

Olika tidsperioder lämnar olika spår efter sig och alla är långtifrån synliga ovan mark-
ytan. Tillsammans berättar lämningarna om långsamma förändringar i människors med-
vetande och syn på sig själva och platsen. De arkeologiska resultaten från Sund blir där-
med små viktiga byggstenar i berättelsen om människor i trakten under forntiden. 
Ja, här finns det verkligen något av värde!427

 
Brevet är utformat som ett svar där arkeologerna visar vad som dolts i marken och vad det 
berättar om platsen. I Fågelsta skrivs historien om och framförallt fördjupas kunskapen ge-
nom de arkeologiska undersökningarna. På så sätt är arkeologin betydelsefull också för lokal-
samhället.428   
 
Även i Skänninge finns liknande brev som tangerar arkeologins betydelse för ortens historia. 
Nyhetsbrevet ”Snart börjar undersökningarna!” inleds med en presentation av skriftliga källor 
som berättar om staden Skänninge. Skänninge omnämns första gången 1178 och det är en av 
Östergötlands äldsta städer. Platsen har legat centralt ur kommunikationssynpunkt och har 
varit betydelsefull redan under yngre järnålder. Vidare skriver arkeologerna att den första 
undersökningen ska ske i järnvägsparken i Skänninge. Det framgår även att den platsen prov-
undersöktes på två ställen år 2000.429 Konklusionen blev att Skänninge varit betydligt större 
än vad arkeologerna tidigare trott. Slutorden i nyhetsbrevet pekade tydligt framåt i tiden. 
 

Banverkets utbyggnad kommer inte bara att ge skänningeborna bättre kommunikationer. 
De arkeologiska arbetena kommer att ligga till grund för en ny bild av Skänninges histo-
ria.430

 
Arkeologerna tar tydligt plats i området och visar hur arkeologin är nyttig. Även Skänninge 
har en äldre historia utöver sin medeltida bakgrund och har även blivit territoriellt större än 
tidigare. Platsen skrivs på liknande sätt som Fågelsta och Motala in i en mångtusenårig histo-

                                                                                                                                                         
Vaste skomakare och Inge svärdslipare”, nyhetsbrev nr 7 M 2003 ”Vara, resa, fara”, nyhetsbrev nr 3 M 2000 
”Var gick vattnet?” och nyhetsbrev nr 4 M 2002 ”Motalaboplatsen från sjösidan”. 
426 Nyhetsbrev nr 1 F 2003. 
427 Nyhetsbrev nr 1 F 2003. 
428 Jfr nyhetsbrev nr 3 F 2004 ”…men var bodde de”? och nyhetsbrev nr 9 F 2004 ”FORNFYND - Behålla eller 
lösa in? Vad säger lagen?”. 
429 Nyhetsbrev nr 1 S 2002. 
430 Nyhetsbrev nr 1 S 2002. 

 137



 

ria som visar att området redan tidigt var betydelsefullt och attraktivt.431 Samtidigt är det även 
framtiden som ställs ut då arkeologernas arbete kommer att ge lokalsamhället en ny historia 
att förundras och vara stolta över. Det är ett sätt att göra den arkeologiska verksamheten 
betydelsefull och viktig. Det är svårt att undgå budskapet i dessa nyhetsbrev som är ett försvar 
av den arkeologiska verksamhetens värde. Arkeologerna visar ofta på sin betydelse och vad 
verksamheten kan bidra med vetenskapligt och samhälleligt. Är det ett underförstått svar på 
att den (uppdrags)arkeologiska verksamheten är ifrågasatt?432

 Det kan verka som om dessa nyhetsbrev handlar om platsens historia men tematiseringen 
pekar på att det i minst lika hög grad handlar om betydelsen av arkeologin: vi skriver om 
platsens historia i första hand, på delad andra plats kommer det vetenskapliga credot, vi skri-
ver om platsens historia och det lokala tilltalet, vi skriver om platsens historia. 
 

Kunskapsförmedling och arkeologiska undersökningar 

Varför har dessa nyhetsbrev publicerats, vilken idé låg bakom och hur ser Östergötlands 
länsmuseum, länsstyrelsen och Banverket på detta? Tre intervjuer med representanter för 
dessa verksamheter ger svar på frågan.433 Marie Olsén, som arbetar vid Östergötlands läns-
museum i Linköping (ÖLM), har ansvarat för bland annat nyhetsbrevpubliceringen. Hon är i 
grunden tekniker och ingenjör, men hennes ”passion” har alltid varit arkeologi och hon job-
bade ett kort tag på -80-talet som arkeolog. Från 1993 har arkeologi varit den fasta punkten i 
yrkeslivet och hon har haft anställning vid UV Öst innan hon började på länsmuseet. Från 
2003 har hon arbetat med förmedling i anslutning till Slättbygdsprojektet, en syssla hon över-
tagit från sin kollega vid ÖLM Viktoria Björkhager. 
 Carin Claréus arbetar som biträdande länsantikvarie vid Östergötlands länsstyrelse. Hon 
har studerat vid Lunds universitet, bland annat folklivsforskning och konsthistoria. Men arke-
ologi är hennes huvudämne och hon arbetade som arkeolog mellan 1970 -1988. Därefter fick 
hon anställning på Länsstyrelsen i Östergötland och hon har varit involverad i de flesta beslut 
som handlar om arkeologiska utgrävningar sedan dess. 
 Rolf Olsson är projektledare för Banverkets projekt Motala – Mjölby men håller i ett tiotal 
andra mindre ärenden samtidigt. Han har arbetat för Banverket sedan 1991 och innan dess var 
han anställd hos ett antal andra företag både i Sverige och utomlands. Han har bland annat 
spenderat fem år i Peru och han jobbade åt Boliden i Portugal där de byggde ett anriknings-
verk. 

 

 

                                                 
431 Det finns väldigt många brev från just Skänninge vilket förklaras av att det finns en hel del kunskap om 
området som medeltida stad. Nyhetsbrev nr 2 S 2002 ”Nu är vi igång”, nyhetsbrev nr 4 S 2004 ”Medeltidsmark-
nad”, nyhetsbrev nr 1 S 2003 ”Snart drar vi igång!”, nyhetsbrev nr 2 S 2003 ”Nu har utgrävningarna inletts”! och 
nyhetsbrev nr 8 S 2004 ”Markradarundersökning av dominikanerklostret S: t Olof i Skänninge”, Nyhetsbrev nr 9 
S 2004 ”S:t Olofs kloster i Skänninge”, Nyhetsbrev nr 6 S 2004 ”En försvarsanläggning runt Skänninge” och 
nyhetsbrev nr 4 S 2003 ”Hospitalet Västanstång i Skänninge”, Nyhetsbrev nr 10 S 2004 ”Gravar i S:t Olofs 
klosterkyrka” och nyhetsbrev nr 5 S 2003 ”Det blänkte till i vattensållet…”. 
432 Jfr Uppdragsarkeologiutredningen (2005). 
433 Intervju med Marie Ohlsén 2005.01.11. Intervju med Carin Claréus 2004.08.10. Intervju med Rolf Olsson 
2004.11.10. Op. Cit. 
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De oförenliga framstegen 

I beslutet om arkeologiska slutundersökningar från 28 juni år 2000 skriver Carin Claréus att 
kunskapsförmedlingen ska utföras av Östergötlands Länsmuseum.434 Museet har i sin tur 
upprättat en förmedlingsplan där det står att ”Förmedlingsarbetet ska genomföras dels för att 
presentera resultatet för en bred publik, dels för att ta hand om det stora intresset från allmän-
hetens sida på ett effektivt sätt”.435 Enligt förmedlingsplanen var den tänkta målgruppen för 
dessa förmedlingsansatser den intresserade allmänheten och skolorna. Syftet med nyhetsbre-
ven har enligt Marie Ohlsén varit att ge en snabb inblick i det arkeologiska arbetet och få ut 
resultaten så fort som möjligt till en så bred publik som möjligt. Hon menar att det var så 
mycket ”matnyttig” information från fältstadiet att hon har velat förmedla att arkeologerna 
redan i ett så tidigt skede kan få fram väldigt mycket. Arkeologerna har skrivit breven och 
sedan har Marie Ohlsén och hennes kollegor redigerat och skickat ut dem. 
 För Banverket är det utbyggnaden av godsstråket mellan Hallsberg och Mjölby som står i 
fokus. Eftersom järnvägen byggdes för närmare 150 år sedan behövde den byggas om betyd-
ligt eftersom såväl gods- som persontrafiken har ökat under senare årtionden. 1990, säger 
Rolf Olsson stod det klart att något måste göras för att öka genomströmningen och 1995 
bestämdes att sträckan skulle utökas till ett dubbelspår. Ännu en anledning till utbyggnaden 
var att förena Motala med pendeltågsnätet eftersom kommunikationerna till och från Motala 
har upplevts som dåliga. Utbyggnaden av dubbelspåret skulle enligt Rolf Olsson ha varit klart 
2004 men pengar har saknats. Han var noga med att poängtera att det var ett samhälls-
byggnadsprojekt som Banverket bedrev och han lät plötsligt märkbart irriterad. Han visade 
mig ett papper på preliminära kostnader för den arkeologiska verksamheten. ”Vi studsar ju 
lite grand när vi ser dom här siffrorna” säger han och pekar på att siffran för den arkeologiska 
verksamheten uppgår till 84 miljoner kronor vilket han menar nästan är 10 % av den totala 
projektbudgeten. Det har varit svårt att förklara sådana siffror för allmänheten, kommunerna 
och övriga inblandade menar han och dessutom har ju Banverket själva haft brist på resurser. 
Men understryker han, det är ju ett viktigt och bra projekt för bygden att bygga ut infrastruk-
turen, dvs. dubbelspårsutbyggnaden. Att bygga ut järnvägen har dock inte varit lätt. Marken 
måste lösas in från andra fastighetsägare, tänkbara järnvägsläggningar (korridorer) diskuteras 
och undersökas, järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar läggas upp och utredas. 
Startsträckan har varit lång säger Rolf Olsson. 
 Rolf Olssons berättelse handlade inte om historia i kulturminneslagens eller annan vederta-
gen mening men uttryckte ändå en bestämd historiesyn när det gällde det egna projektets roll i 
samhällsförändringen. Det var framsteget, som Banverket bidrar till inte bara för sig själva 
utan för hela bygden, som för utvecklingen framåt. Bättre kommunikationer är bra för sam-
hället. Genom att ansluta till historietropen ”från mörker stiga vi mot ljuset” bidrar Rolf Ols-
son till att synliggöra inte bara sin verksamhets roll utan förklarar även den negativa synen på 
den arkeologiska verksamheten. Det arkeologiska förflutna är inte en resurs för framsteget 
och förstås därför som kostnadskrävande, tidskonsumerande och därmed bakåtsträvande och 
ett hinder för den moderna världens utveckling. 
 Rapporter och förundersökningar gjorda utmed sträckan pekade på många fornlämningar 
som inte gick att undvika vid utbyggnaden. Slutundersökningar för att dokumentera och ta 

                                                 
434 Delbeslut 1, 2000.06.28, Östergötlands länsstyrelse, dnr 220-3775-00. 
435 Kaliff (2003), bilaga 3 Förmedling. 
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bort fornlämningarna var därför nödvändiga på vissa platser menar biträdande länsantikvarie 
Carin Claréus som hänvisar till lagen om kulturminnen. Som svar på frågan om de höga 
kostnaderna säger hon att ”exploatörer är alltid kritiska”. Samtidigt menar hon att det inte 
varit några problem att motivera kostnaderna och hon pekar på de fynd som gjordes inled-
ningsvis i Motala som ”gav så förskräckligt mycket”. Det var också förundersökningarna och 
utredningarna inför Motalautgrävningen som enligt Carin Claréus medverkade till att skriva 
in ”kunskapsförmedling” i beslutet om slutundersökningar. Som arkeolog insåg hon att 
sträckan hade en ”otrolig arkeologisk potential” och det här måste komma allmänheten till 
gagn.  
 

Vi kan inte bara hålla på och gräva och gräva och ingen människa vet det förrän rappor-
ten kommer ut för då är det ingen som är intresserad av att läsa det. Så vi sa att egentligen 
ska man kontinuerligt under hela arbetes gång berätta om vad som sker och informera 
både allmänheten och exploatörer och vem det nu kan vara som är berörd. 

 
Fynden gjorde uppenbarligen ett starkt intryck på Carin Claréus men ”kunskapsförmedling” 
motiverades inte i beslutet om slutundersökningar. Hon menade dock att eftersom utgrävning-
arna har kostat så mycket måste allmänheten också ska få ta del av vad som har hittats av 
arkeologerna och hon menade vidare att det ingår i den arkeologiska verksamheten att för-
medla kunskapen. Hon ställde sig lite undrande över varför arkeologin inte ska få kosta peng-
ar och menade att allt annat kostar ju så varför inte den? Om fornlämningar förstörs så går det 
ju aldrig att återställa igen. Det finns naturligtvis en gräns och det får ju inte kosta mer än 
nödvändigt ”men arkeologin ska få kosta om det är viktigt”, menade hon.  
 Kunskapsförmedlingen som Carin Claréus skrivit in i beslutet syftar till att människor ska 
förstå att arkeologin inte bara är ”jobbig” utan också ”rolig”. Men det är viktigt menar hon att 
kunskapen presenteras på ett sätt som gör att också andra kan förstå den ”jag menar att se ett 
antal stolphål säger en ingenting”. Förmedling i samband med arkeologiska utgrävningar har 
även tidigare skett i anslutning till andra arkeologiska projekt, men det var inte så vanligt att 
det skrivits in ett beslut som i Slättbygdsprojektets fall.  
 Enligt Carin Claréus har det samtida försöket att aktualisera kulturmiljövården, Agenda 
Kulturarv, inte haft någon betydelse för länsstyrelsebeslutet. Betoningen på kunskapsförmed-
lingen ser hon istället som ett sätt att skapa förståelse för den arkeologiska verksamheten, 
samtidigt som det också är ett försvar av den. Dessa fyndrika utgrävningsplatser menar hon är 
användbara för att peka på vad som kunde ha förlorats om inte arkeologin funnits. 
 Carin Claréus uttryckte vikten av den arkeologiska och vetenskapliga upptäckten som 
gjordes vid utgrävningarna i Motala. Arkeologin får kosta pengar eftersom Banverkets explo-
atering förstör historiska föremål och – inget är gratis menar hon. Banverket hävdade betydel-
sen av framsteg för samhället vid exploatering vilket även Carin Claréus gjorde. Men hon 
gjorde det med betoning på det vetenskapliga framsteget som gynnar samhället. Exakt hur 
detta bidrar till utvecklingen är dock oklart.  
 Carin Claréus tyckte det var fantastiskt vilka fynd som arkeologerna gjort och hon har 
påpekat för Banverket att de borde göra reklam för dessa i anslutning till dubbelspårsutbygg-
naden. Men alla håller inte med om att arkeologin är viktig. Rolf Olsson på Banverket tillhör 
dem även om han menar att utgrävningen i Motala var intressant, men i övrigt har det mest 
varit ”lite brända ben” som arkeologerna har hittat. Han har även varit vid utgrävningarna i 
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Fågelsta och Skänninge och tittat, men ”då står det sju hyrbilar där som vi betalar och sen ser 
man lite folk gå omkring”. Arkeologerna gör inte mycket nytta enligt Rolf Olsson. 
 Nyhetsbreven har även nått Banverket. Enligt Rolf Olsson stod det ingenting av värde i 
dem, men Banverket måste ändå betala för denna verksamhet. Han lät uppgiven när arkeolo-
gerna och arkeologin kom på tal och säger ”Om det här är kunskapsförmedling… jag vet inte, 
då är vi inte alls imponerade”. Han läste lite från ett nyhetsbrev från Motala och citerade: 
”Fynd av ben från bland annat abborre och gädda” och kommenterar att det troligen är väldigt 
få människor som betvivlar att de fanns även då. Lite senare sa han att ”vi som lekmän… 
kanske inte förstår nyttan av att gräva ut en åker som har varit brukad de senaste hundra åren 
och plöjd varje år”.  
 Det var inte svårt att höra den lätt ironiska tonen hos Rolf Olsson men frågan var om han 
hade varit lika skeptisk om det inte var Banverket som i slutänden betalade? Marken som 
arkeologerna grävde ut upplevdes av Banverket som enbart ett medel för framtida transport 
och kommunikation, nödvändig att ta i bruk för samhällets framsteg. Den arkeologiska verk-
samheten sågs då en bromskloss med sina kostnader och fördröjningseffekter, som till råga på 
allt inte producerar användbar kunskap. För Carin Claréus gömde marken ett led i det veten-
skapliga framsteget som även visar hur betydelsefull arkeologin är. Det förflutna sågs därmed 
som en resurs som skulle användas i lokalsamhället.  
 
Den museala modellen pekar på fyra idealbilder av museet som kan synliggöra konflikten och 
peka på teorins problem. Modellen skiljer mellan skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och 
teatern, vilka är inbäddade i två spänningsfält: publikorientering kontra samlingsorientering 
respektive lärdomskultur och upplevelsekultur.436 Carin Claréus och länsstyrelsen företräder 
en lärdomskultur och utgrävningarna fungerar som ett arkiv för vetenskaplig kunskap. Kun-
skapen upplevdes som så viktig att den även skulle utgöra grunden för folkbildning (kun-
skapsförmedling). Banverket underkänner i exploateringssammanhang värdet av arkeologi 
som vetenskap och till större delen också betydelsen av de faktiska ”fynden” och Banverket 
har då ingen plats i modellen. Arkeologins resultat är inte ”fynd”, utan en insats som i onödan 
sinkar utbyggnaden och framsteget. Den museala modellen tar bara hänsyn till värdet av hur 
föremål och institutioner används, gestaltas och iscensätts i den historiska dimensionen av en 
kulturarvskontext. Banverket kan därmed inte inordnas eller ses i ljuset av denna modell. Den 
självförståelse som Banverket utvecklar, gestaltar i och för sig en trop som med kort tidsper-
spektiv ser sig som bärare av Framsteget. Framsteget upplevs dock inte ha ett förhållningssätt 
till det förflutna, trots att det har sådana implikationer, i det här fallet negeras värdet av det 
arkeologiska förflutna. De ryms inte i samma modell och motsättningen blir paradigmatisk. 
 
Sammanfattning 
Många nyhetsbrev har producerats sedan utgrävningarna började och de fångar var för sig 
skilda aspekter av utgrävningarna och platserna. Men genom att använda metonymier och 
fokusering – tematisering framträder nyhetsbrevens övergripande berättelseformer tydligare. 
Berättelseformerna presenteras utifrån vilka teman nyhetsbreven huvudsakligen fokuserar. 
Tematiseringen av nyhetsbreven visar för det första att slättbygden vävs in i och associeras 
med berättelser om Sveriges historia med välkända namn eller företeelser som läsaren lätt kan 

                                                 
436 Se kapitlet 3 ”Perspektiv och begrepp”. 
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känna igen. Det finns även uppmaningar om att besöka den historiskt rika bygden. Flera brev 
har för det andra en stark fyndfokusering och tematiseringen av dessa görs utifrån en arkeolo-
giskt vetenskaplig praktik som bidrar med att ge legitimitet åt de tolkningar arkeologerna gör. 
Arkeologerna presenterar även sig själva och sina arbetsmetoder för att understryka veten-
skapligheten i verksamheten, till skillnad mot den populära synen på arkeologi som Indiana 
Jones blivit representant för.437 Det blir viktigt för arkeologerna att presentera sig inför lokal-
samhället som seriösa forskare då ambitionen är att skriva om lokalsamhällets historia. I sättet 
att legitimera den arkeologiska verksamheten går det samtidigt att ana ett försvar av arkeolo-
gin, men frågan är gentemot vem: lokalbefolkning, exploatör eller vetenskap? Genom de 
arkeologiska fynden finns också en tredje ambition att skapa förståelse för människor i forna 
tider för att lära och påminna oss om att människor förändras mycket långsamt. På så sätt 
skapas förståelse för en tid långt tillbaka, en brygga slås mellan vår tid och förhistorien.  
 I de olika undersökningslokalerna undersöks skilda epoker: Motala – stenålder, Fågelsta – 
från stenålder till medeltid och Skänninge huvudsakligen medeltid. Genom breven är de dock 
inskrivna i en mångtusenårig historia om slättbygden som lockat människor i alla tider att 
bosätta sig här. På så sätt är det överlag en kollektiv historia om kontinuitet där inget är nytt 
under solen. Det traditionella värdet av ett urgammalt förflutet består. 
 Detta enhälliga försvar av verksamheten ska ställas mot den kritik som Rolf Olsson stod 
för. Arkeologin ses av honom som en bakåtsträvande verksamhet (i motsats till vetenskaplig) 
i mötet med samhällets (Banverkets) framstegssyn. För Carin Claréus kan dock verksamheten 
ses på två sätt, ett arkiv som bidrar till samhällets fortlevnad genom den information som 
kunnat beläggas genom de arkeologiska utgrävningarna och som en folkhögskolas bildnings-
verksamhet med bidrag till lokalsamhällets historia. 
 

Arkeologi som nyheter 
Efter att ha presenterat vilka berättelser som möter besökaren genom arkeologernas sätt att 
gestalta platserna ser jag i denna avdelning närmare på regional- och lokaltidningarnas iscen-
sättning av utgrävningarna. Vid frukostbordet möter här de närboende i regionen en fortlö-
pande presentation av arbetet på nyhetsplats.438 Ända sedan utgrävningarna började inom 
ramen för Slättbygdsprojektet har tidningarna varit en aktiv presentatör av den arkeologiska 
verksamheten. Men till skillnad från nyhetsbreven där det huvudsakligen varit arkeologer som 
fått komma till tals, kan tidningarna bli en plattform även för andra aktörer att ta plats. Tid-
ningen och journalisterna är naturligtvis bland dessa. Tidningen är både en komplex aktör 
som tolkar samtiden och en arena för andra intressen.   
 De tidningar som relativt kontinuerligt har följt utgrävningarna har varit Motala & Vadste-
na Tidning (hädanefter kallad Motala Tidning, MT) och Östgöta Correspondenten (ÖC). 
Någon gång har även Folkbladet och Norrköpings Tidningar tagit med utgrävningsverksam-
heten i sin rapportering. Under somrarna 2001 och 2003 har MT, i samarbete med arkeolo-
gerna på UV-Öst, givit ut en bilaga som heter ”Motalas historiska sidor” som gått ut till alla 
hushåll i Motala och Vadstena kommun. Innehållet i dessa bilagor baseras på vad som fram-
kommit genom utgrävningarna och författarna till de olika artiklarna är arkeologerna själva. 

                                                 
437 Se särskilt Holtorf (2007), Petersson (1994). 
438 Se även Holtorf (2007), s 45. 
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Främst är det text från de arkeologiska nyhetsbreven som omarbetats och publicerats i dessa 
bilagor.  
 För att få en uppfattning om spridningen av dessa tidningar kan nämnas att dagsupplagan 
för ÖC år 2000 då tidningen började rapportera kring Slättbygdsprojektet var 67 200 exem-
plar.439 ÖC räknas som en oberoende liberal tidning. MT ägs av NA-Koncernen (Nerikes 
Allehanda) och har en upplaga på 12 400 tidningar år 2003.440 MT är en liberal tidning som 
grundades 1868. ÖC är alltså en regional tidning medan MT är lokal men ägs av koncernen 
Nerikes Allehanda. ÖC har också ett lokalkontor i Motala vilket gör de bägge tidningarna till 
konkurrenter på denna plats. 
 Tidningarna rapporterar om utgrävningarna eftersom detta kan intressera allmänheten och 
därmed sälja upplagorna.441 Det är därför inte svårt att förstå varför tidningarna var snabba att 
rapportera redan i början av utgrävningarna i Motala. Utgrävningarna stod för något nytt och 
exceptionellt i vardagslunken. 
 De 95 tidningsartiklarna som jag har undersökt utifrån rubriker, underrubriker och ingres-
ser, skildrar utgrävningarna från flera aspekter.442 Utifrån begreppen fokusering och tematise-
ring pekar jag nedan på hur tidningarna har berättat om utgrävningarna. Begreppen säger 
också en del om tidningarnas rapportering som genre. Fyra jämnstora övergripande fokuse-
ringar märks i tidningarna rapportering kring utgrävningarna. 
 
En grupp av artiklarna fokuserar på att rapportera om publika visningar.443 Artiklarna behand-
lar på olika sätt mötet mellan arkeologin (arkeologer) och besökarna. Rapporteringen sker 
gärna från en visning av utgrävningarna i form av ”I går fick allmänheten ta del av…”, ”In-
tresset var stort i går när…”, ”i går guidade tre arkeologer vetgiriga Motalabor…” eller ”Öst-
götar grävde i historien”. I sådana fall är det antingen en intervju med en arkeolog eller en 
besökare som berättar om sina upplevelser som utgör stommen i artikeln. Artiklarna är vink-
lade antingen med tyngdpunkt på vad arkeologerna sagt vid guidningen eller vilka fynd ar-
keologerna presenterade under visningen. Men det finns även artiklar som ställer besökarna i 
fokus. Ofta är det då skolbarn som besökt utgrävningarna och fått prova på att gräva eller 
hittat något fynd de stolt visar upp, men även i dessa artiklar finns arkeologer med och berät-
tar om utgrävningen.444 Tematiseringen handlar om möten och händelser mellan amatö-
rer/intresserade och professionen. Artiklarna leder till associationer om äventyret, upplevel-
                                                 
439 Ett år i Corren koncernen. Årsredovisning 2003, s 7. 
440 NA-Koncernen/Årsredovisning 2003, s 25. 
441 Ideland (2002), s 52 ff. Se även Bryld (1999), s 99. 
442 I de fall där det inte gått att utläsa från rubriker har jag utgått ifrån artikelns innehåll. För att få tag på dessa 
artiklar har jag först och främst vänt mig till Östergötlands länsmuseum. Där har de ett klipparkiv, där artiklar 
som handlar om Slättbygdsprojektet klipps ut och samlas. Sedan har jag allteftersom klippt ut artiklar själv ur 
tidningar samt sökt genom Internet på tidningarnas hemsidor. Tidningarna har Internet baserade arkiv där man 
fritt kan söka på de flesta olika avdelningar som tidningarna har. Jag har också använt två databaser (Presstext 
och Mediearkivet) som samlar tidningsurklipp från de flesta större tidningar i Sverige. Sökord som använts både 
på enskilda tidningars hemsidor och på databaserna har varierat från arkeologi, arkeologiska utgrävningar, 
arkeologiska undersökningar, arkeologer, Slättbygdsprojektet, historia, fynd, Strandvägen 1 till namn på enskilda 
arkeologer som jag träffat och namn på undersökningsledarna på de tre undersökningsområdena. Kombinationer 
av de olika sökorden har också använts kontinuerligt. 
443 20 stycken artiklar. 
444 En artikel av udda art är inräknad i detta tema. Det är en mer presentation av en arkeolog, vem han är, vad 
han gör och vilken erfarenhet han har i bakgrunden är det som artikeln tar fasta på. Jag har placerat denna artikel 
här då det på sätt och vis är ett slags möte med allmänheten, om än på ett annat sätt än övriga.  
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serna och känslan som deltagandet skapar hos båda grupperna, vad arkeologen Anders Hög-
berg benämner det emotiva.445

 
Ett annat område som fokuseras är inte helt oväntat fynd, stora och små, ett eller flera.446 
Oftast är det en arkeolog som berättar om och visar upp föremålet. Antingen lyfts flera objekt 
fram och diskuteras eller så är det ett särskilt fynd som presenteras. Den klara majoriteten 
behandlar ovanliga artefakter, med tematisering på det unika, viktiga, intressanta eller hur 
välbevarat föremålet anses vara av arkeologerna: ”Unikt fynd vid utgrävning”, ”Bronsamulett 
väcker intresse”, ”Fynd på fynd” och ”Ovanligt benfynd” är några rubriker. I tre artiklar är det 
inte arkeologerna som hittat fyndet utan en privatperson som gjort en upptäckt i sitt trädgårds-
land: ”Bara ’lite skrot’ från vikingatiden”. Men arkeologerna finns även med i dessa tre artik-
lar för att förklara fyndens värde. Sensationsorienteringen som tematiserar fynden i dessa 
artiklar kan förstås som tidningarnas sätt att upprätthålla intresset för arkeologernas verksam-
het samtidigt som det visar arkeologins nytta och framsteg. Inget föremål blir ett fynd utan en 
arkeolog som sakkunnig. 
 
En tredje grupp artiklar fokuserar på arkeologerna och deras utgrävningsplats som helhet, dvs. 
arkeologerna om utgrävningarna.447 Artiklarna försöker utifrån arkeologernas berättelser ge 
en slags samlad bild av platsens historia med hjälp av de fynd som gjorts. Likheterna med 
nyhetsbrevens sammanfattningar av kunskapen om platsen är slående. Det finns nästan alltid 
med konstateranden som ”Fågelsta var bebott redan under stenålder”, och ”Arkeologerna 
gräver fram Motalas historia” för att peka på arkeologernas betydelse och bedrifter. Samtliga 
artiklar pekar både bakåt och framåt i tiden genom att arkeologerna försöker summera hur 
gammal platsen är och vad de vet om den men de säger även något om framtiden i form av att 
”nya utgrävningar väntar”, ”vi kommer få att veta mera” eller ”nästa säsong vet vi mer”. 
Därigenom tematiserar artiklarna åter det vetenskapliga framsteget som nyttan med arkeolo-
gin och med lokal relevans.   
 
En stor andel artiklar fokuserar själva utbyggnaden av dubbelspåret.448 Oftast är det inte 
arkeologerna som är talesmän utan Banverket. Det handlar nästan alltid om förseningar i 
bygget, hur mycket bygget kommer att kosta, att Banverkets fått mer pengar till budgeten 
eller att pengar helt saknas: ”Banverket satsar nya miljoner”, ”Dubbelspår?” Dubbelspåret 
försenas – igen” osv. I tre fall handlar artiklarna om problem angående markfrågor i anslut-
ning till järnvägsbygget: ”Fågelstabor kräver att få sina hus inlösta nu”, ”Så ser lantbrukarna 
på spåret” och ”Känner sig lurade” som pekar på bristerna i förverkligandet av utbyggnaden. 
Tematiseringen av artiklarna är brister och möjligheter i genomförandet av dubbelspåret.  
En mindre grupp artiklar som inte är inräknade i ovanstående fokuseringar är de som Indirekt 
har anknytning till utgrävningarna.449 Tre artiklar handlar om turism i någon mening. I två av 

                                                 
445 Högberg (2004).  
446 21 stycken artiklar. 
447 25 stycken artiklar. 
448 23 stycken artiklar. 
449 Sex stycken artiklar. 
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dessa nämns bara utgrävningarna i förhållande till turistbyrån i Motala.450 Den tredje handlar 
om en debatt i fullmäktige i Motala kommun där Per Fredäng (mp) frågade kommunalrådet 
Johan Andersson vad kommunen gör för att dra nytta av de arkeologiska utgrävningarna i 
Motala. Övriga tre är en artikel som handlar om en föreläsning av Motalas då blivande biblio-
tekschef Urban Bäckström, på Skänninge bibliotek. En annan artikel handlar om att en bok 
ska ges ut om Motala utgrävningarna, med arbetsnamnet ”Motala – de första 8000 åren”. Den 
sista artikeln handlar om en nybildad arkeologisk förening i Motala, Arkmot, som arbetar för 
att föra fram bygdens förhistoria. Artikelns författare har träffat initiativtagaren Sören Petters-
son som menar att det finns mycket kvar att upptäcka i landskapet.451  
 
Vad kan då konstateras om tidningarna som genre för framställning av Slättbygden som kul-
turarv? Först av allt att tidningarna är intresserade av händelser och möten i närsamhället. 
Oftast i form av allmänhetens möte med arkeologerna som märks väl i rapporteringarna från 
de publika visningarna. Särskilda fynd skapar ett stort intresse gärna med udda och överras-
kande föremål, vilket Claus Bryld också poängterat i tidigare forskning. Ordet ”sensation” 
kan karaktärisera den sortens tidningsförmedling. Omvärdering av lokalsamhällets historia är 
också utmärkande för vad som fångas upp i tidningarna, gärna i anslutning till fynden, arkeo-
logerna och utgrävningarna, även detta i form av ”sensationstermer” när vetenskapen tar plats. 
Samtidigt framställs arkeologerna och utgrävningarna som en ovanlig företeelse vilket också 
bidrar till tidningarnas intresse.  
 Cornelius Holtorf menar att tidningarna, genom att referera till den arkeologiska verksam-
heten i termer av sensation, försöker fånga läsarens intresse, även om det ibland är genom 
klichéer (exempelvis arkeologen som äventyrare på jakt efter skatter).452 Med vissa undantag 
för notiser så figurerar arkeologerna med jämn frekvens i nästan samtliga artiklar. I övrigt har 
notiserna ofta handlat om något nytt fynd som gjorts.453 De allra flesta artiklarna handlar om 
Motala och därför har jag valt att koncentrera mig på just Motala. Skälet till att de andra 
platserna är mer osynliga i detta medium återkommer jag till i slutet av analysen.  
 

Från ljuset stiga vi mot mörkret… 

På insändarsidan i MT hösten 2002 utväxlades en del synpunkter om den vetenskapliga nyttan 
av arkeologin. Den inledande insändaren skriven av ”Rune Krig i Fålehagen” rörde en ny-
byggnation av bostäder vid Södra Freberga, mellan Motala och Fågelsta. Byggnationen hade 
inte kommit igång på grund av en arkeologisk förundersökning som försenade byggandet. 
Som en följd av detta menade privatpersonen Rune Krig att marken nu kommer att fördyras 
för kommunen och dess skattebetalare. 
 

Man har konstaterat bosättningar här på området och nu måste man göra utgrävningar, 
vilken sensation, vi som bor här nu är inte dom första! Nu undrar jag vad man räknar med 

                                                 
450 MT 2003.10.07, ”Fantastisk säsong för turistnäringen” och ÖC 2003.02.05, ”Turistbyrån i Motala på rätt 
plats”. 
451 ÖC 2002.10.29, ”Utgrävningar lockar turister”?, ÖC 2004.03.27, ”Skänninges historia skrivs om”, ÖC 
2003.02.03, ”Motala första 8000 år blir bok”, MT 2000.04.26, ”Går mot nya fynd”. 
452 Holtorf (2007), s 46f. Se vidare forskningsläget i avhandlingens första kapitel. 
453 Cornelius Holtorf noterar samma fenomen i sin undersökning av tidningar. Holtorf (2007), s 49.  
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att hitta som man inte har hittat vid tidigare utgrävningar. Vad händer med dessa så kalla-
de fynd senare? Jo, dom hamnar på något mögligt förråd på något museum i storstan.  
/…/ 
Nej, vi måste nog inse att vi inte är dom första och att utvecklingen måste fortsätta även 
om några så kallade fynd går förlorade, då det tydligen är sten-, brons- och järnåldern 
som är av intresse. Därefter finns det bosättningar, torp och hemman som man inte ens 
orkar sätta upp en skylt över trots att även detta hör till vår historia. Är det så att detta är 
en födkrok för några arkeologer?454

 
Rune Krig är kritisk till att de fynd som görs inte ger någon ny kunskap vilket den bristande 
vården av dem styrker. Han menar vidare att andra enligt honom mer intressanta företeelser 
inte får samma uppmärksamhet som fornfynden och arkeologin som sådan. Hans inställning 
kan förklaras utifrån en historiesyn, ”från mörker stiga vi mot ljuset”. Forntiden var för så 
länge sedan att det knappast kan säga oss något idag. På så sätt finns också inslag av ”förr och 
nu” som tydligt åtskiljer tidsepokerna som alltför olika varandra för att vara meningsbärande. 
Men Rune Krig betonar särskilt den senare historiska utvecklingen, den tidsmässigt närlig-
gande historien är mest betydelsefull, den är lättare att identifiera sig med än forntiden. Den 
kan berätta var människan befann sig för inte så länge sedan och var vi är nu och därmed 
synliggörs framsteget. Den närliggande historien manar därför till handling att förbättra och 
utveckla. Arkeologin blir i det sammanhanget meningslös, ja till och med och framför allt ett 
utvecklingshinder. Den kan inte berätta något vi inte redan vet eller har nytta av, dessutom 
hindrar och fördyrar arkeologin, modern exploatering. Att lyfta fram särskilt gamla och unika 
fynd ligger dock samtidigt i tidningarnas logik, som ett sätt att skapa intresse. 
 Svaren kom ifrån två olika håll: Riksantikvarieämbetet (UV Öst) och en privatperson. Pia 
Nilsson från Riksantikvarieämbetet menade att syftet med arkeologiska undersökningar inte 
är att vara födkrok för arkeologer. Hon hänvisade istället till Kulturminneslagen som före-
skriver att fornlämningar inte får rubbas, ändras, skadas eller tas bort utan länsstyrelsens 
medgivande. Dessutom finns så mycket nytt att lära om ”vår forntida historia” beroende på 
frågeställningar och kunskapspotential. Hon poängterade dock i artikeln att hon inte har före-
slagit länsstyrelsen några fortsatta arkeologiska undersökningar.455 Därmed skulle egentligen 
saken kunna vara utagerad eftersom arkeologerna inte hade för avsikt att gå vidare med en 
arkeologisk utgrävning. Arkeologerna hade därmed bara gjort vad lagen föreskriver men Pia 
Nilsson hänvisade ändå till det vetenskapliga kunskapsläget som har fler meningsfulla frågor 
om forntiden att besvara. 456 Hon gör också ett försök att legitimera den arkeologiska verk-
samheten för insändarskribenten genom att inkludera honom i och att hänvisa till ”vår” histo-
ria, en historia Rune Krig själv menar inte tillförs något nytt med ännu en arkeologisk under-
sökning. 
  

                                                 
454 MT insändare 2002.09.27, ”Bostäder på Södra Freberga dröjer”. 
455 MT insändare 2002.10.01, ”Replik till Rune Krig”. 
456 Göran Gruber, doktorand vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, diskuterar i ett artikel-
manus om det räcker för arkeologerna att hänvisa till ett lagrum, regionalt beslut alternativt till fornlämningarnas 
vetenskapliga värde, när frågan om varför exploatören ska betala undersökningskostnaderna. Lagen som före-
skriver att exploatören ska betala kostnaderna för arkeologiska undersökningar, infördes i fornminneslagen 
(FML) 1942 och utgör en självklar del i dagens kulturminneslag (KML). Gruber reser frågan om den praxis som 
skapades under 1940-talet är giltig under 2000-talet. Gruber (2008) 
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Rune Krig fick även en kommentar från en privatperson, Gunnar Johansson, i insändaren 
”Livsfarlig historielöshet”. 
 

Ett folks historia är en oskattbar del av dess rikedom. Och vetandet om vad som hänt är 
att bygga grunden fastare under våra fötter. All kultur bygger på kunskap, detta är ostri-
digt. Lika ostridigt som att påstå att endast de som är trygga i sin egen kultur förmår att 
acceptera och respektera andra kulturer. 
Alltså; kännedom om hur människor levde långt tillbaka i tiden gör faktiskt våra liv bätt-
re. Så mycket bättre att det är värt att ”försena” en väg eller ett villaområde. Dessutom, 
den kunskap som döljs under en väg blir oåtkomlig i tidsspannet hundra år eller mera. 
/…/ 
De torpställen som i dag förfaller utan att någon bryr sig om att ta reda på hur torparna 
levde kommer att bli föremål för kommande generationers intresse. Sen är det en annan 
viktig aspekt. Och den handlar om att spegla det förflutna i ljuset av aktuell verklighet 
och med hjälp av tillgänglig kunskap. 
/…/ 
Historielöshet i en värld stadd i hastig förändring är livsfarlig. Kunskapen om vår historia 
är inte bara vårt arvegods. Människor färdas i denna tid, av lust, av nytta eller tvång. 
Människor byter bosättningsort, ibland också land av samma skäl.457

 
”Vår” historia blir nu ”ett folks” historia och arkeologin vävs in som ett led i nationell histo-
rieproduktion som kan bidra till att ge handlingskraft inför framtiden ”för folket”. I tider av 
”hastig förändring” blir kunskapen om det egna folket betydligt viktigare och bidrar till re-
spekt och förståelse för ”andra kulturer”. Utvecklingen har samtidigt gått för snabbt hävdar 
insändaren och behöver bromsas genom lite eftertänksamhet. Kunskap om historien verkar på 
så sätt riktningsgivande i det senmoderna samhället. Arkeologin bidrar därigenom att verka 
för handling inför framtiden. Historiesynen karaktäriseras av en kritik av Rune Krigs ”från 
mörker stiga vi mot ljuset” och ett pläderande mer för att ”inget är nytt under solen” eller rent 
av ett monumentalt eller föredömligt historiebruk. Historien kan ge god vägledningen inför 
framtiden och förankring i samtiden genom kunskap om tidigare samhällen.  
  
En annan insändare från Rune Krig gällde de ekonomiska resurserna som läggs ner på arkeo-
logiska utgrävningar, men framför allt levererade han en svidande kritik av den arkeologiska 
vetenskapen. 
 

/…/ Jag anser att detta med utgrävningar har gått för långt. Ni kan ju ta del av boken 
”Hällristarnas boning”. Vilka otroliga fynd man gjorde. Bland annat framkom att boning-
arna hade stått i 30-50 år. Några hade man byggt om. Men allt det här är hypoteser. Man 
hittade en skinnskrapa av flinta i ett hus, sensationen hade varit om det varit en av stål 
som eskimåerna använder idag. 
Alla dessa utgrävningar kostar varje år stora pengar – för att några ska sålla jord. Samti-
digt finns det här i närområdet små rester av gamla boningar, kanske 300-år gamla, som 
man inte ens bekvämar sig med att sätta ut en skylt över. 

                                                 
457 MT insändare 2002.10.08, ”Livsfarlig historielöshet”. 
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Alla dessa pengar kommer i slutänden från våra skatter. Folk får ligga i korridorer på 
sjukhusen. Vi har inte råd att ha någon som kan öppna dörren på natten, så att vårdperso-
nal kan komma in, utan folk får dö.458

 
I sin ironiska beskrivning av den arkeologiska verksamheten pekar han, som svar på föregå-
ende insändare att de arkeologiska resultaten (som ska lära och upplysa oss om vår samtid) 
inte innehåller någon särskild kunskap att stoltsera med. Dessutom gör han den arkeologiska 
verksamheten till en politisk prioriteringsfråga. Hans uppfattning om ”från mörkret stiga vi 
mot ljuset” finns kvar, men något modifierad. Det är inte så ”ljust” som det skulle kunna vara 
om resurserna flyttades över till en mer meningsfull och eftersatt verksamhet, vård och om-
sorg. 
 Ett svar kom i en senare insändare under rubriken ”Arkeologi som humanism” av arkeolo-
gen Tom Carlsson där arkeologin som vetenskap försvaras.  
 

Arkeologiska undersökningar handlar inte om att skapa sensationer. Inte heller är syftet 
enbart att gräva upp, samla in och magasinera fornfynd. Dagens arkeologi är inriktad på 
att ställa nya frågor, på att tolka, sätta i sammanhang – att försöka förstå forntidens män-
niskor. 
/…/  
Spelar det någon roll om vi känner till vilken historia vi har? Varför förändras samhällen? 
Arkeologi ingår i humanistisk forskning. Vi söker förståelse för människors handlingar i 
annorlunda världar. Detta humanistiska synsätt kan också hjälpa oss att tolka vårt eget 
samhälle. 
/…/  
Jag är övertygad att arkeologins humanism och långtidsperspektiv kan hjälpa till att mot-
verka rasistiska synsätt, bromsa lokala och regionala patriotiska övertoner. Arkeologisk 
forskning kan hjälpa oss att finna identiteter i en värld som präglas av globalism och upp-
lösta välkända regionsgränser. Förståelsen för det annorlunda blir allt viktigare.459

 
Arkeologin bidrar till att sprida ljus över vår samtid genom forskning om andra samhällen. 
Utvecklingen behöver tämjas och samtiden förklaras, tolkas och förstås. Historien är vår 
läromästare och arkeologin är en vetenskap ytterst om människan. Tom Carlssons historiesyn 
betonar nuet som utgångspunkt för forskning om en annorlunda dåtid. Historiesynen kan 
beskrivas som en utveckling, från ljusare dagar, stiga vi mot mörkret. Betoningen ligger 
särskilt på den sista satsen som pekar mot att nuet kännetecknas av ett kunskapsmässigt mör-
ker. Det vill säga att utvecklingen kanske har gått framåt men har som konsekvens fördunklat 
samtiden. Arkeologin kan bidra till att sprida ljus över vår samtid och med vetenskaplig ratio-
nalitet bidra till trygga och legitima identiteter. Det är på så sätt arkeologernas ambition att 
skriva om lokalsamhällets historia ska förstås. 
 De historiekulturella grundtroperna, bidrar med att synliggöra hur både samhällsutveck-
lingen i stort och arkeologi som vetenskap uppfattas. Men denna debatt handlar framförallt 
om det förflutnas betydelse i samtiden, mellan ett kritiskt, ett monumentalt och ett antikva-
riskt förhållningssätt. Nietzsche menade att dessa tre förhållningssätt måste balanseras i ett 
                                                 
458 MT insändare 2002.10.17, ”Ett enda dakapo”.  
459 MT insändare 2002.10.23, ”Arkeologi som humanism”.  
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samhälle och på så sätt kan insändarna ses som en förhandling om på vilket sätt arkeologin 
och historien bidrar till handling och främjar livet. Rune Krig med en framstegsvänlig moder-
niseringsretorik, möter motstånd framförallt av tunga antikvariska aktörer med vetenskapen, 
kulturpolitiska mål och lagrummet KML som vapen. Meningsutbytet dem emellan ger en 
talande bild om vilka som har maktövertaget i förhandlingen. 
 Efter ca två år fortsätter förhandlingen inom samma spänningsfält i en artikel i ÖC, denna 
gång mellan Banverkets projektchef Rolf Olsson och länsstyrelsens biträdande länsantikvarie 
Carin Claréus. Rolf Olsson ifrågasätter kostnaderna förenade med uppdragsarkeologi satt i 
relation till samhällsnyttan. 
 

-Man kan fråga sig vad samhällsnyttan av detta är och vad man istället skulle kunna göra 
för dessa pengar, det är ju skattemedel /…/ 
-Var helst man än gräver så kan man ju anta att det har varit någon människa där någon 
gång. Jag kan inte förstå att det bidrar till så mycket, säger han och påpekar att arkeolo-
gerna förstås tycker det är väldigt intressant. 
-Men varför ska man behöva konstatera att det fanns abborre och gädda i Vättern för 
7000 år sedan?460

 
Ett dubbelspår gagnar alla människor men vilka gynnas av arkeologernas resultat, frågar Rolf 
Olsson. Rolf Olsson följer Rune Krigs argumentation men utifrån arkeologernas resultat. Om 
inget är nytt under solen så varför lägga pengar på att en verksamhet som konstaterar kända 
sakförhållanden? Själv representerar Rolf Olsson samma historiesyn som Rune Krig, utveck-
ling och framsteg genom handlingar, som utbyggnaden av godstrafiken, befinner sig i en 
modern värld, utan väsentliga kontaktbehov med ett äldre förflutet. På så sätt skär ibland 
intresset för framtiden av banden och intresset för det förflutna.461 Intresset för det förflutna 
upplevs helt enkelt inte mana till handling för framtiden. 
 Biträdande länsantikvarien Carin Claréus försvarar i samma artikel det vetenskapliga in-
tresset av den arkeologiska verksamheten. 
 

Utan dem skulle en bit av vårt svenska kulturarv försvinna – en bit historia som inte går 
att återskapa. /…/ -De [utgrävningarna] tillför ju en kolossal kunskap. Just nu håller vi på 
och skriver om Östergötlands historia, säger Carin Claréus /…/462

 
Carin Claréus utgår i artikeln från utgrävningarna i Skänninge och försvarar särskilt det ve-
tenskapliga i verksamheten som bidrar med omskrivningar av, inte bara slättbygdens utan 
hela Östergötlands historia. Carin Claréus intar samma förhållningssätt som arkeologerna att 
vetenskapen är en del av framstegshistorien precis som utbyggnaden av dubbelspåret. Debat-
ten avslutas därmed i tidningarna utan synteser och kompromisser. Platsens arkeologiska 
dimension har i lagrummet KML tolkningsföreträde. Kanske är det riktigare att säga att mo-
dernitetens företrädare har vunnit det strukturella slaget genom sin rätt att exploatera och 
expropriera mark för sina planer, men i den klassiska kompromissen med andra (historiska 

                                                 
460 ÖC 2004.12.13, ”88 miljoner för 20 minuters tågresa”.  
461 Se även Lowenthal (2005 (1985)). Inledningen i Nora & Kritzman (1996).  
462 ÖC 2004.12.13, ”88 miljoner för 20 minuters tågresa”. 
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och nationella) kulturarvsvärlden får man bekosta dokumentation och bevarande av de forn-
minnen man tar bort. Det är denna kompromiss som sätts ifråga.  
 

Motalas två bilder 

Arkeologerna och Carin Claréus är tydliga med att vetenskapen omtolkar historien, särskilt 
vid utgrävningarna i Motala, men hur ser den nya historia ut som träder fram på basis av 
verksamheten? Nedan är jag intresserad av hur tidningarna gestaltar det förflutna och samti-
den i Motala. 
 De arkeologiska utgrävningarna utgjorde en början på en annan berättelse om Motala än 
den dittills dominerande om industristaden. Berättelsen visar att människor har uppehållit sig 
på platsen för det nutida Motala under en mycket lång tid. I en artikel från MT sommaren 
2001 presenteras platsen för utgrävningarna mer utförligt av tidningen, som samtalat med två 
arkeologer.  

 
När arkeologerna /…/ hösten 1999 började gräva intill Motala ström skulle de undersöka 
en medeltida boplats. Vad de hittade har för alltid förändrat den historiska bilden av Mo-
tala, för under medeltidslagren fanns rester av stenåldern.  
         /…/ 
Tom Carlsson tror att en upptäckt som den i Motala påverkar stadens identitet. Den väl-
kända arbetarekommunen, den svenska industrins vagga som ibland är benämningen, har 
ofta hamnat i skuggan av grannkommunen Vadstena med sin rika äldre historia. Nu för-
ändras bilden något. – Innan det här sträckte sig Motalas historia till Baltzar von Platen 
och kanalen, det pratades inte om så mycket mer.463

 
Motalas historia har blivit mycket äldre genom den arkeologiska verksamheten som nu skri-
ver om Motalas historia, som innan sträckt sig till industrialismen och Göta kanal. Arkeolo-
gerna utmanar den tidigare historieskrivningen och det kommer att få betydelse för hur Mota-
la i framtiden kommer att uppfattas, menar de. På så sätt kan Motala konkurrera med det 
historiskt rika Vadstena. Genom Tom Carlssons tidigare visade historiesyn (på insändarsidor-
na) som fäster stor vikt vid samtiden, från ljuset stiga vi mot mörkret, kan arkeologerna ta en 
tydlig plats i utvecklingen av lokalsamhället och samtidigt legitimera vetenskapens betydelse. 
Två olika bilder av Motala blir därmed tydliga: Motala som en industristad och Motala med 
rötter mycket längre tillbaka i tiden, i stenåldern. 
 ”Det lugna bakvattnet vid Strömmen utgjorde på stenåldern perfekta förhållanden för en 
boplats med mycket fisk och grunda vadställen där viltet måste passera” skriver en journalist 
för Motala Tidning med hänvisning till utredningsledaren Tom Carlsson.464 Artikeln med 
rubriken ”Här har det bott folk länge” handlar om hur några arkeologer guidar ”vetgiriga” 
Motalabor runt utgrävningarna i Motala. Artikeln är typisk för tidningarnas rapportering från 
utgrävningsplatserna. Bilden av förhållandena under stenåldern framställs som idealiska med 
koppling till rika fångstmöjligheter i anslutning till boplatsen. Arkeologerna själva figurerar 
som guider och lokalbefolkningen lyssnar gärna till deras berättande om platsens historia. Ett 
annat tydligt mönster i tidningar är hur artiklarna ofta åtföljs av foton av en arkeolog som talar 
                                                 
463 MT bilaga 2001, ”Sommaren”. 
464 MT 2000.08.21, ”Här har det bott folk länge”. 
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till besökare eller håller något fynd i sin hand. Arkeologerna är väl synliga i artiklarna för att 
ge stadga åt den nya berättelsen om platsen. 
 I en liten notis från ÖC med rubriken ”Ett stort litet fynd” skriver journalisterna att 
”…fynden [från utgrävningarna] berättar historien om Motala som en viktig mötesplats. 
Platsen låg bra till för att många skulle kunna ta sig dit, nära vattnet”.465 I både artikeln ovan 
och notisen finns platsen närvarande i form av dess möjligheter att ge mat och försörjning, 
därav stenåldersmänniskans val av bosättning just här. I notisen ges också en annan ingång, 
nämligen Motala som mötesplats vilket även är föremål för en annan artikel med rubriken 
”Vid strömmen möttes två världar” 466. Artikeln handlar om hur två världar möttes under 
stenåldern vid Motala ström; flintavärlden på västra sidan av sjön Vättern och kvartsvärlden 
från den östra sidan. Under stenåldern var denna plats ett populärt område, inte bara för de 
som då bodde vid nutidens Strandvägen 1 i Motala utan även för andra som kom långväga 
ifrån. I en annan artikel ges en lite längre sammanhängande bild. 
 

Vad man har fått veta genom utgrävningarna är att det fanns en stor samlingsplats vid 
Motala ström 6000 till 4000 f kr. Ett 50-tal människor, mycket folk på sin tid, ska ha 
samlats här på höstkanten efter att ha levt ute på slätten under sommaren. 
De återkom hit eftersom det är det bästa läget, både ur ekonomisk och ur kommunika-
tionssynpunkt. Det var nära till Vättern där de kunde fiska lax, i de stora skogarna kunde 
jaga kronhjort, och på slätten var det våtmark med gott om fågelsjöar. Det var lätt att för-
sörja sig helt enkelt, säger Tom Carlsson.467

 
Platsen porträtteras som idealisk och central för stenåldersmänniskan. I ytterligare en annan 
artikel får Tom Carlsson komma till tals. ”- Just i höjd med Motala har Vättern sin ”axel”, 
förklarade han. I Jönköping sjunker Vättern, i Askersund stiger den. Men just här i Motala-
trakten har strandremsan sett ungefär likadan ut i tusentals år”.468 Motala är förutom knut-
punkt mellan två världar och central mötesplats även geografiskt nära centrum för Vätterns 
axel. Axeln gör att det finns en stark kontinuitet genom att vattenläget är detsamma, ”Inget 
nytt under solen” kompletterar med trygghet och kontinuitet den beredskap för utveckling och 
framsteg som präglar samtidens krav. Platsen har förändrats fysiskt genom framväxandet av 
staden Motala, men på en stabil grund geologiskt och socialt.  
  
Bilden av stenåldersbyn som målas upp i dessa artiklar är inte den enda bilden av Motala som 
existerar. Det finns en annan och mer etablerad bild av Motala som återfinns i ett flertal artik-
lar. I en artikel som heter ”Historiens bevismaterial” skriver frilansskribenten Caroline Do-
nath:  
 

Motala: arbetarstaden, gangsterstaden, skandalstaden. Utomstående uppfattar gärna plat-
sen där vattnet rinner ut från Vättern som ett ganska tufft ställe på jorden. /---/ Men något 
hände förra sommaren – då Motala oväntat visade sig vara del i ett annat sorts flöde än 

                                                 
465 ÖC 2000.10.03, ”Ett stort litet fynd”. 
466 MT 2001.05.14, ”Vid strömmen möttes två världar”. 
467 MT 2002.08.13, ”Gräver sig bakåt i tiden”. 
468 ÖC 2000.08.21, ”Östgötar grävde i historien”. Just detta tas även upp i ett nyhetsbrev ”Var gick vattnet”? 
Arkeologisk information nr 3 2000. 
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bara det rent konkreta – av händelser och om man vill, av mänskligt arv. /…/Platsens flö-
de eller kalla det nyvunna historiska insikter satte in människorna i helt ett nytt samman-
hang. /…/ Motala: stenåldersstaden.469

 
Motala är nu bärare av två olika konkurrerande narrativ och som ett resultat av arkeologernas 
omtolkning av lokalhistorien ställs dessa nu mot varandra. Det finns en modern berättelse om 
Motala som den svenska industrins vagga genom grundandet av Motala Verkstad som över-
gick till att bli politiskt korrumperad industristad.470 Den andra berättelsen tar fasta på Motala 
stad med rötter längre tillbaka i tiden, till ett okomplicerat men dynamiskt förr som centralort 
för regionen: Motala - stenåldersby. Båda dessa narrativ ger samtidigt uttryck för varianter av 
en och samma historiekulturell grundtrop, föreställningen om en guldålder. Bilden av Motala 
tornar upp som tudelad men det tycks finnas en önskan att förändra samtidens negativa stäm-
pel av Motala. I Motala ”stenåldersby” finns inga skandaler eller konflikter och är ännu inte 
förknippad med några negativa konnotationer. 
 

Broar till det förflutna? 

Hur hanteras de två bilderna av Motala i tidningarna? I en artikel från MT med rubriken ”Bli 
arkeolog för en dag”471 citeras undersökningsledaren Tom Carlsson. ”Fynd visar också att 
folket hade kontakter över Vättern med Västergötland. Det här är en bra fyndplats för alla 
tidsåldrar. Här hittas inte bara stenåldersfynd utan också fynd från vikingatid och medeltid 
och fram till våra dagar”. Sådana här fraser passar väl in i en slags berättelse om stadens långa 
kontinuitet. Motala var inte bara befolkat under stenåldern utan det har alltid funnits folk i 
detta område, inget är ur den aspekten nytt under solen. Det är ett sätt att knyta samman det 
förflutna med samtiden och på så sätt överbrygga tidsskillnaden mellan stenåldern och nuet. 
 I en annan artikel presenteras återigen arkeologen Tom Carlssons tankar. ”Fynden är om-
kring 7000 till 9000 år gamla. Motalas historia har ju tidigare sträckt sig till Baltzar von Pla-
ten ungefär. Det gör den här platsen fullkomligt revolutionerande”. Journalisten skriver att 
”Utgrävningarna vittnar om ett jagande samlarfolk från stenåldern som slagit sig ned vid 
strömmen och tillverkat pilspetsar, spjut och andra prylar. – Det är ett slags första steg till 
Motala Verkstad, konstaterar Carlsson”.472 Tom Carlsson försöker på så sätt knyta samman 
de olika guldåldrarna genom att peka hur de kan hänga ihop. 
 Artiklar liknande de tidigare nämnda som försöker knyta samman de två större narrativen 
om Motala till en lång berättelse om kontinuitet är i tydlig minoritet. I de fall det finns sådana 
anslag, är det arkeologerna själva som står för dessa. Det är ett sätt som arkeologin försöker ta 
plats, genom att visa hur de förnyar lokalsamhällets historia. 
 I de allra flesta fall görs ingen koppling mellan de båda alternativa guldåldrarna. I augusti 
år 2000 presenterar MT en artikel som heter ”Östgötar grävde i historien”. Det är en rapporte-

                                                 
469 ÖC 2002.07.25, ”Historiens bevismaterial”. 
470 Uppfattningen om Motala som skandalstad där korruption finns kommer från ett avslöjande om att vissa 
politiker i Motala kommun spenderat skattemedel på gåvor, resor m.m. till sig själv och sedan försökt att mörka 
händelserna. Detta upptäcktes 1995 utav journalisten Britt-Marie Citron på Motala och Vadstena Tidning. Hon 
har också givit ut en bok där ”Motalaskandalen” berättas utifrån henne själv. Se Citron (2004). 
471 MT 2000.08.17, ”Bli arkeolog för en dag”. 
472 ÖC 2000.11.03, ”Slutgrävt för i år vid Strandvägen”. 
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ring från arkeologidagen då allmänheten besökte och fick möjlighet att delta i utgrävningarna 
med hackorna i högsta hugg.  
 

I går hade svenska folket möjlighet att gräva ner sig i historien. I Motala handlade det om 
att med hacka och spade ta sig 7000 år tillbaka i tiden. /---/ Ett extra brett leende spred sig 
över Tom Carlsson när han funderade över om det till och med kunde tänkas ligga någon 
gammal stockbåt som man är övertygad om användes för bland annat transporter av flinta 
från Kinnekulle i Västergötland.473

 
I denna artikel blir platsen snarare ett forum för skattletare än förknippad med tidiga Motala 
”stenålderstad” och flintverkstad. Platsen blir centrerad kring fynd som kan och har gjorts och 
besökarna blir skatt- eller sakletare.474 I en liknande artikel från MT, ”Skolelev fann stenål-
dersyxa”, framställs resultaten av denna skattjakt. ”En 7000 år gammal stenåldersyxa var 
tveklöst det mest intressanta och spännande. I synnerhet som en av eleverna i klass 1-3D från 
Brunnbyskolan var med och hittade den”.475 Ytterligare en artikel som behandlar fyndcentre-
ring märks i nedanstående utdrag. 
 

Härom dagen fick arkeologerna oväntad hjälp i fyndjakten av Birger Helgesson, som vi-
sade dem lite ”skrot” som han förvarade hemma i bokhyllan. /…/ Skrotet visade sig vara 
mer än tusen år gammal pilspets från vikingatiden. /…/Pilspetsen hittade Helgesson i sitt 
trädgårdsland för många år sedan och han har aldrig tänkt sig den som något värdefullt. 
Det var först när han började prata med arkeologerna som han drog sig till minnes pil-
spetsen.476

 
Andra exempel på rubriker som uttrycker fyndcentreringen var; ”Fina fynd sista dagen”, 
”Unika fynd gjordes på utgrävningen”, ”Stenåldersfynd visades för allmänheten”, ”En har-
punspets för jaktlycka”, ”Fyndfrossa på Strandvägen”, ”Arkeologerna hoppas för storfynd 
nästa år”, ”Boplatsfynd”.477  
 Det som möjliggör att platsen formas som plats för skattjakt är att det finns stora skillnader 
mellan ”förr och nu”. Någon koppling mellan de båda ”guldåldrarna” finns inte och därmed 
skapas stenåldersplatsen som en annorlunda värld som kan utforskas och bidra till en känsla 
av äventyr. På så sätt skjuts den vetenskapliga stenåldern bort till fördel för den mytiska 
stenåldern. Den starka åtskillnaden mellan förr och nu bidrar samtidigt till den starka ”fynd” 
och föremålsorienteringen samtidigt som det också skapar och upprätthåller föreställningar 
om arkeologin som äventyrlig och spännande. Att det inte finns så många försök att samman-
koppla förr och nu förklaras utifrån en nedtoning av förändringsperspektiv i form av ”från 
mörkret stiga vi mot ljuset”. Utvecklingen tolkas som så dramatisk att den övergått i en före-
ställning om ”förr och nu” där det förflutna blir exotiskt.478 Det mer närliggande narrativet om 

                                                 
473 MT 2000.08.21, ”Östgötar grävde i historien”. 
474 MT 2000.08.21. Se även Högberg (2004). 
475 MT 2000.10.23, ”Skolelev fann stenåldersyxa”. 
476 Folkbladet 2003.05.15, ”Bara ’lite skrot’ från vikingatiden”. 
477 MT 2000.10.28, MT 2000.10.28, ÖC 2001.05.01, ÖC 2002.02.21, MT 2002.10.08, ÖC 2002.11.07, ÖC 
2003.09.08. 
478 Se även Lowenthal (2005 (1985)). 
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Motala som den ”svenska industrins vagga” är därför den underförstådda förutsättningen för 
tidningarnas framställning och utgrävningarna blir en del av en verklighetsflykt från denna till 
en annorlunda och lustbetonad upptäcktsfärd i en annan tid. 
 I tidningsartiklarna för Motalautgrävningarna blir arkeologen Tom Carlsson också invävd. 
Som projektledare för utgrävningarna i Motala blir han ansiktet för arkeologin i lokalsamhäl-
let. En ny kändis får personifiera den nya berättelsen, MT publicerade sommaren 2003 också 
ett ”Porträtt” rubricerat Tom gräver i vår historia som utförligt berättar vem han är, vilken 
utbildning och arkeologisk erfarenhet.479   
  
Som framkom i presentationen av tidigare forskning menade arkeologen Stig Welinder mfl. 
att i tidningarnas skildring av det förflutna ofta saknar ett förändringsperspektiv.480 Studiet av 
ÖC och MT bekräftar på samma sätt detta. Samtidigt modifierar denna studie Welinders 
undersökning av hur arkeologins resultat framställs i tidningar och menar att bristen på för-
ändring i tidningarna ska ses i ett större perspektiv än det rent arkeologiska och även relatera 
till platsens nutidshistoria. Tidningarnas sensationsorienterade logik är inte alltid förenlig 
arkeologernas ambition. 
 
Sammanfattning  
Tidningsartiklarna karaktäriserar mötena mellan profession och amatör som lustfylld, upple-
velsebetonad och äventyrlig. Anspelningar på den känslomässiga aspekten av att vara arkeo-
log och göra upptäckter är ständigt närvarande. Fynden tematiseras utifrån det udda, aparta, 
spännande, ålderdomliga och ovanliga vilket understryker det sensationsorienterade.481 Det 
följer tidningsmediets logik och samspelar med ett professionellt intresse att upprätthålla 
legitimiteten och populariteten för den arkeologiska verksamheten och peka på dess framsteg. 
Det vetenskapliga framsteget är ett sätt att legitimera arkeologin.  
 Insändarsidan visar att arkeologin är ifrågasatt. Rune Krig och Banverkets Rolf Olsson 
utgår från att historien är en framgångshistoria med kortare tidshorisont, där forntiden och 
dess kunskap för länge sedan är passerad och därmed ointressant. Kunskap om forntiden 
bidrar heller inte till handlingskompetens. Arkeologerna, länsstyrelsen och en privatperson 
mobiliserar ett försvar för den arkeologiska verksamheten och menar att framsteget behöver 
bromsas genom eftertänksamhet. Historien är vår läromästare som kan sprida ljus genom 
kunskap, över vår senmoderna samtid. På så sätt verkar vetenskapen för ett rationellt förhåll-
ningssätt och förhandling inför framtiden i motsats till den mindre rationella synen på fram-
steget som blint rusar framåt. Den arkeologiska verksamheten ska verka i samhället för att 
skapa trygga och legitima identiteter. Sammantaget ses insändarna som en förhandling om 
utgrävningsplatsernas historiska betydelse och arkeologins nytta. Arkeologin som vetenskap 
har tolkningsföreträde. 
 I tidningarna försöker arkeologerna erbjuda en ny integrerad version av lokalsamhällets 
historia, med begränsad framgång. Tidningarna noterar försöket men lämnar företräde för den 
äventyrliga, upplevelsebetonade och exotiska arkeologin som skattletare.482 Arkeologerna 

                                                 
479 MT 2003.07.18, “Tom gräver i vår historia”. 
480 Welinder (1987), s 157. Se även Bodil Petersons studie av hur vikingatiden presenteras i tidningar som 
behandlar utgrävningen av Birka. Petersson (1994). 
481 Holtorf (2007), s 49-50. 
482 Holtorf (2007), Petersson (1994). 
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försöker peka på sammanhang mellan Motalas narrativa guldåldrar medan tidningarna presen-
terar en stark åtskillnad mellan dem. Det möjliggör och förklarar den fyndcentrering och 
betoning av äventyr, upplevelse och lust tidningarna associerar med arkeologin med.  
 

 

*    *    * 

 

Detta delkapitel har visat utgrävningarna och den arkeologiska verksamheten utifrån arkeolo-
gernas och tidningarnas presentationer av Slättbygdens platser. Det har här gjorts genom 
material som en intresserad besökare kan följa och ta del av på avstånd, tidningar, nyhetsbrev, 
internet och e-post. Särskilt synliggjordes arkeologernas försök att skapa och omtolka lokal-
samhällets historia. Utgrävningsplatserna vävdes in i en mångtusenårig historia där slättbyg-
den varit och är en betydelsefull centralbygd i Sveriges historia. Trots att arkeologerna försök-
te att få gehör för den nya vetenskapliga historieskrivningen i tidningarna genom att 
poängtera platsens historiska kontinuitet premierade tidningarna en annan presentationsform 
med äventyret, fyndjakt, upplevelse och lust som nyckelord. Genom nyhetsbreven framkom 
att detta var en bild av arkeologin, arkeologerna arbetar mot. Arkeologerna var istället måna 
om att presentera sin verksamhet som en seriös vetenskap med avancerade metoder och till-
vägagångssätt som avviker från den populärkulturella bilden. Det visade att arkeologin i 
pressen inte var lika populär som vetenskap som de populärkulturella bilder den associeras 
med.  
 Kritiker som hävdar det moderna samhällets framsteg finns också utanför kulturmiljövår-
dens ramar. En sådan inställning indikerar att arkeologin upplevs som en bakåtsträvande 
verksamhet som inte bidrar till samhällsutveckling.  
 Den vetenskapliga arkeologin kolliderade och utmanades samtidigt i tidningarna av en 
historiesyn om framsteg, rotad i en modern historia. Arkeologerna förstod istället samtiden 
som senmodern, präglad av globalisering och regionalism. Arkeologins roll var för dem att 
sprida ljus över den senmoderna verkligheten.  
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9. Uppdragsarkeologi i möte med lokalsamhället 
 
 
Efter att ha gått igenom nyhetsbrev och tidningar är det dags att vandra vidare och undersöka 
hur kulturarvet gestaltats i det platsbundna sammanhang som besöksmålet representerar. I 
denna del följer jag förmedlingspraktiken på plats och analyserar hur kulturarven iscensätts. 
Empirin i denna del fångar upp olika möten med en konkret publik.483  
 

På besök i verksamheten 
Den publika verksamheten kring de arkeologiska utgrävningarna är styrd då arkeologerna 
inviterar och bjuder in allmänheten till information vid särskilt förberedda och aviserade 
tillfällen. Organiseringen är till för att arkeologerna ska få arbetsro utan alltför många besök 
men ändå tillfredsställa idealet med en folkbildande ambition. Jag besökte tre sådana avisera-
de tillfällen med början vid en informationskväll i Fågelsta. 
 
Informationskväll i Fågelsta 
Under tiden som de arkeologiska utgrävningarna pågått har arkeologerna vid flera tillfällen 
ordnat så kallade informationskvällar. Informationskvällarna är till för att informera allmänhe-
ten om utgrävningarna, eventuella resultat och slutsatser arkeologerna har kunnat dra av 
utgrävningarna. Genom lokaltidningarna har man annonserat var och när informationskvällen 
genomförs.484

 Söndagen den 11/8 2004 slog jag följe med två arkeologer till Fågelsta för att studera hur 
dessa möten kunde gå till. Tanken var också att försöka få några personer att ställa upp på en 
intervju om varför de kommit dit och vad de fått ut av denna kväll. Den ena var Marie Ohlsén 
som arbetar vid Östergötlands länsmuseum som arkeolog och pedagog. Hon håller i förmed-
lingsarbetet ute i skolorna och har också varit delaktig vid de flesta arkeologidagar centrerade 
kring Slättbygdsprojektet. Den andra personen var Lisa Larsson som är fältarkeolog i schak-
ten utanför Fågelsta.485  
 Informationskvällen äger rum i Fågelsta skolas gymnastiksal och mötet ska börja halv sju. 
Eftersom jag åker med arkeologerna till mötesplatsen hjälper jag dem ställa i ordning salen 
som ska användas under kvällen. Marie Ohlsén och Lisa Larsson sätter upp en projektor i 
gymnastiksalen och Marie Ohlsén lägger även fram ett antal olika nyhetsbrev som besökarna 
själva kan ta med sig. Klockan halv sju har besökarna ännu inte kommit och vi börjar tro att 
det inte ska komma så många denna kväll. Funderingarna kretsar kring att det har något göra 
med det varma vädret som kanske gör det mindre lockande att sitta inomhus och lyssna till 

                                                 
483 Se även Alzén (2006). 
484 Det som skrivs under denna rubrik bygger på observationer som gjorts vid tillfället. 2004.08.11. 
485 Tidigare gånger har det varit en annan arkeolog som hållit i dessa informationsmöten från arkeologernas sida, 
Göran Gruber UV Öst. 
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föredrag. Men till slut kommer det ändå en del människor till Fågelsta skolas gymnastiksal. 
Sammanlagt tio stycken och alla verkar vara från Fågelsta samhälle, åtminstone får jag det 
intrycket när jag samtalar med en del av dem som kommit. De allra flesta besökare som be-
slutat sig för att komma och lyssna till arkeologerna har varit på de andra informationskväl-
larna, men inte alla.486 Samtliga som kommer till denna informationskväll är över 40 år och 
verkar intresserade.  
 Lite försenad kommer även en man i fyrtioårsåldern in i gymnastiksalen. Med sig har han 
en ryggsäck som av allt att döma är tung då han lutar sig kraftigt framåt som för att balansera 
ryggsäcken med sin egen vikt. Det första han säger är ”Vem är det som har hand om stenar-
na?”487 Med sig i ryggsäcken har han sju, åtta stenar som han vill att arkeologerna skulle titta 
på men arkeologerna förklarade att sådana saker får vänta till efter presentationen. 
 Marie Ohlsén inleder med att berätta lite om Slättbygdsprojektet. Det är också hon som 
ordnat med informationskvällen och som bjudit dit Lisa Larsson. Även jag presenterar mig, 
som forskare vid Linköpings universitet, och berättar vad jag forskar om. Jag frågar också om 
det är någon som efter denna kväll skulle kunna tänka sig att samtala med mig vid ett senare 
tillfälle om det som berättats under kvällen. Salen blir tyst och ingen av de tio verkar intresse-
rade. En anledning till denna ”skygghet” kan ligga i att besökarna inte vill gå i aktiv dialog 
utan tvärtom, vill sitta och lyssna till vad arkeologerna berättar för att de är just intresserade 
och nyfikna. Det finns också ett visst mått av utlämnande att ställa upp och prata med en 
främmande forskare. Det kan dock konstateras att det fanns ett visst motstånd bland besökar-
na att delta i ett sådant samtal.    
 Lisa Larsson fortsätter med att tala lite mer utförligt om Slättbygdsprojektet. Hon talar om 
att det finns olika frågor som är intressanta för arkeologerna vid Fågelsta och sedan går hon 
igenom resultaten från förra säsongens grävningar så att alla skulle kunna följa med. Vid sin 
presentation använder hon projektorn och visar bilder från olika utgrävningsfält. Foton och 
andra visuella hjälpmedel spelar för övrigt stor roll för arkeologers förmedling. Hon presente-
rar sedan några av de fynd som gjorts i de olika undersökningsfälten. Det vill säga det materi-
al som ligger till grund för arkeologernas slutsatser och hur arkeologerna tolkat föremålen. 
 Lisa Larsson avslutar med att berätta om vilka utgrävningar som väntar inför nästa säsong, 
var arkeologerna arbetar nu och hur de tänkt genomföra utgrävningarna. Hon uppmanar också 
lyssnarna att gärna besöka RAÄ: s hemsida där det finns en loggbok som arkeologerna skriver 
i och där deras arbete kan följas närmare.488 Presentationen tar cirka 30 minuter och verkar 
syfta till att förklara vad arkeologerna egentligen sysslar med. Mest plats tar arkeologerna och 
arkeologin som verksamhet och mindre tid ges åt historiska berättelser. Det är en berättelse 
om den vetenskapliga arkeologins framgångar i lokalsamhället som utgör huvudlinjen. 
 Hur går det då för mannen som kommer lite för sent till mötet? Efter presentationen av den 
arkeologiska verksamheten går mannen fram till Lisa Larsson och plockar upp sina stenar. 
”Stenyxorna” har han själv hittat och vill få dem tidsbestämda. Lisa Larsson och Marie Ohl-
sén går igenom stenarna noggrant och kan snart konstatera att stenarna enbart är just stenar. 
Arkeologerna kan inte hitta några spår av bearbetning av stenarna som kan bevisa att det är 
stenåldersyxor. Istället menar de att det är stenar som till formen påminner om yxor men att 
det är naturens verk att de ser ut som yxor. Lisa Larsson menar att stenarna faktiskt kan an-
                                                 
486 Inspelning av Informationskvällen, 2004.08.11. 
487 Observationsanteckningar, 2004.08.11. 
488 Jag har inte tagit med loggboken då nyhetsbreven fyllt en snarlik funktion.  
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vändas till dekoration i trädgårdslandet i alla fall och tycker det är synd att kasta bort stenarna 
för att de inte är stenåldersyxor. Mannen går därifrån och verkar mycket besviken över att det 
inte är yxor han hittat. När vi har packat ihop projektorn och ställt iordning bänkarna som 
lyssnarna hade suttit på och kommit ut genom dörren kan vi se att stenarna låg kastade under 
en häck. Mannen har uppenbarligen blivit besviken över att ha misstagit sig om stenarna.489 
När amatören söker bekräftelse på sina framgångar och vetenskapen underkänner dem är det 
ett slags misslyckande för amatören. Arkeologin är som flera forskare konstaterat samman-
kopplad med äventyret. I den berättelsen finns också en vilja att göra fynd och då mannen, 
som det visades sig, inte gjort några fynd blev han besviken. Samtidigt blir det väldigt tydligt 
att arkeologin inte enbart producerar värden utan också kan förstöra värden. 
 
Arkeologidag Skänninge 
Söndagen den 22 augusti 2004 var det dags för Arkeologidag. I en liten broschyr från RAÄ 
UV Öst meddelas att det finns olika rutter besökarna kan följa.490

 
Riksantikvarieämbetets arkeologer visar fornlämningar, kyrkor och utgrävningar som 
finns med i boken Östgötaplatser – en resa i tid och rum, dels i Linköpingstrakten, dels 
i Skänninge med omnejd. Gör en dagsutflykt eller besök en enskild plats! Visningar sker 
mellan kl. 10.00-14.00 i Vårdsbergs kyrka, och rådhuset i Skänninge, finns bokförsälj-
ning och information om dagens evenemang.491

 
Skänningeavdelningen är i stort sett den enda av de platser som presenteras under arkeologi-
dagen som mer direkt är knuten till Slättbygdsprojektet. I broschyren anges fyra olika ställen 
som är knutna till Skänningedelen under arkeologidagen; Rådhuset i Skänninge, S:t Olofs 
kloster, Väderstads gamla kyrkväg och Omberg.492 Jag väljer att koncentrera mig på Rådhuset 
och klostret för att de är en del av Slättbygdsprojektet. Skänninge rådhus ligger centralt i 
staden mellan den medeltida Vårfrukyrkan och stortorget.  
 När arkeologerna gjort i ordning salen i Rådhuset för att ta emot, välkomnas besökarna in i 
huset. Man har lagt upp böcker som är till salu på ett bord mitt i entrén och här finns också en 
liten låda med fynd som gjorts vid utgrävningarna i Skänninge. Lådan är inte stor, på sin höjd 
60 x 50 cm och indelad i olika fack. En arkeolog står på plats för att förklara de olika fynden 
för intresserade. Längre in i rådhuset och bakom bordet som besökarna får gå förbi finns ett 
antal stora affischer som beskriver det arkeologiska arbetet vid Fågelsta. På min vänstra sida 
finns ett rum som huserar en mindre permanent utställning som är öppen för besökare varje 
dag. Utställningen kompletteras allteftersom utgrävningarna fortskrider och består av fynd 
som hittats i andra sammanhang samt sådana som gjorts i anslutning till utgrävningarna inom 
Slättbygdsprojektet.493 Utställningen är en klassisk monterutställning som visar medeltida 
föremål som knivar, bennålar och skärvor av krukor. Under en montertext i utställningshallen 
läser jag:  

                                                 
489 Se diskussionen i Andersson & Welinder (2004). 
490 Det som skrivs här under bygger på observationsanteckningar, 2004.08.22. 
491 Broschyr ”Arkeologidagen 22/8-04 med Östgötaplatser”. 
492 Broschyr ”Arkeologidagen 22/8-04 med Östgötaplatser”. 
493 Intervju med Rikard Hedvall, kompl. 2005.03.01. 
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Dubbelspåret genom Östergötland – Banverkets utbyggnad kommer inte bara ge Skän-
ningeborna bättre kommunikationer. De arkeologiska arbetena kommer att ligga till 
grund för en ny bild av Skänninges äldsta historia.494

 
Den arkeologiska verksamheten kommer enligt montertexten att omvärdera Skänninges histo-
ria. Samma sak anfördes av arkeologerna i Motala i nyhetsbreven. Här motiveras betydelsen 
av de bägge aktörernas arbete. Banverket står för utbyggnad, bättre pendlingsmöjligheter och 
samhällsutveckling. Den arkeologiska verksamheten bidrar med ökad kunskap om Skänninge 
stad. Bägge aktörerna ställer på så sätt ut olika dimensioner av framtiden i en utställning av 
fornfynd. Utställningen fungerar som en metonymi för hur både Banverket och arkeologerna 
skriver in sig själva i lokalsamhället historia genom hur de bidrar till formandet av samtid och 
framtid.  
 En del föräldrar har tagit sina yngre barn med sig. Barnen springer runt och jagar varandra 
till sina föräldrars oro. Med barnens närvaro i utställningssalen följer även uppmaningar om 
att de ska vara försiktiga, ”rör inte”! och ”akta”!495 Här finns föremål som är ömtåliga vilket 
montrarna också understryker. Montrarnas funktion är inte bara att rama in de värdefulla 
fynden utan också att skilja dem från besökarna. Montrarna pekar också på hur det antikvaris-
ka historiebruket fortlever vid sidan av framgångsberättelsen om arkeologin. Alltfler besökare 
som vill komma in i rådhuset samlas utanför. Arkeologerna själva går runt och förklarar vad 
det är för föremål men också priserna på de olika böckerna som producerats av arkeologerna, 
bland annat i anslutning till Slättbygdsprojektet. Det är inte alltid lätt att se vad det är för 
föremål som visas, och viss hjälp behövs av arkeologerna för att tolka och förstå vad och 
vilken betydelse de har.  
 Ca 600 meter från rådhuset bakom en lada utmed järnvägsspåret ligger den andra attrak-
tionsplatsen, S:t Olofs kloster som är ett av de första dominikanerklostren i Sverige. Här möts 
jag av många besökare som står och lyssnar till när arkeologerna berättar om utgrävningen. 
Framför besökarna tornar resterna av klosterruinen fram, frilagd från jorden som dolt den i 
århundraden. Arkeologerna turas om med guidningen av besökargrupperna som står bakom 
avspärrningsplasten. Besökarna består mestadels av lite äldre personer men några barnfamiljer 
syns också. De lyssnar och några ställer samtidigt frågor till arkeologerna, exempelvis ”var är 
klostret?”, ”hur lång tid har ni på er?” och ”vad gör ni med det ni får fram?”. Eftersom det 
blåser kraftigt hörs både arkeologerna och besökarna väldigt dåligt och alla verkar vara noga 
med att inte störa arbetet i onödan. Alla frågor fångas upp av arkeologerna vid guidningens 
slut. Ofta är det en eller två besökare som står för alla frågorna. I anslutning till visningen står 
också en arkeolog och säljer boken Östgötaplatser som arkeologidagens upplägg baseras på. 
 Bakom arkeologerna svischar ett tåg förbi i rask fart, endast fyra meter ifrån arkeologernas 
arbetsplats. På grund av att Fågelsta- och Skänningearkeologerna arbetar så nära järnvägen 
har det av säkerhetsskäl inte varit möjligt att arrangera så ”öppna” utgrävningar som i Motala. 
Genom arkeologidagen är dock utgrävningarna tillgängliga och besökarantalet vittnar om att 
det finns ett intresse för vad arkeologerna har hittat. Inte minst är intresset för klosterruinerna 

                                                 
494 Montertext från utställning i Skänninge Rådhus, 2004.08.22, är fotograferad och finns i eget bildarkiv. På 
grund av fotots dåliga kvalitet har jag valt att inte ta med den i texten. 
495 Detta påminner i hög grad om visningarna av den gamla basutställningen på Historiska museet i Stockholm, 
där barnen inte heller fick röra något, knappt rekonstruktionerna som byggts upp i pedagogiskt syfte. Se Joakim 
Anderssons analys i Andersson & Aronsson (2004). Se även Adolfsson (1987). 
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stort och här berättar arkeologerna om dominikanernas funktion i medeltidens Sverige. Efter-
som det är ett kloster berättas också en hel del om munkarnas liv och sysslor. Klostrets kyrka 
har arkeologerna inte funnit än men den borde finnas i anslutning till klostret resonerar de. I 
samband med Gustav Vasa och reformationen förstördes anläggningen. 
 Det som verkar intressera många är ett skelett som tagits fram ur ett schakt. Skelettet ligger 
precis framför fötterna på besökarna och vid sidan av skelettet återfinns en plastpåse med ben 
som arkeologerna samlat ihop. Ett flertal besökare ur de olika grupperna som guidas fastnar i 
spekulationer kring fyndet. ”Vem var det, varför var graven så ytlig, var han dominikaner-
munk eller blev han ditlagd efter reformationen?” är tankar och frågor som ställs av både 
besökarna och arkeologerna. Eftersom arkeologerna är osäkra, då historien inte är färdigställd, 
kan besökarna på ett mer likvärdigt sätt ta plats i spekulationerna.  
  
Skänninges historia blir tydligt knuten till medeltiden genom klostret. Genom nyhetsbreven 
framkom dock att Skänninge också är invävd i en mångtusenårig historia som inte är så synlig 
i visningen. Arkeologerna försöker här inte omtolka Skänninges historia så radikalt som i 
Motala utan håller sig inom ramen för den gängse bilden av den medeltida staden. Skänninge 
som medeltid är alltjämt det vinnande narrativet.  
 

Folkbildning mellan inlevelse och upplevelse 

Möten mellan arkeologi och allmänhet skedde inte bara i anslutning till utgrävningarna. Ge-
nom Marie Ohlsén vid Östergötlands länsmuseum i Linköping fick jag reda på att pedagoger-
na hade varit och besökt många skolelever i grundskolan. Främst hade de varit på skolor i 
anslutning till utgrävningsplatserna och trakterna runt Fågelsta, Skänninge och Motala.  
 Jag var med vid två sådana tillfällen när Marie Ohlsén och en annan pedagog besökte en 
skola i Motala för att analysera hur de gick till och vad som förmedlades vid dessa möten, inte 
direkt på utgrävningsplatsen, men ute i lokalsamhället. Vi besökte elever i två fjärdeklasser. 
De läste om sten-, brons- och järnålder i tredjeklass och det var meningen att dessa klasser 
snart skulle gå igenom den allra tidigaste historien igen. Arkeologen och pedagogens besök 
tog ungefär en timme i varje klassrum. Sedan flyttade de till nya elever och nya klassrum.496

 
I klassrummet 
Arkeologen och pedagogen har med sig ett par lådor som innehåller olika fynd från skilda 
historiska epoker. De börjar med att lägga fram de föremål som finns i lådorna framme vid 
katedern. Det rör sig om flintyxor, krukskärvor, men även torkat gäddkött som exempel på 
mat. Klassläraren samlar eleverna, fångar deras uppmärksamhet och riktar den mot gästerna 
som presenterar sig.497 När Marie Ohlsén ska presentera vad som finns i lådorna skiljer hon 
mellan de föremål som är original och de som är kopior. Hon frågar eleverna i fall de vet 
skillnaden mellan kopia och original. De flesta vet att kopior är efterliknelser av originalen. 
När arkeologen har frågat eleverna om skillnader mellan kopia och original, blir det sedan en 
återkommande fråga från elevernas sida och de frågar det om alla fynd som visas. 

                                                 
496 Detta avsnitt bygger på observationsanteckningar gjorda 2004.11.04 mellan 10-12 på Norra skolan Motala då 
ingen annan hänvisning ges. 
497 Även jag presenterar mig som forskare vid universitetet. 
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 Arkeologen frågar sedan eleverna om vad forntid är? De svarar ”förr i tiden”. När arkeolo-
gerna frågar eleverna om vad de tror vår tid kommer att kallas i framtiden så haglar det ena 
förslaget efter den andra. ”Lyxålder”, ”guldålder”, ”plastålder”, ”maskinålder” och ”teknikål-
der” är några av elevernas förslag. Det blir nästan en sport att hitta på ännu mer finurliga 
”åldrar”. Överhuvudtaget sitter de påfallande stilla och är uppmärksamma. Arkeologerna 
glider sakta in på Slättbygdsprojektet och berättar övergripande om att en ny tågbana ska 
byggas och att arkeologerna därför gör undersökningar. ”Har ni varit nere och tittat på utgräv-
ningarna i Motala?” frågar Marie Ohlsén. En elev svarar väldigt glad ”Jag hittade något!”. 
Exakt vad det var hon hittade går inte att reda ut. Överhuvudtaget är många av eleverna väl-
digt aktiva frågeställare under lektionen.   
 Denna del av lektionen har ägnats åt att göra bekantskap med forntiden och att sätta 
forntiden i perspektiv genom att relatera till vår egen tid som en egen ”ålder”. Det är inte 
nödvändigtvis ett sätt att visa på att en förändring har skett mellan de olika tidsåldrarna. Sna-
rare bidrar synliggörandet av olika tidsåldrar till att upprätthålla skillnaderna mellan dem. På 
så sätt kan ”tidsåldrarna” hållas isär i ett pedagogiskt syfte som kan stimulera inlärningen av 
dem. 
 Nästa del av lektionen delar arkeologen in eleverna i fem till sex grupper med ungefär fyra 
eller fem elever i varje. Sedan delar arkeologerna ut olika föremål till de olika grupperna. 
Meningen är att de ska försöka lista ut vad det kan vara för objekt som visas, vad det är för 
material de är gjorda av och vilken funktion som föremålet kan ha haft. De gestikulerar livligt 
och är väldigt aktiva och engagerade under hela lektionen. Föremålen går runt i grupperna så 
att alla får känna på dem och lista ut vad de kan vara. Arkeologerna sitter inne med mycket 
kunskap och kopplar gärna sakerna till hur vi använder liknande föremål nu som en parallell 
till hur de användes förr. Barnen är relativt fokuserade och behärskade vilket möjligen beror 
på att läraren som var klassföreståndare är aktiv under lektionen. Denna del av lektionen 
utforskar den upplevelsebetonade sidan av föremålen.  
 Arkeologen och pedagogen diskuterar, med hjälp av eleverna, fram svar och lösningar på 
frågor. Oftast har eleverna redan gissat vad föremålet är för något. Under tiden som eleverna 
diskuterar i grupperna går arkeologen och pedagogen runt i grupperna för att lyssna och svara 
på frågor. Sedan går arkeologen och pedagogen igenom svaren gemensamt med eleverna. 
Arkeologen säger att det längre tillbaka i tiden fanns gott om säl i Östergötland. De frågar 
barnen: vilka äter säl idag? Barnen svarar ”kineser och isländare”. Arkeologen tillägger att 
eskimåerna också äter säl. Arkeologen säger att arkeologerna i Motala har hittat många har-
puner som bekräftar sälfångst i området. Eleverna kontrar med att om de har hittat så många 
”kan man inte få en då”?  
 Olika föremål kan bidra till olika historiesyner. I vissa fall liknar fyndföremålet inte något 
föremål som används i samtiden vilket kan illustrera olikheter mellan nu och då. Men de 
flesta föremål som arkeologerna visar liknar sådant som används i dag och diskussionen 
mellan arkeolog och elev handlar ofta om likheterna mellan forntidens och samtidens männi-
skor. Betoningen av att inget är nytt under solen bidrar som kungsväg till att skapa förståelse 
och insyn i andra tidsåldrar. 
 I den sista delen av lektionen är det meningen att barnen ska få prova att klä sig som de 
gjorde då. På grund av att Marie Ohlsén har varit tvungen att använda järnålderdräkten i en 
utställning på Östergötlands länsmuseum så har hon bara med sig två kvinnokläder från me-
deltiden. De tar fram en kille och en tjej som får prova eftersom tiden är knapp. Eleverna 
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verkar tycka att det är kul att se sina kompisar utklädda och killen som klätt på sig ena utstyr-
seln säger lite tyst, ”jag är modell” och ”jag går i tjejkläder”, samtidigt som de går en runda 
runt klassen och visar upp sig. Arkeologen frågar också eleverna vad dräkten är gjord av och 
ifall de känner igen vilken tid den kommer ifrån. De gissar att de är vikingatida och att de är 
gjorda av ull. Arkeologen lägger till att även lin är iblandat i delar av klädseln. 
 Denna del av lektionen går dock inte ut på att skapa förståelse för andra tider. Det är snara-
re det annorlunda som kläderna visar, det som skiljer vår tid från medeltiden. Drag av förr och 
nu synliggörs vilket också möjliggör den lite upplevelsebetonade undervisningen. Men kläder 
använder vi nu också varför paralleller med vår tid också kan göras. Det är dock inte varje dag 
eleverna kan vara modeller vilket understryker det annorlunda i vår tid. Därav blir just denna 
del av lektionen en spännande händelse och ett annorlunda inslag i undervisningen. 
 Lektionen som följer direkt efter, i en annan klass, går till på ett liknande sätt, med början i 
en presentation av oss själva följt av en introduktion till forntiden. Sedan delas eleverna in i 
grupper och får känna och se lite närmare på fynden. Framförallt får de gissa sig till vad det är 
för föremål. Sedan visar och pratar arkeologerna om fynden, förklarar vad det kallas, används 
till och vilket material det är gjort av. I sista skedet får två elever, flicka och pojke, komma 
fram och prova kläderna. Framförallt när de får komma fram och prova kläder slås jag av 
likheten med de pedagogiska greppen som barnen i Statens historiska museums basutställning 
möttes av.498 Samtidigt som eleverna provar kläderna berättar arkeologen om plaggen. Klä-
derna är rekonstruktioner hämtade främst från nuvarande Danmark.  
  
Arkeologen och pedagogen arbetar under lektionstimmarna med att demonstrera en praktisk 
pedagogik där se, känna och röra, lättare ska ge kunskap om det förflutna i folkbildningsanda. 
Samtidigt, från skolans sida, handlar det om att ställa denna sorts kunskap mot eller som 
komplement till det som eleverna läser om under lektionerna. Frånvaron av tematiseringar av 
historiska förändringar och markeringarna av skilda tidsåldrar ska bidra till att skapa förståel-
se för forntidens människor. Förundran över hur lite vissa föremål har förändrats skapar på så 
sätt broar som förbinder tidsåldrarna med varandra.   
 Samtidigt betonas att det är just olika tidsåldrar vilket bidrar till att särskilja mellan förr 
från nu. Detta blir särskilt synligt i den sista delen av lektionerna när eleverna ska prova andra 
tidsepokers kläder. Det öppnar upp för ett betydligt mer spännings- och upplevelsebetonat 
inslag i undervisningen. Föreställningarna om hur det var förr blir mer inriktade på hur udda 
och annorlunda det kunde vara då, jämfört med vår tid. På så sätt kännetecknas undervisning-
en i skolorna av en växelverkan mellan ”intet nytt under solen” och ”förr och nu”, samt mel-
lan inlevelse och upplevelse. 
 

Den publika och vetenskapliga arkeologin 

I Slättbygdsprojektet var arkeologernas uppgift tydlig. UV Öst skriver att erfarenheterna från 
projektet Agenda kulturarv ska tillvaratas. De kommer i Slättbygdsprojektet att arbeta med 
utgångspunkt från ”de intentioner om bland annat demokratisering, delaktighet och tillgäng-
lighet som Agenda kulturarv syftar till”.499 I anslutning till detta påpekas att några förutsätt-
ningar för ett demokratiskt förhållningssätt anses vara ”historiskt kunskap, engagemang, 
                                                 
498 Andersson & Aronsson (2004). 
499 Kaliff (2003), s 18. 
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arenor för dialog och medborgarinflytande på lokal nivå”500. Men hur tänker de arkeologiska 
projektledarna själva kring sin förmedlingsverksamhet? Intervjuer med projektledarna Tom 
Carlsson (Motala), Richard Hedvall (Skänninge) och Lisa Larsson (Fågelsta) visar på likheter 
och skillnader i visionerna. 
  
Upptäckten av stenåldersplatsen  
Tom Carlsson har lett utgrävningarna i Motala och han har jobbat som arkeolog vid UV Öst i 
Linköping sedan 1992 med inriktning mot medeltiden. Vid sidan av den uppdragsarkeologis-
ka verksamheten skriver han på en arkeologisk doktorsavhandling med utgångspunkt i just 
utgrävningarna i Motala.501 Utgångspunkten i Motala var att försöka lokalisera Gustav Vasas 
kungsgård men man hittade samtidigt en stenåldersboplats.502

 Tom Carlsson visste inte mycket om staden när han först kom dit, mer än att Motala var 
djupt förankrat i Motala Verkstad. Tom Carlsson och de andra arkeologerna hittade knappt till 
utgrävningsplatsen utan fick ta hjälp av järnvägsspåret som de sedan följde.  
 Utgrävningarna lokaliserade kungsgården tillsammans med ett medeltida bykomplex. Men 
i förundersökningarna fann de en ”kolossal massa flintavslag och kvartsavslag och anlägg-
ningar, små gropar och härdar”, dessutom på en ganska liten yta. Fynden daterade de till 
mesolitisk tid. Tom Carlsson säger också att ungefär två dagar senare började förmedlingen. 
Tom Carlsson hade precis kommit tillbaka till jobbet efter barnledighet, för honom var platsen 
inte mer än en prick på en karta. Samma dag utgrävningarna började märkte han intresset för 
deras verksamhet. Folk kom dit och tittade som de brukar göra och undrade vad arkeologerna 
egentligen skulle hitta där. Tom Carlsson och hans kollegor visade då upp lite kritpipor som 
de hittat. ”Det fanns liksom inte i deras medvetande eller på något sätt att det fanns en histo-
ria, det var ganska fascinerande och den här hungern och det intresset som fanns från dag ett.” 
Det var med utgångspunkt i detta intresse som sedan förmedling, enligt hans egen mening, 
skrevs in i beslutet.  
 Att arbetet blev så publikt genom tidningsskriverier var Tom Carlsson inte förvånad över, 
för arkeologin har ett nyhetsvärde, säger han. Därför var det betydelsefullt att berätta vad de 
hade hittat. ”Historien tillhör ju dem som [bor och lever] runt om och kring dom här schak-
ten” säger han och menar att ”det är dom som är våra köpare, helt klart, av våran kunskap”. 
Det är också så han menar att man kan motivera arkeologin. Några svårigheter att skapa 
intresse för utgrävningarna var det inte för ju längre tillbaks historien ligger ju lättare var det 
att skapa fascination för det ”dolda och jättegamla”. Motala har ju inte haft så lätt med alla 
skriverier om korrupta politiker och nedläggningshot från industrin. Dessutom har de Vadste-
na som granne där ”alla de fina monumenten med slott och akademi” finns. Detta menar Tom 
Carlsson också delvis förklarar det publika intresset för utgrävningarna i Motala. 
 Mycket av de Tom Carlsson berättar har också gått att läsa i tidningarna. Där bidrog åldern 
på fynden till att skilja skarpt mellan förr och nu, även om Tom Carlsson också försökte visa 
hur arkeologin kan omtolka lokalsamhällets historia. Han tog genom fyndsensationer och 
genom att poängtera det förflutna som en resurs plats i tidningarna vilket också är tydligt i 
denna intervju. Precis som i tidningarna försöker Tom Carlsson i intervjun att placera de nya 
upptäckterna i en regionalpolitisk konkurrens mellan Vadstena och Motala och han försöker 
                                                 
500 Riksantikvarieämbetet. UV Öst (1999), s 18. Här hänvisas även till Riksantikvarieämbetet (2002b). 
501 Carlsson (2007). 
502 Telefonintervju med Tom Carlsson, 2005.02.01. 
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på så sätt visa hur arkeologin kan vara betydelsefull inte bara för arkeologerna utan också för 
andra. 
 
Medeltiden i Skänninge  
Richard Hedvall har varit undersökningsledare för utgrävningarna i Skänninge och är också 
medeltidsarkeolog sedan början på 1980-talet. Han har jobbat med utgrävningar först i Lund 
och senare på RAÄ i Stockholm. 1989 startade UV Öst i Linköping och här har han jobbat 
sedan dess, bland annat med utgrävningarna inför utbyggnaden av E4:an genom Östergöt-
land.503

 I Skänninge var Richard Hedvall projektledare. Här hade arkeologerna och andra profes-
sionella antikvarier länge trott att den tidigaste kartan från 1700-talet troligen gav en bra bild 
av Skänninge under medeltiden. Men genom förundersökningarna och slutundersökningar har 
denna bild fått revideras enligt Richard Hedvall. Skänninge har under medeltiden haft en 
betydligt större utbredning än på 1700-talet. Att Skänninge har haft en förhistoria har varit 
känt sedan tidigare utgrävningar, material från boplatslämningar, härdar och annat har hittats 
från järnåldern precis som material från andra senare perioder. Delar av Skänninge har därför 
enligt Richard Hedvall varit väldigt intressant att gräva ut. St Olofs kloster som arkeologerna 
hittat var känt sedan tidigare men man trodde inte att de skulle hamna mitt i huslämningarna, 
vilket blev fallet. Skänninge var lite speciellt, säger Richard Hedvall, då arkeologerna bland 
annat jobbat väldigt nära järnvägen och inklämt bland hus. Därför har strategin av säkerhets-
skäl varit att inte försöka ”dra dit folk” till utgrävningarna. Men han säger också att fyndet av 
klostret ändrade lite på planerna eftersom där fanns en större tillgänglighet: ”och så är det ju 
lite mer påtagliga lämningar”. Det är lite svårt tycker han att visa lämningar som ser ut som 
”svarta fläckar i jorden” och som i bästa fall experterna kan tolka. Men med klostret gavs en 
möjlighet att visa något mer konkret och synligt. I Skänninge har arkeologerna inte heller haft 
informationskvällar på samma sätt som i Fågelsta, däremot har de haft föreläsningar under 
medeltidsgillet i Skänninge och blivit inbjudna att tala vid St Ingrids gille. 
 För Richard Hedvall var det i första hand ett vetenskapligt framsteg som gjordes i Skän-
ninge, placerat i ett välkänt och dominerande narrativ om Skänninges guldålder som medel-
tidsstad. Richard Hedvall ser dock inte på det förflutna som en guldålder, en källa till stolthet, 
utan snarare som ett vetenskapligt arkiv som blottlagts av arkeologin. 
 
Det anonymare Fåglesta 
Lisa Larsson tog över utgrävningarna vid Fågelsta år 2004 och är utbildad vid Göteborgs och 
Lunds universitet. Precis som många andra arkeologer har hon arbetat där det funnits upp-
dragsprojekt, först några säsonger på UV Öst från 1997 sedan ner till Kalmar länsmuseum för 
utgrävningar inför E22:ans utbyggnaden. Hon har också jobbat på RAÄ i Stockholm och på 
UV Väst i Göteborg innan hon kom till UV Öst igen 2001.504

 I Fågelsta har det varit ett antal utgrävningar på lite olika platser precis som i Skänninge. 
Projektledaren Lisa Larsson menar, precis som Richard Hedvall, att utgrävningarna har skett 
för nära järnvägen för att ha regelrätta guidningar i större omfattning. Det har istället genom-
förts informationskvällar och visning under den årligen återkommande arkeologidagen. Det 
menar hon samtidigt varit lite tråkigt eftersom de kommit fram till ”jättehäftiga resultat” och 
                                                 
503 Intervju med Rikard Hedvall, 2005.03.02. 
504 Intervju med Lisa Larsson, 2005.02.02. 
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utgrävningarna har givit så mycket kunskap. Fågelsta har dock inte blivit lika uppmärksam-
mat som Motala och Skänninge. Men säger hon, den vetenskapliga delen var lika viktig som 
det populära arbetet för det berättigar till viss del arkeologin. Utgrävningarna ska inte bara 
”vara för arkeologernas skull utan att alla ska kunna ta del av vår kulturhistoria. Det är ju 
därför vårt jobb är så viktigt”. Kunskapen som utgrävningarna ger måste ”ut” menar hon, om 
det sedan är genom tidningar, en informationskvällar eller böcker har mindre betydelse. För-
historien skildras ofta dramatiskt med mycket dimma och horn som ljuder men förhistorien 
var ju inte dimmigare än det kan vara nu menar hon. Samtidigt säger hon att platsen också 
fångar en svunnen tid och en mystik som kan föda intresse för arkeologi och förhistoria, 
”våran historia, våran gemensamma historia”. Det kan ju på det sättet öppna upp för att hämta 
in kunskap så att de som bor i lokalsamhället kan bli mer intresserade av sitt landskaps histo-
ria, menar Lisa Larsson. 
 Ofta kommer människor fram till arkeologerna för att visa yxor och annat som de har hittat 
på sina marker. Men det finns också skeptiker som menar att här inte finns något att hitta 
säger Lisa Larsson. Ofta frågar skeptikerna vad det egentligen kostar med sådana här utgräv-
ningar, till och med så att det kan bli lite aggressivt ibland. Men de allra flesta är positiva. 
Fågelstaarkeologerna har inte hittat samma storslagna föremål som Skänninge med sitt kloster 
med gravar eller Motala med sin mesolitiska boplats. Lisa Larsson menar att det kanske kan 
upplevas lite torftigt för andra att visa mörka fläckar och stolphål eftersom det blir svårt att 
visa och levandegöra. Men för arkeologerna var det inte svårt att tycka att resultaten är 
spännande och intressanta. 
 För Lisa Larsson precis som de andra arkeologerna var utgrävningarna ett vetenskapligt 
framsteg men ofta utan ”sensationsföremål”. Utgrävningsplatsen var ett arkiv där kunskap kan 
hämtas, samlas in och sedan föras vidare i publika sammanhang till en intresserad lokalbe-
folkning. Genom folkbildning kan också arkeologin legitimeras eftersom arkeologerna gräver 
fram lokalbefolknings historia.  
 
Sammanfattning 
I denna del har jag undersökt hur arkeologerna konkret tar plats i lokalsamhället genom olika 
former av publika arrangemang som presenterar platserna: informationskvällar, arkeologida-
gar och skolverksamhet. Jag har också gjort intervjuer med dem. Alla tre utgrävningsledarna 
pekar på utgrävningarnas funktion som arkiv vilka som depåer för fakta bidrar till det veten-
skapliga framsteget. Därefter kan den arkeologiska verksamheten legitimeras med folkbild-
ning i lokalsamhället, genom hur arkeologerna omtolkar den lokala historien. Alla uttrycker 
en historiesyn förankrad i tropen, från ljuset stiga vi mot mörker, när det gäller kunskapstill-
växten och disciplinens utveckling. Tendensen till guldåldersberättelse i höjandet av det 
förflutnas värde, pekar mot att det var bättre förr medan omskrivningen ovan pekar på att det 
kan bli bättre nu med hjälp av arkeologin. Genom arkeologin kan samtiden lysas upp med 
kunskap om lokalsamhällets historia för framtiden.  
 Informationskvällen i Fågelsta bar på en arkeologisk framgångshistoria om vad vetenska-
pen som värdeproducent kan avslöja om platsens tidiga historia. Men i mötet med en lekman 
kan arkeologin även fungera som förstörare av värden när den tar auktoritativ plats. Vid arke-
ologidagen i Skänninge skrev både Banverket och arkeologerna in sig själva i lokalsamhällets 
historia genom hur de bidrog till samtid och framtid. Banverkets oförstående inställning till 
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arkeologernas arbete som framkom i tidningarna framställs av arkeologerna istället som ett 
samarbete.  
 Vid både informationskvällen och arkeologidagen blev besökarnas roll också synlig. De går 
inte i diskussion med arkeologerna utan kommer mer för att lyssna till arkeologerna som 
experter. Endast om arkeologerna är osäkra hur ett föremål ska tolkas ges möjlighet till att 
delta också för besökarna då historien inte är färdigskriven.  
 Vid arkeologidagen skrevs Skänninges historia än tydligare in i ett befintligt narrativ om 
medeltiden. Arkeologerna putsar på så sätt snarare till stadens historia än skriver om den. 
Skänninges guldåldersperiod är och förblir medeltiden. Arkeologin skriver då in sig i ett starkt 
förankrat och välkänt narrativ. 
 
Förmedlingen i skolorna kännetecknas av en praktisk pedagogik som ett sätt att ge kunskap 
om det förflutna. Skolverksamheten kan karaktäriseras som folkbildning mellan inlevelse och 
upplevelse som samtidigt vill skapa förståelse för människor under forntiden (”intet nytt 
under solen”) och bidra till upplevelser (”förr och nu”).  
 
Arkeologi för dig! 
I föregående kapitel har berättelserna om platserna fått utrymme när de framträtt i olika medi-
er och genom visningar. I följande undersökningar har jag sett närmare på hur besökare och 
lärare upplever kulturarvet som Slättbygdsprojektet lyfter fram. Innan jag går vidare med den 
frågan har jag undersökt vilka besökarna är och skälen till varför de gjort sina besök.  
 
Sommaren 2003 delade jag med hjälp av arkeologerna vid UV- öst ut en enkät till besökare av 
olika arrangemang som ordnades av arkeologerna. Den är av samma slag som Kulturmiljön 
för dig! i en något reviderad version då frågorna anpassats i förhållande till undersökningsob-
jektet.505 Utgångspunkten för enkäten var dels instrumentell, att hitta ett sätt att nå besökaren 
och om möjligt kunna intervjua några av dem, dels att få en bild av hur besökaren upplevt 
arrangemanget de deltagit i: dessutom ville jag veta varför de kommit till arrangemanget och 
ifall de har fått något ut av besöket. Enkäten var vänd till besökaren och handlar om besöka-
rens upplevelser av platsen som besöksmål och kulturarv. Jag har alltså inte varit intresserad 
av hur besökaren ser på arkeologen eller arkeologi.506 Sammanställning av svaren återfinns i 
bilaga 2. 
 
Resultat från enkäten 
Arrangemangen som denna undersökning baserar sig på är arkeologidagen i Fågelsta 2003, 
visningar i Skänninge 2003, visningar i Motala 2003, informationskväll i Fågelsta 2003, och 
en arkeologidag i Fågelsta 2004.507 Sammanlagt fick jag in 117 enkäter som denna undersök-
                                                 
505 Se bilaga 2. Exempelvis fanns i Arkeologi för dig! en fråga (Vilket evenemang deltar du i nu?) med som inte 
fanns i Kulturmiljön för dig!. I övrigt är det marginella skillnader mellan de båda enkäterna. Enkäterna innehöll 
precis som i Linnés Råshult två delar; en del med personuppgifter som namn, ålder, adress, datum. Den sista 
posten var telefon/e-post, den var till för dem som ville bli kontaktade av mig för en intervju om hur de upplevt 
besöket. Den andra delen innehöll sju mer eller mindre öppna frågor. 
506 För dem som är intresserade av en sådan genomgång se exempelvis Högberg (2004), André (2001), Welinder 
(1987), Welinder (1997). 
507 Vid Fågelsta arkeologidag 2004 fick jag in 7 enkäter. Av dessa sju enkäter hade fyra inget emot att bli upp-
ringda för en telefonintervju, resten tyckte att enkäten var tillräcklig och ville inte bli intervjuade. 
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ning stödjer sig på. Enkäterna bygger inte på ett statistiskt urval men ger en bild av hur de 
besökare som svarat upplevt besöket.  
 De allra flesta enkäterna är utdelade under Motalautgrävningen respektive Fågelsta arkeo-
logidag 2003. Anledningen till att enkäterna från Skänningeutgrävningarna till antalet inte är 
så många beror på att utgrävningarna har varit placerade i direkt anslutning till järnvägen. 
Motala är i sin tur den klart största staden och utgrävningarna gjordes centralt i staden vilken 
ökade tillgängligheten.  
 Är det mest män eller mest kvinnor som deltar vid dessa publika arrangemang? I min un-
dersökning är det något fler män som går på arkeologiska visningar av kulturmiljöplatser.508 
De allra flesta som besökt utgrävningarna bor dock i närheten och ganska många kommer 
också ifrån andra städer i Östergötland. Det märks dock en viss spridning både inom och utom 
landskapet. Av dem som kommit från Östergötland märks orter som Linköping, Mjölby, 
Boxholm, Vadstena, Borensberg särskilt. Av de som kommit från orter utanför landskapet 
nämns Stockholm, Umeå, Visby, Ystad, Uppsala. Det kan tilläggas att nästan samtliga som 
kommit långväga ifrån har hälsat på bekanta vid undersökningsorten och de har inte kommit 
enkom för de arkeologiska utgrävningarna. Huvuddelen av de som besökt och svarat på enkä-
ten kommer från Motala som också är den större orten kopplad till utgrävningarna. Det är 
också där som de flesta enkäter samlats in. Utgrävningarna har huvudsakligen intresserat 
lokalsamhället trots arkeologernas nationella eller universella kunskapsplan kring utgrävning-
arna. 
  I SCB undersökningen 2002, Vad betyder Kulturmiljön för dig?, konstateras att TV och 
radio är de viktigaste informationskanalerna. 60 % av respondenterna har någon gång fått 
information genom tidningar och 70 % genom radio och TV.509 Få har fått information om 
visningar genom Internet precis som i SCB: s studie.510 Men i Slättbygdsprojektet där mycket 
energi lagts ner på kontinuerlig uppdatering med loggböcker och liknande, är det anmärk-
ningsvärt att så få fått information om visningar genom Internet. Att bara en person angivit 
turistbyrån som informationskälla får också ses som en mycket låg siffra då turistbyråns 
uppgift är just spridande av sådan information till turister. Det förklarar samtidigt att långväga 
besökare till de arkeologiska utgrävningarna är mycket fåtaliga. I min undersökning är tid-
ningarna de som har allra störst betydelse för spridande av information. Radio och TV hamnar 
i min undersökning långt ner på listan.511 I det lokala rummet är lokaltidningarna alltså vikti-
gast. Samtidigt kan konstateras att besökarna fått information andra sätt som affischer, rykte 
och från flera källor.  
 Var besöket planerat eller ett spontant infall? Majoriteten av de som fyllt i enkäten svarade 
att besöket varit planerat. Antagligen beror det på att de som besöker arkeologiska utgräv-
ningar ofta redan är intresserade av ämnet eller platsen, varför de också planerar att gå när 
tillfälle ges. Vad ”planerat” i detta sammanhang innebär är dock lite otydligt. En del har 
svarat planerat när de bestämt sig samma dag, andra några dagar tidigare. ”Spontant” kan 

                                                 
508 Ibland har det varit fler än en som tillsammans besvarat enkäten, oftast en man och kvinna, i ett fall två 
kvinnor. I några få fall har det inte gått att utläsa svaret i enkäten.  
509 Tengrud, Öhrvall & Johansson (2002). 
510 2 % svarade att de någon gång fått information om arkeologiska utgrävningar via Internet. Tengrud, Öhrvall 
& Johansson (2002), s 23. 
511 Återfinns i kategorierna ”Annat” och ”Flera svar” i bilaga 2, Arkeologi för dig! 
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innebära som någon skrev: ”Jag gick förbi”. Vad som är spontant eller planerat har varit upp 
till besökaren att avgöra och definiera.  
 De flesta har planerat besöket men varför har de velat delta i arrangemanget? Av enkäten 
framgår att den klara majoriteten redan har ett intresse av arkeologi och historia. Enbart elva 
besökare svarade att de var allmänt nyfikna eller tyckte det var spännande. Det visar att för-
medlingsverksamheten inte intresserar så många andra människor än de för kulturarv och 
bygdens historia redan intresserade eller engagerade. Enkätsvaren visar även att andelen 
besökare som är specifikt arkeologiintresserade inte är en så stor grupp i förhållande till de 
som är allmänt historieintresserade. De som uttryckligen sökte kunskap vid utgrävningarna 
var bara fyra av 117. ”Kunskap” kan samtidigt förstås som integrerat i arkeologiskt, historiskt, 
allmänt eller hembygdsintresse. Enbart en person menar uttryckligen att anledningen att delta 
var huvudsakligen utflyktsbetonat.  
 
De tre sista frågorna har varit öppnare till strukturen och har varit betydligare svårare att 
sammanställa i en tabell utan att svaren förlorar sin mening. Meningen med att ha öppna 
frågor var som innan påpekats att inte styra hur besökaren ska svara. Det fanns också utrym-
me för att ge lite mer utförliga svar på fem till sex meningar. Trots detta är svaren på de allra 
flesta frågorna inte längre än en mening. Enbart några stycken har givit något lite mer utveck-
lade svar. Det kan naturligtvis ha sin förklaring i formen som en enkät ger, vilken signalerar 
opersonlig hantering och korta svar. Nedan har jag försökt beröra de flesta svaren från dessa 
öppna frågor.   
 På frågan Vad har det givit dig? hade en del svarat ”Ja” kort och gott. Svaret tolkas som att 
besöket har givit något för besökaren men exakt vad det har givit är svårt att uttrycka. Besö-
karna kan ha läst frågan som ”Har det givit dig något”? och besvarat den jakande. Andra 
liknande svar har varit ”mycket”, ”en hel del”, ”mersmak” och ”en del svar”. Det är dock inte 
svårt att läsa in i svaren att besöket uppfattats som något positivt. Många har svarat att besö-
ket har givit mer kunskap. Någon har svarat ”hemkunskap” vilket här tolkas som kunskap om 
platsen eller bygden. Några har också svarat ”fördjupade kunskaper om ett historiskt land-
skap”, ”insikt i Motalas historia” och ”större perspektiv på Motalas historia”.  
 Andra har svarat lite mer försiktigt exempelvis ”liten inblick”. En lika försiktig kommentar 
var ”ev. inspiration att gå hit med barnen som jag arbetar med”. En del har också skrivit att 
det varit intressant att se utgrävningar och se hur arkeologerna arbetar. I anslutning till just 
utgrävningar tycker en del av besökarna i enkäten att det varit kul att se fynden. Flera av dessa 
svar hade varit intressanta att fördjupa i en diskussion men svaren i enkäten är relativt frag-
mentariska och tål sällan hårdare tolkningar. 
 Dessa svar har trots sin spridning ändå något gemensamt, nämligen en i grunden positiv 
inställning till besöket. Det kan också relateras till överrepresentationen i antalet som sagt att 
de är intresserade eller har ett intresse av vad som sker på platsen. De som inte tycker att 
besöket har givit något finns åtminstone inte representerade i enkäterna, förutom ett fåtal som 
svarat ”Nja”, ”visste innan” och ”bekräftande, men visste innan”. De flesta tycker det givit 
något och en del har även svarat att det givit ökat intresse och vill söka mer kunskap. En 
svarade att det givit ”Perspektiv på tillvaron” liksom ”ökad förståelse och kunskap om lokal-
historien” vilket är intressant. Många har också framhävt att det hade varit bra att kunna köpa 
böcker i anslutningen till utgrävningarna. Det märks som sagt en viss spridning i svaren sam-
tidigt som svaren påminner om svaren som gavs kring ”Varför vill du delta?”. Deltagarna 
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bekräftar sina egna förhoppningar, som i enkäten framstår som komplexa, men relativt oarti-
kulerade, intressen för bygden, dess historia och utveckling.  
 
På frågan om evenemanget svarat mot de deltagande besökarnas förväntningar, går svaren isär 
i ett fåtal fall. De mer positiva svaren består av ett enkelt ”ja”. En del har också svarat att de 
inte hade några förväntningar. Några har svarat att det var bättre än förväntat eller att de varit 
mycket nöjda med genomgången. De som svarat jakande utvecklar tyvärr sällan svaren. Den 
klara majoriteten har svarat att de tycker evenemangen har svarat mot förväntningarna i den 
mån de haft några. 
 Det finns två som svarat både ja och nej på frågan om besöket svarade mot förväntningar-
na. ”Skulle vilja att ni berättade lite om vad ni hittat som ett litet föredrag”. ”Ja. Men en del 
fynd från lokala utgrävningar hade inte skadat!” Andra sådana svar som i grunden är positiva 
till evenemanget men ändå har något att tillägga är en som skrivit ”för lite”. En person gav 
denna kommentar: ”Det var ungefär som jag förväntade mig. Naturligtvis skulle man vilja se 
fler fynd, men av praktiska skäl är det naturligtvis svårt”. En annan kommentar som specifice-
rar sig lite mer är denna: ”Det var fint upplagt, bra att kunna köpa böcker. Kunde ha varit ett 
”föredrag” el. dyl. där man berättar mera ingående om fynden än vad som står på skyltarna 
vid fynden”.   
 En annan person tyckte att ”det var mycket bra, skulle vilja ha haft detaljerade kartor över 
området med gamla kartor lagda över nya”. Någon har saknat fornfynd vid ett evenemang på 
en arkeologidag. En person svarade ”saknade information om planerna för utgrävningarna och 
detaljerade rapporter om fynden”. Överlag har det bland enkäterna bara återfunnits två som 
svarat att evenemangen inte svarat mot deras förväntningar, en som svarat ”nej” och en som 
svarat ”inte än”. De har valt att inte specificera vidare varför de tycker det. Det finns också ett 
tiotal som valt att inte svara på denna fråga.512  
 
Sammanfattning 
De flesta har varit nöjda med de evenemang de besökt. Till skillnad från SCB:s undersökning 
har det varit fler män än kvinnor som gjort ett besök på Slättbygdens förmedlingsarrange-
mang. De flesta besökarna kommer från lokalsamhället utgrävningarna berör. Besökarna har 
fått information om evenemanget genom annonser i tidningarna vilket visar att tidningarnas 
roll för att sprida kännedom om arkeologiska arrangemang spelat stor roll. Även på denna 
punkt går denna undersökning emot tidigare nationella studier. Av dem som besvarat enkäten 
verkar få ha erhållit information om evenemangen genom Internet och turistbyråer, TV och 
radio. Detta underbygger också iakttagelsen att få besökare kommit långväga ifrån för att ta 
del av arrangemangen. Det kan konstateras att besökarnas sätt att få information inte är be-
gränsat och stämmer inte helt med den fiktive besökaren sätt att få information. De lokala 
tidningarna var dock en faktor som den faktiska och den fiktive besökaren fick information 
ifrån. 

                                                 
512 Den sista frågan på enkäten gällde om de tidigare har varit på besök vid arkeologiska utgrävningar eller om 
de planerar att besöka några i framtiden. Denna fråga har möjligen inte varit genomreflekterad från min sida då 
frågan innehåller flera frågor. De som svarat på frågan har antingen svarat ja eller nej vilket gör det svårt att se 
vilken fråga de har svarat på. Endast några få har svarat på de olika frågorna i enkäten. Jag väljer därför att inte 
redovisa svaren på denna fråga då svaren lätt kan misstolkas. 
 

 170



 

 Många besökare planerar deltagandet vilket kan förstås som att besöket ses som betydelse-
fullt eller att de ser fram emot besöket. Många väljer att delta på grund av ett uttalat intresse 
för platsen, bygden och det förflutna, även om intresset varierar. De allra flesta av responden-
terna säger att de är intresserade av lokal historia och hembygdshistoria. Däremot var det inte 
så många som uttryckte att de var arkeologiskt intresserade. En tolkning av det kan vara att 
många inte gör samma åtskillnad mellan historia och arkeologi som akademin gör mellan de 
två ämnena. Intresset ligger närmare hembygdsföreningarnas syntes av arkeologi, historia, 
etnologi och kunskap om platsens olika dimensioner. Det förefaller vara få besökare som inte 
redan är intresserade och har en lokal koppling som väljer att delta i den publika arkeologiska 
verksamheten i Slättbygdsutgrävningarna. 
 

Arkeologi som social upplevelse 
För att få reda på mer om besökarna och deras intryck av både arkeologidagar och informa-
tionskvällar har jag gjort sju intervjuer med besökare, fyra män och tre kvinnor. Fyra personer 
som jag fick kontakt med vid arkeologidagen i Fågelsta 2004 och tre som jag nådde genom 
enkäten som delades ut av arkeologerna sommaren 2003. Alla intervjuerna är gjorda på tele-
fon utom en som ville träffas för ett samtal. 
 Jag har påpekat svårigheterna att nå besökare och få dem att ställa upp på intervju på flera 
ställen i denna studie. De besökare som väl ställer upp och är intervjuade har en i grunden 
positiv inställning till både arkeologisk verksamhet och förmedlingsverksamhet. Denna posi-
tiva inställning kan också förklara varför de har varit villiga att ställa upp på intervjun. Därför 
är det kanske rimligt att se dessa intervjuer som en slags fördjupning av vad de mest intresse-
rade besökare har att säga om de arrangemang de besökt. Alla namn är fingerade. 
 
Presentation av besökarna  
Karl är född 1939 och nu pensionerad. Han är utbildad gymnasieingenjör och har jobbat inom 
en stor teknisk koncern i Linköping. Hans intressen är bland annat släktforskning och han 
samlar på det mesta ”från frimärken till officersknappar.” Han är militärhistoriskt intresserad 
och aktivt engagerad i ett antal olika historiska föreningar. Dessutom är Karl amatörarkeolog 
och även medlem i en ideell arkeologisk förening och besökte arkeologidagen i Fågelsta.513  
 Jerker är också pensionär och född 1935. Han har ingenjörsexamen och har arbetat med 
forskning och utveckling på ett företag. Han har därefter varit egen företagare. Han brukar 
sysselsätta sig med trädgården, sommarstugan och är även intresserad av bilar. Han är intres-
serad av tekniska saker men gillar också att fotografera, teckna och måla och vara i naturen. 
Jerker besökte arkeologidagen i Fågelsta.  
 Stina är yrkesverksam pianopedagog och körledare, född 1947. Hon leder bland annat 
kurser i släktforskning och på hennes fritid är intressena musik och släktforskning. Stina läser 
många böcker, både facklitteratur och deckare och ser gärna på filmer eller går på bio. Hon 
besökte arkeologidagen i Fågelsta.  
 Jan är 51 år och verksam som kommunpolitiker. Han är gymnasieekonom i botten och har 
jobbat ca tjugo år i näringslivet med bokföring och som alltiallo. Intressena är historia, före-
                                                 
513 Intervju med Karl 2004.10.21. Telefonintervju med Jerker, 2004.10.22. Telefonintervju med Stina, 
2004.10.21. Telefonintervju med Jan, 2005.02.11. Telefonintervju med Kerstin, 2004.10.22. Telefonintervju 
med Bertil, 2005.02.15. Telefonintervju med Eva, 2005.02.11. Op. Cit. 
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trädesvis svensk historia. Han är mest intresserad av hembygdshistoria från slutet av 1800-
talet till idag. Jan besökte informationskvällen i Fågelsta.  
 Kerstin, 64 år, arbetar som journalist men har jobbat som gymnasielärare i svenska. Hon 
har också studerat litteraturvetenskap, konstvetenskap och religion. Hennes fritidsintressen är 
framförallt konst men även historia, gärna i anslutning till den litteratur hon har studerat. 
Kerstin besökte arkeologidagen i Fågelsta.  
 Bertil är född 1942 och har jobbat som ekonom inom äldreomsorgen. Han är amatörarkeo-
log och intresserad av hembygdshistoria. Mest intresserad är han av brytningstiden mellan 
hedendom och kristendom i Sverige. Bertil är dessutom runfadder vilket innebär att han skö-
ter och vårdar en runsten. Han besökte informationskvällen i Fågelsta.  
 Eva är 50 år och arbetar som områdeschef för utbildning i sin kommun. Hon har även varit 
föreståndare inom barnomsorgen och rektor. Det som intresserar henne är samhällsfrågor, 
familjen, golf och att läsa. Eva besökte arkeologidagen i Fågelsta. 
  
Det som inledningsvis kan konstateras är att ur ett jämställdhetsperspektiv verkar det finnas 
en traditionell koppling mellan kön och yrke bland de intervjuade. Det vill säga att männen i 
sin yrkesverksamhet har en dragning åt ekonomisk-tekniska yrken medan kvinnorna på olika 
sätt har kopplingar till utbildningssektorn, samtliga tillhör professionsverksam medelklass. 
 
Det historiska intresset och besöket 
Flera av de intervjuade säger uttryckligen att de är intresserade av antingen historia eller 
arkeologi. Men hur starkt de är intresserade skiljer sig åt. Tre olika engagemangsnivåer märks 
mellan de intervjuade. Karl och Bertil är själva amatörarkeologer och har deltagit vid andra 
utgrävningar. De har också egna små specialintressen på det historiska området. Karl är ex-
empelvis väldigt intresserad av militärhistoria, speciellt rörande soldaterna och hur de levde. 
Han samlar på det mesta. Intresset för soldater och militären har han fått från släktforskningen 
då han har många soldater i släkten. Bertil har ett annat intresse som också hänger ihop med 
att han är runfadder, nämligen brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Han förkla-
rar sitt intresse för medeltid och även 1800-tals historia i termer av att när kungar bestämde 
något så återspeglas det också i vårt samhälle. Historien är alltid närvarande i samtiden. Som 
amatörarkeolog är han mest intresserad av medeltiden.  
 Karl och Bertil representerar den ena polen i intervjuerna eftersom de har ett starkt enga-
gemang, också med specialiserade intresseinriktningar. De är båda amatörarkeologer, histo-
riskt intresserade och involverade i olika föreningar och åtaganden. Ytterligheten till denna 
grupp är Jerker och Eva som är intresserade men mer allmänt. Jerker säger att intresset inte 
har kommit från hans egen skoltid, han har däremot blivit mer intresserad med åren. På frågan 
varför han tror att det är så svarade han att ”man knyter in sig i eller anknyter till ett större 
sammanhang när man blir äldre /---/ men jag har en känsla av att man borde vara mer intresse-
rad av historia”. På liknande sätt berättar även Eva att hon har blivit mer intresserad av histo-
ria med åren, men att det inte är så att hon läser eller fördjupar sig kring det. Intresset menar 
Eva har att göra med mognad. ”Man blir mer intresserad av varför det har blivit som det har 
blivit på nått sätt va, att det är lite sökande så”. På så sätt framstår det ökade historiska intres-
set med stigande åldern som ett allmänmänskligt fenomen. 
 Stina, Jan och Kerstin hamnar på en glidande skala mellan dessa två ytterligheter. De är 
intresserade och läser ibland om företrädesvis svensk historia. De är inte så insatta i arkeologi 
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men tycker det är spännande och intressant. De har också varit på liknande arkeologiska 
evenemang tidigare. Stina är släktforskare och leder även kurser om det. Jan är intresserad av 
Fågelstas utveckling från det att järnvägen kom 1873 och framåt, särskilt av samhällsomvand-
lingen som har skett sedan dess. Kerstin är mer intresserad av konsthistoria men är samtidigt 
insatt i den arkeologiska verksamheten då hon inte bor så långt ifrån utgrävningarna. 
 Hos de intervjuade finns ett tydligt historiskt intresse, men inte nödvändigtvis ett arkeolo-
giskt sådant. Alla de intervjuade har även uppfattat besöket som något positivt. Men vad har 
de själva för förklaringar till varför har de velat genomföra besöket? Går det att utifrån svaren 
på denna fråga säga något om vilken funktion ett sådant besök fyller? Presentationen är upp-
lagd efter intressets art och engagemangsgrad med början hos dem som hamnat i mitten av 
skalan.  
 Stina som varit på arkeologidagen i Fågelsta både 2003 och 2004 tillsammans med sin 
familj, säger, ”Jag hade redan bestämt mig genom att jag har min barndom där och då var det 
så nära tyckte jag att det måste jag ju bara gå dit och titta och se vad dom hittat”. Utav detta 
verkar det som om denna kvinna hade en mer personlig anledning till att göra besöket. Hon 
har växt upp, inte långt från utgrävningarna och förundras över att arkeologerna verkligen kan 
hitta saker där hon lekt som barn. ”Man kan ju ha trampat på vissa saker” säger hon. Stina har 
också ett intresse för arkeologi och menar att det möjligen kommer från släktforskningen. 
”Det här att hitta dom här gamla sakerna ifrån min barndom.” För henne är platsen i första 
hand en metonymi med associationer till hennes barndomslandskap, vilket skapar ett intresse 
för arkeologernas verksamhet. Det är hennes utgångspunkt som inte kan ändras eller påverkas 
i grunden av några fynd. Det är inte en särskild fascination för arkeologi som hon valt att 
besöka arkeologidagen, utan för att upptäcka mer om platsen som hon växt upp på. Besöket 
upplevde Stina som mycket positivt, inte minst för att arkeologerna hade hittat en boplats vid 
en gammal lada som hon lekte vid som barn.  
 Jan som var på en informationskväll i Fågelsta säger att det var för att få en komplettering 
till sina tidigare kunskaper om historia, särskilt om Fågelsta med omnejd, som han gick dit. 
Han är bland annat väldigt intresserad av hembygdshistoria och det var de kunskaperna han 
ville bättra på, även om hans personliga intresse ligger kring sekelskiftet 1900. Mötet kom 
han ihåg då det fanns ”stor nyfikenhet för då var det första mötet”. Han menade att det inte 
var så mycket konkret som framkom. Han har dock upplevt mötet som positivt. ”/…/ det är ju 
väldigt professionellt folk som pratar och kan svara på frågor”. För Jan var det ett möte med 
en kunskapsbank som han ville ta del av, även om den inte nödvändigtvis gav all den infor-
mation han sökte efter. 
 Kerstin förklarade anledningen till sitt besök på arkeologidagen så här: 
 

/…/vi brukar på företaget ha någon sån här intresseutflykt. Så vi var i Tåkern i fjol och då 
var det en /…/ som är väldigt duktig på fåglar och visade dom, så då dom [arbetskamra-
terna] tyckte det var min tur i år då. När det var så här nära och sen bjöd jag på lite mat 
/…/. 

 
Då Kerstin bor i närheten av utgrävningarna har hon varit uppdaterad i hur långt arkeologerna 
har kommit och vad de kommit fram till, särskilt fram till denna arkeologidag. Hon förklarar 
besöket i termer av kulturupplevelse och som en händelse att samlas och träffas kring. Efter-
som hon bor i närheten brukar hon gå förbi då och då för att hålla sig underrättad om vad som 
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sker och menar att ”man är ju lite nyfiken”. Det var dock främst en social händelse som besö-
ket representerade. 
 Bland dessa tre personer uppfattar jag det som att orsaken till besöket får lite olika motiver-
ing. Stina exempelvis är där för att umgås med sin familj men det finns också en personlig 
anledning av att vilja förundras över platsen hon växte upp på. Jan som är intresserad av 
hembygdshistoria besökte informationskvällen mer för att bli informerad av arkeologerna för 
att kunna bättra på sina kunskaper om trakten. Kerstin som redan visste vad arkeologerna gör 
och kommit fram till, var på arkeologidagen snarare för att träffa sina arbetskamrater och visa 
dem utgrävningarna. 
 Hur är det då med Jerker och Eva som kanske är mer allmänt intresserade? Eva menade att 
hon gjorde besöket på arkeologidagen för att hon råkade befinna sig i Fågelsta just då.  
 

Att jag var i Fågelsta just då berodde på att mina föräldrar bor där så att /…/ vi skulle, var 
på väg hem till dom så såg vi att det var en massa människor ute på åkern där då och då 
blev vi lite intresserade och undrade vad det var för någonting /…/. 

 
Hon tyckte att arrangemanget var bra och att arkeologerna visade fram och berättade mycket 
tydligt vad de kommit fram till. Samtidigt tyckte hon inte att de kommit fram till speciellt 
mycket,514 men att hon tyckte det var spännande ”/…/att man gräver ut under så lång tid och 
så pass lång sträcka”. Eva gick ner till utgrävningarna med sina föräldrar och utgrävningarna 
fungerande som en social och spännande händelse som kunde rama in hennes besök på hem-
orten.  
 Jerker som besökte arkeologidagen säger att han inte visste någonting direkt om utgräv-
ningar. Anledningen till att han ändå gjorde besöket var att,  
 

Jag ville passa på medans dom, det var ju ett tillfälle och se det hela. Och det återkommer 
ju inte och sen hade jag min dotter på besök där och då tänkte vi att vi kan åka ut och kol-
la lite för att ha något gemensamt mål att titta på. 

 
Om själva besöket hade han inte så mycket att säga men han tyckte det var kunniga guider 
och att det var intressant att höra att det bodde folk där på stenåldern. Överlag tyckte han att 
det var intressant men säger kort efter ”det var intressant men jag kunde ju ha läst om det i 
tidningen kortfattat det kunde jag ju ha gjort. Och några bilder och ja en klok sammanfattning 
utav en duktig journalist då kanske”. Även Jerker pekar på den sociala dimensionen av besö-
ket samt att det var en kuriös och annorlunda händelse i bygden. Både Jerker och Eva är på 
utflykt för att göra något med sina släktingar. Besöket har som jag ser det snarare en social 
funktion som en mötesplats och att gå på arkeologidagen blir ett sätt att umgås.  
 Vad det gäller Karl och Bertil som i mitt material framträder som de mest engagerad och 
intresserade så framkommer det inte så tydligt varför de besökt arrangemangen. Men det finns 
å andra sidan en stark koppling till varför de besökt arrangemangen då båda är amatörarkeo-
loger och det är förmodligen där den för dem självklara anledningen till besöket ska sökas. 
Bertil säger att han brukar vara på visningsdagar och har varit i Skänninge, Motala och Få-
gelsta. Han försöker  

                                                 
514 Detta kan också bero på att hon gjorde besöket 2003 då arkeologerna var i början av undersökningen. 
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/…/ hitta på något och se vad det är för någonting som är intressant och i och med att i 
Skänninge gräver ju Rikard [Hedvall] som hade Klosterstad och Hanna Menander som 
har Klosterstad också /…/ så där åker man ju ut ganska ofta för att se hur långt dom har 
kommit.515  

 
Förmodligen åker Bertil på dessa visningsdagar för att på något sätt hålla sig uppdaterad om 
vad som sker men också för att träffa arkeologer som han känner och har grävt med. Han är 
arkeologiskt intresserad i allmänhet men nya fynd är särskilt intressanta. Karl som även han är 
amatörarkeolog säger att han står på en e-postlista för sådana som är intresserade av arkeologi 
och att det var därför han åkte till arkeologidagen. Även han är intresserad av arkeologin i 
allmänhet och kanske än mer vad de har hittat på platsen. För Karl verkar det inte enbart vara 
det sociala som är anledningen till besöket. Snarare verkar kunskapsutbytet med arkeologerna 
vara är viktigast.  
 

Man kunde ju gå upp på andra sidan järnvägen upp i backen och titta på någon grav och 
jag följde aldrig med dit upp utan jag stannade kvar hos den där yngre tjejen/…/så vi gick 
där och tittade och pratade och så där/…/ 

 
Detsamma skulle kunna sägas om Bertil som också framförde sina arkeologiska kontakter 
som en anledning till att gå på besöket. Samtidigt är både Karl och Bertil där för att ta del av 
arkeologiska resultat och diskutera med arkeologerna. Karl säger att 
 

Jag vet ju hur dom här utgrävningsplatserna ser ut ju, dels har jag varit på många sådana 
här visningar dels har jag ju själv legat och krafsat. /…/ men det som är intressant är ju 
och se vad är det egentligen dom har hittat. 

 
Karls intryck av besöket är mycket positivt. Det han framför som intressant är inte så mycket 
själva utgrävningsplatsen utan vad arkeologerna hittat. Karl lyfter särskilt fram härdarna som 
intressanta. Det var för det vetenskapliga mötet han åkte vägen från Linköping till utgräv-
ningarna i Fågelsta, som han för övrigt inte har någon annan koppling till.  
 
Sammanfattning 
Anledningarna till att besöka dessa arrangemang var som vi sett många. Det var inte nödvän-
digtvis, som intervjuerna med besökarna visar, primärt för den arkeologiska kunskapen de 
besökte platserna, även om det också var ett motiv för några. Utifrån besökarnas perspektiv 
verkar det som att deras besök kan förstås på olika sätt. Att några besökare hade ett initialt 
intresse för det gamla eller förflutna står klart, men det var inte bara därför de gjorde besöket. 
Flera av besökarna hade andra motiv såsom, en annan relation till platsen och den egna byg-
den, familjen, vännerna och släktband. Det pekar mot besökets sociala aspekt som en kultur-
upplevelse med arbetskamrater, eller en anledning att sällskapa med släktingar. Det var arkeo-
login som händelse i lokalsamhället som skapade en mötesplats att umgås på, antingen på den 
sociala eller vetenskapliga nivån. Den sociala aspekten framstod som den vanligaste bland 

                                                 
515 Klosterstad ligger utanför Vadstena. 1997 upptäcktes en ruin av vad som visade sig vara en rundkyrka, 
troligen från senare delen av 1100 talet. Utgrävningen av denna rundkyrka leddes av medeltidsarkeologen Rikard 
Hedvall. Se Hedvall & Gustavson (2001). 
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motiven trots försöken att göra platsen framför allt till bärare av ny vetenskaplig och historisk 
kunskap.  
 Ovanstående kan också jämföras med resultaten i enkäten ”Arkeologi för dig”! där det 
enbart var en person som indikerade en social anledning. Intervjuerna gör denna sida av moti-
ven tydligare. Där framkommer dessutom en existentiell dimension av besöket som att upple-
va barndomens landskap vilket också pekar på tidigare relationer till en plats har betydelse för 
hur den i fortsättningen huvudsakligen uppfattas.   
 Slutsatserna av intervjuerna med besökarna pekar samtidigt på ett problem i den teoretiska 
ansatsen. De analytiska begreppen var företrädesvis inriktade på att förklara den historiska 
dimensionen av platsen och hur den upplevts. Samtidigt blir det tydligt att platsen inte bara 
har en historisk dimension utan också en social sida som inte direkt kan förklaras genom 
vedertagna teorier om historiebruk. De individuella livsberättelserna och de samtida sociala 
sammanhangen spelar roll för intresset och viljan att delta hos en grupp intresserade besökare. 
Detta är något som jag kommer att återkomma till i slutdiskussionen. 
 

Den lekfulla arkeologin 
Eftersom jag har följt med på förmedlingsverksamhet i skolorna var jag intresserade av hur 
lärarna hade upplevt besöket av Östergötlands länsmuseums personal och vilken betydelse 
lärarna ansåg att besöket har haft i undervisningssammanhang? För att ta reda på det intervju-
ade jag fyra av de lärare vars klasser fått besök av arkeologen och pedagogen.516  
 Besöket av Östergötlands länsmuseums personal skedde under oktober och november 2004 
i de intervjuade lärarnas klasser. Lärarna undervisar i klasser från 3-5 i grundskolan vilket är 
under den period som de flesta klasser läser om forntid och medeltid. Lärarna själva har till-
sammans en lång erfarenhet inom skolväsendet. Tre av lärarna hade jobbat över trettio år var, 
och en har jobbat närmare sex år på lågstadiet. Samtliga lärare var kvinnor. De klasser som de 
intervjuade lärarna har, består av tjugo elever eller mer. Lärarna har fingerade namn, Jessica, 
Lena, Petra och Maria.517

 En fråga jag hade när jag tillsammans med arkeologen och pedagogen besökte skolorna var 
om och hur denna lektion bidrog till undervisningssammanhangen? Det vill säga, tillför besö-
ket något som lärarna inte kan, eller har svårighet att själva tillhandahålla? Det skulle kunna 
vara den praktiska inriktningen som de platsanknutna föremålen erbjuder som komplement 
till böckerna. Jessica jämförde arkeologernas besök med att visa bilder och gå på museum 
med eleverna.  
 

                                                 
516 Jag har gjort telefonintervjuer med lärarna som jag har nått genom Marie Ohlsén på Östergötlands länsmuse-
um. Hon bidrog med en lista över olika klasser de varit i och haft lektion. På listan finns kontaktpersoner på 
respektive skola som jag har ringt upp. Kontaktpersonen har alltså varit ett urvalskriterie även om flera klasser 
besökts på respektive skola. Ibland har kontaktpersonen inte velat ställa upp på en intervju utan hänvisat till 
någon annan lärare. 4 stycken har inte velat ställa upp på intervju med hänvisning till att de antingen bytt klass 
sedan arkeologerna varit där eller att deras tid inte räckt till.  
517 Telefonintervju med Jessica, 2005.03.02. Telefonintervju med Lena, 2005.03.15. Telefonintervju med Petra, 
2004.11.08. Telefonintervju med Maria, 2005.03.02. Op. Cit. Intervjuerna har förts som samtal men frågorna har 
varit halvstrukturerade då det funnits områden jag har varit mer intresserade av. Intervjuerna är mellan femton 
till trettio minuter långa vilket beror på att 3 av intervjuerna skett på deras planeringstid (dvs. lärarnas tid för 
lektionsplanering) vilket i sin tur beror på att de själva ville det. 
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Vi kan gå på museum och där får man inte pilla på sakerna va utan där sitter dom ju ofta i 
en monter och man får ju titta lite utifrån. Men här är, dom fick alltså ta i sakerna och 
dom fick känna på dom å tänka sig in i hur dom kan ha använts. 

 
Samtidigt pekar Jessica på arkeologernas kunskap, särskilt deras kunskap om föremål som 
betydelsefull. Just arkeologernas kunskap om föremål tog Lena också upp och menade att det 
är arkeologernas vardag. ”/…/ det här jobbar dom med och kan på ett naturligt sätt berätta och 
förklara”. Lena förde även fram att den djupare kunskapen gjorde att arkeologerna lättare 
kunde följa upp elevernas spontana reaktioner och följa elevernas tankar på ett sätt som är 
svårt om dessa kunskaper saknas. Lena gör även en jämförelse med museer och menar att 
undervisningen i klassen inte bara innebär att titta på montrar och vara tysta som museibesök 
ofta förutsätter. Jämförelsen med museer och deras verksamhet har att göra med att flera av 
lärarna har varit på sådana besök med andra elever. Men ”/…/det är ju väldigt många mil till 
länsmuseet och skolans resurser är ju inte dom allra största” säger Lena. 
 Arkeologerna bidrar i undervisningen till att eleverna får ta och känna på föremålen under 
lektionen, svarade alla de intervjuade lärarna. Maria säger till exempel att ”det var så roligt för 
att det var en upplevelse för dom [eleverna] med ögon och öron och känsel det här att dom 
fick ta i grejerna. Dom fick gissa, dom fick fantisera”. Ett liknande svar kom från Jessica som 
menade att ”/…/dom [arkeologen och pedagogen] hade med sig en massa föremål som barnen 
fick titta på och känna på och leka med och gissa vad det var för någonting /…/ och ungarna 
var mycket kreativa i sina idéer”. En åsikt som framförts av Lena är: 
 

/…/ det är väl just den här verklighetsanknytningen på nått sätt tror jag. Annars är ju ofta 
skolan, så står vi ju bara och pratar och berättar och visar lite grand på filmer, men just att 
få se att det verkligen finns fortfarande, att det finns saker från den här tiden. 

 
Av detta verkar det inte bara som om arkeologerna bidrar med själva föremålen och att ele-
verna får röra och känna på dem. Det verkar även som om undervisningsformen är uppskattad 
av både lärare och elev. Fynden framstår som centrala pedagogiska instrument men mest som 
roliga saker som de annars inte får röra. Här ligger alltså ett spänningsmoment, att få känna på 
”riktiga” föremål. Samtidigt förstärks även tolkningen att tidsåldrarna bidrar till att upprätthål-
la föreställningen om förr och nu. Det medför att fynden i större utsträckning blir intressanta i 
sig snarare än att skapa förståelse för en svunnen tids föreställningar. 
 Alla lärare som jag har intervjuat har tyckt att besöket från Östergötlands länsmuseum varit 
intressant och att det varit betydelsefullt att eleverna har fått delta genom frågor, egna funder-
ingar och att de fick komma med egna svar på vad föremålen har använts till. ”Jag tyckte dom 
var väldigt pedagogiska och verkligen la det på elevernas nivå /…/ dom la det på [en] låg nivå 
och så, att barnen förstod ordentligt va det var dom berättade” menade Petra och fortsätter: 
”det som gjorde det bra tror jag var att barnen fick känna sig duktiga, att dom hade något att 
tillföra”.  
 Enligt lärarna har eleverna också tyckt att det varit en rolig upplevelse, särskilt själva pro-
vandet av kläderna i slutet av lektionen. När jag frågade en lärare om det funnits något speci-
ellt tillfälle under lektionen de tyckte arkeologerna fick bättre kontakt med barnen svarade 
Lena så här.   
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Ja det var ju naturligtvis att dom, det här kläderna /…/ för att dom tyckte att det var väl-
digt spännande att få se dom här och få prova på. I och med att /…/ dom pratar om fortfa-
rande lite grand, ”- du hade den där långa klänningen”, och så. 

 
Petra menade att hennes elever hade fastnat för en vikingastaty av Frej som dom tyckte var 
rolig och ”sen var det där med att dom fick prova kläderna tyckte dom var spännande”. För-
modligen beror det på att eleverna blir delaktiga och aktiva i lektionen, antingen genom att 
själva få fundera och gissa eller genom att de får prova kläder. Kläderna och fyndcentreringen 
möjliggör på så sätt en lekfull inställning som också iscensätter en historiesyn av formen förr 
och nu. I en sådan skapas som vi ser lekutrymme genom kontrast med den egna samtidens 
vardaglighet. 
 Men att omsätta denna verksamhet i en lärprocess som fortsätter efter besöket av arkeolo-
gen och pedagogen var betydligt svårare för lärarna. Maria säger så här om just efterarbetet.  
 

Och vi har ju redan gjort det, vi återknyter till och det var så roligt för det var en upple-
velse för dom [eleverna] /…/ vi har ju inte gått tillbaka och jobbat med det, det har vi inte 
gjort. Men kan dom ha det här med sig i bagaget mer än om dom hade läst om det i en 
bok och det här kan dom knyta an till när dom sen får veta mer om världshistorien. 

 
Enligt Maria verkar det snarare vara så att det är upp till eleverna själva att ha med sig erfa-
renheten och själva dra slutsatser. Lena menar som Maria att:  
 

/…/ man refererar ju till det besöket och hade liksom mera en bild av många saker på an-
nat sätt, men vi har inte gjort någon egen medeltida utställning eller sytt medeltida kläder 
eller så /…/ det har vi inte gjort utan det är väl mera i den sen när dom gjorde sina medel-
tidsböcker och så vidare. Då var det mer det traditionella att vi läste, ritade och skrev och 
då kunde man ju referera till vad man sett och hört. 

 
Även Jessica och Petra menade att de refererar till besöket och det verkar därmed inte som att 
någon större medveten efterbearbetning skett. Besöket blir en rolig händelse, ett annorlunda 
inslag i undervisningen. Det hänger ihop med hur lärarna väljer att uppfatta besöket från 
Östergötlands länsmuseum som ett kombinerat roligt avbrott i vardagslunken och ett expert-
besök. 
 

/…/ [eleverna] tyckte det var jättetrevligt då, sen var vi väl inte alltför ambitiösa efteråt 
tyvärr. Man kunde väl ha efterbearbetat det mycket mer än vad vi gjorde men vi såg det 
som en upplevelse. Sen har ju dom jobbat med historia sen och haft med sig det här i ba-
gaget då. 
 

Precis som Jessica ovan menar även Lena att /…/ ”på så vis tycker jag att det var, kom väldigt 
bra att vi fick det här, om man kallar det avbrott eller jippo, man fick den här upplevelsen 
tillsammans med arkeologer och museifolk.” Ovanstående synsätt stärker idén att den peda-
gogiska verksamheten som museipersonalen står för inte utgör en särskilt integrerad del i den 
kunskapsutvecklande skolverksamheten, men den är rolig, välkommen och underhållande 
som kontrast till hur undervisningen i klassen vanligen sker.  
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Delaktighet genom alla sinnena 

Marie Olsén som arbetar vid Östergötlands länsmuseum i Linköping, har haft ansvaret för 
förmedlingsarbetet i skolorna.518 Vad var hennes intention med arbetet i skolorna? Hon säger 
att museet främst har riktat sig till de bygder som berörs av dubbelspåret, särskilt med inrikt-
ning på lokalhistorien. Det tydligaste exemplet på det var skolverksamheten där nästan tvåtu-
sen elever i skolorna under två höstar 2003 och 2004 besöktes. Marie Ohlsén och en pedagog 
från ÖLM har träffat klasser från alla årskullar i grundskolan. Majoriteten har varit elever från 
klass 3-6. Den övergripande anledningen till att besöka skolorna menar Marie Ohlsén var att 
alla skulle få möjlighet att ta del av arkeologernas arbete och resultat och att skolorna tillhan-
dahåller en bra förmedlingsplats för det. Hon ser det som sitt ansvar att föremålen inte bara 
hamnar i ett arkiv eller bibliotek eftersom det enligt Marie Ohlsén handlar om allas historia 
och kunskap. 
 Lådorna med föremål som de tagit med ut till skolorna var tänkta att stimulera alla sinnena 
under lektionen och på det viset få en aktiv lektion. Klassrummet skulle vara ett diskussions-
forum där det inte bara var arkeologerna som pratade och levererade svaren, säger Marie 
Ohlsén. Hon månar också om att inte vara en ”pekpinnelärare” utan signalera en villighet att 
diskutera. Den delen där eleverna får klura ut vad föremål använts till var en mer undersökan-
de del och den där eleverna provade kläderna skulle vara en tidsresande del. Föremålen i 
lådorna spelar stor roll i undervisningen och hon menar att de  
 

/…/ förmedlar en helt annan dimension. Jag är ju väldigt mycket [för] att använda alla 
sinnen och det kan dom här lådorna bidra med. Att man får känna och kan ta och man 
kan lukta till och med på föremål som är flera tusentals år gamla. Och det ger en helt an-
nan dimension än att bara sitta och bläddra i böcker. Det är inget att förakta i det men att 
kunna få ta i en yxa som någon har hållet i förr för tusentals år sedan, det ger helt andra 
tankar och visioner och idéer än att bara se en yxa på bild.519

 
Mer än något annat syftade lådorna till att införa en lite mer praktisk pedagogik. De har ex-
empelvis haft med sig både torkad fisk som eleverna kan få smaka på och skorpor bakade på 
medeltida vis som ett sätt att involvera också andra sinnen än känsel och syn.  
 Huruvida lektionen ska fungera eller inte hänger till en betydande del på lärarens intresse 
och delaktighet. Om läraren visar sitt ointresse genom att inte vara delaktig i lektionen så 
varför ska eleverna visa intresse, frågar Marie Ohlsén. En del lärare har till och med gått ut ur 
rummet och lämnat över klassen till henne. Men med lärare som varit engagerade och aktiva 
under lektionen blev det mindre stökigt och mer ordning. Marie Ohlsén tror också att deras 
besök ibland upplevts av läraren som en avlastning eller ”specialnummer”. Något hon kan 
förstå eftersom de ju bara varit på besök under en timme. 
 Denna publikorientering kan betecknas som idealet ”folkhögskolan” i den museala model-
len då meningen var att bilda, upplysa om det förflutna och även övertyga publiken om bety-
delsen av arkeologin som vetenskaplig praktik. Det finns samtidigt inslag av ”teatern” i den 

                                                 
518 Intervju med Marie Ohlsén, 2005.01.11. 
519 Intervju med Marie Ohlsén, 2005.01.11. På liknande sätt resonerar arkeologen Mats Burström i Burström 
(2004) där han pekar på den existentiella och emotionella dimensionen i människors förhållningssätt till gamla 
föremål, s 21-28. 
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tidsresande delen och även vid den undersökande delen, där fyndens suggestionskraft och 
spänningsfylldhet ställs i centrum. Det är en stark fokusering på föremål som tematiseras 
utifrån lust, äventyr och bildning. På sätt och vis bidrar detta till att synliggöra en förställning 
som skiljer mellan förr och nu vilket blir tydligt genom tidsresor och fokuseringen på föremål. 
Det pedagogiska perspektivet illustrerar även en vilja att peka på att inget är nytt under solen 
men det tappar i betydelse när föremålen ställs i fokus.  
 
Sammanfattning 
Överlag har de lärare jag har talat med upplevt besöket som positivt och intressant och lärarna 
har fått positiv respons från barnen även efteråt. Besöket och fynden uppfattas som en trevlig 
och annorlunda händelse, som skiljer sig från hur undervisningen annars sker. Även lärarna 
upplevde en fokusering på föremål vilka tematiserades som en spännande lek och upplevelse, 
därigenom kunde besöket skiljas från det vanliga undervisningssammanhanget. Föremålen 
och rekvisitan upplevdes då som teatrala instrument för den spännande leken som kunde bryta 
den vanliga undervisningen. Besöket upplevdes på så sätt inte handla så mycket om forntiden 
och ska inte heller ses i en entydig folkbildningstradition.  
 Lärarens roll under lektionen var att hålla ordning på barnen i klassrummet. Lektionen 
lämnades därigenom över till arkeologerna och läraren hade ingen aktiv roll i undervisningen. 
Som en konsekvens av detta överlämnande, involverades inte läraren och såg inte hur besöket 
kunde omsättas i skolverksamheten. Samtidigt upplevde lärarna att besöket var fokuserat på 
arkeologiska föremål, om vilket lärarna inte har någon djupare kunskap för att kunna använ-
da. Kunskap om arkeologiska föremål har experter, arkeologerna. På så sätt skapas olika 
roller i klassrummet samtidigt som lärarna hittar andra sätt att skapa mening med arkeologer-
nas besök, exempelvis ta en paus eller finna en ny roll i klassrummet för en kort stund.   
 I intervjun med Marie Ohlsén framkom att det var svårare att hävda den vetenskapliga 
betydelsen av arkeologin i skolan. Här dominerar snarare den upplevelsebetonade sidan av 
vetenskapen i form av tropen förr och nu genom äventyr som tidsresor och fokusering på 
enskilda föremål. De två bilderna av arkeologin som ömsom vetenskaplig och ömsom även-
tyrlig kan existera parallellt men aktualiserades i olika sammanhang. Föreställningen som 
dessa argument associeras med är att arkeologin berör alla, och är en gemensam angelägenhet 
att ta del av. 
 
Genom tidigare forskning om upplevelsedagar, rollspel och tidsresor står det klart att de sällan 
blir integrerade i skolans verksamhet. De ses som välkomna avbrott i skolorna och skollärarna 
varken utmanar eller ifrågasätter iscensättningen. På den punkten liknar mina resultat, tidigare 
forsknings slutsatser. Min studie förtydligar dock att från skolornas sida är detta också en 
form av meningsskapade som skapar ytterligare ett moment av underhållning, kreativitet och 
aktivitet i skolundervisningen som är uppskattat av lärare och elev.  
 
 

 
*    *    * 

 
 
I kapitlet har jag följt med när arkeologerna konkret tar plats genom visningar, informations-
möten och skolverksamhet. Genom enkäten (Arkeologi för dig!) och intervjuer med besökare, 
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lärare och strategiska aktörer har jag fått en bild av deras upplevelser, intryck och visioner om 
platserna som framhålls inom Slättbygdsprojektet. I arkeologernas arbete med att skriva om 
platsen agerar de inte bara genom att skapa värden utan förstör också värden. De förstör 
värden genom sålla ut de äkta föremålen från de oäkta, som i fallet med privatpersonen som 
hade med sig egna stenar för tidsbestämning. I klassrummet fortsätter en liknande diskussion 
om original och kopior.  
 Lärarna och besökarna skapar egna betydelser och meningar av besöken. För besökarna 
skapar utgrävningarna en social mötesplats och för de besökare som var vetenskapligt intres-
serade var det en vetenskaplig mötesplats. Några besökarna hade redan en föreställning om 
platsen som var förankrad i deras livserfarenhet, därför blev arkeologernas resultat mer en kul 
händelse som väckte nyfikenhet än att den förändrade eller utmanade historien om platsen.   
 Lärarna uppfattade också besöket som en apart händelse eller trevligt avbrott i skolverk-
samheten. Arkeologerna försökte både skapa förståelse för forntidens människor samtidigt 
som de pekade på hur annorlunda det var förr. Fokuseringen på fynd gav nästan alltid upphov 
till en föreställning om förr och nu som skiljde tidsepokerna åt. Då blev besöket snarast en kul 
händelse utan egentligt sammanhang. 
 Bland de strategiska aktörerna märktes en stor samstämmighet kring arkeologins betydelse 
i samhället. De vetenskapliga framstegen berör alla och på så sätt blir kunskapen om det 
förflutna en resurs som kan användas i folkbildningen. De konkreta platserna omges också av 
flera narrativ (ex. den medeltiden staden, korrupta staden, barndomslandskapet) som arkeolo-
gerna försöker hantera och konkurrera med genom att hävda det vetenskapliga framsteget. 
Eftersom de sällan lyckas med det reduceras verksamheten till en trevlig, annorlunda och 
udda händelse i lokalsamhället.  
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Del IV 

10. Sammanfattande slutdiskussion 
 
 
I detta avslutande kapitel sammanfattar jag avhandlingen och diskuterar undersökningarna i 
relation till syfte, de frågor som ställdes inledningsvis, sammanvägt utifrån de två fallstudier-
na. Diskussionen knyter an till och diskuterar användbarheten av tidigare forskning, teori och 
metod.    
  
I avhandlingens inledning argumenterar jag för att det finns goda förutsättningar för olika 
människor att föreställa sig en kulturarvsplats på skilda sätt eftersom vi alla sannolikt har 
skilda utgångspunkter i vårt förhållande till platser och omgivande miljö. Samtidigt finns det 
också kollektiva föreställningsramar kring hur en plats ska förstås. Mellan dessa två poler 
(individuella kontra kollektiva) sker förhandlingar om kulturarvsplatsens mening och värde. 
Syftet med studien är att förstå hur en plats, institutionellt utpekad som kulturarv, används och 
iscensätts genom mångsidiga och korsande praktiker. Detta undersöks både via media och på 
besöksmålet. Frågorna som bearbetas för att uppnå avhandlingens syfte är: på vilka arenor 
medieras kulturarvet? Vilken tematik/innehåll fokuseras i skilda genrer? Hur iscensätts kul-
turarvet på plats? Vilka uppfattningar om och upplevelser av platsen har besökarna? Vilka 
visioner har olika strategiska aktörer?  
 Frågorna ställs till två kulturarvsplatser, kulturreservatet komministerbostället Råshult i 
sydvästra Kronoberg i Småland som är Carl von Linnés födelseplats och det uppdragsarkeo-
logiska Slättbygdsprojektet i västra Östergötland. Värnandet av Linnés Råshult kan spåras 
tillbaks till 1700-talet och har därefter skötts av hembygdsföreningen och andra föreningar, 
turistorganisationer och entreprenörer, kommunen, kyrkan, RAÄ, länsstyrelsen, arrendatorer 
och senast tillkommen, Stiftelsen Linnés Råshult som idag sköter kulturreservatet. Även mer 
tillfälliga konstellationer, som inför jubileet 2007, tar platsen i anspråk. Här finns en tradition 
av såväl privata som offentligt organiserade insatser som gör Linnés Råshult intressant då 
kulturarvsprocessen inte bara varit en statlig angelägenhet. Olika aktörer agerar på en och 
samma plats med kollektiva föreställningar som tar sin utgångspunkt i att detta är Linnés 
födelseplats och det har förhandlats under lång tid med diskussioner om hur denna plats bäst 
vårdas. Linnés Råshult är också placerad i en kulturturistisk kontext och konkurrens som 
riktar sig till en publik utanför den egna kommunen och länet samtidigt som det finns lokala 
spin-off effekter delvis stödda av EU-program, som Kunskapsprojektet och Trädgårdsturism. 
Hit går nästan varje dag på sommaren organiserade bussturer med turister för att titta på 
blommor, örter och landskapet. Genom Kunskapsprojektet marknadsförs hela bygden, inte 
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bara kulturreservatet, som Linnés hembygd. I Linnés Råshult möts idag både den marknads-
orienterade kulturturismen och den lagreglerade kulturmiljövården vilket gör Linnés Råshult 
till ett aktuellt exempel på hur kulturarv formas i samtidens landskap, mellan bevarande och 
utveckling. 
 Slättbygdsprojektet är sprunget ur att Banverket vill förbättra godstrafikgenomströmningen 
mellan Hallsberg och Mjölby genom att utvidga kapaciteten till ett dubbelspår. Eftersom det 
var ett troligt område för fornlämningar, skyddade enligt lagen om kulturminnen, kallades 
uppdragsarkeologerna vid UV Öst in för att dokumentera och ta bort dem. Resultaten från 
utgrävningarna förmedlades av arkeologerna på plats och Östergötlands länsmuseum skickade 
ut nyhetsbrev och besökte skolor för att berätta om resultaten och de gjorda fynden. Arkeolo-
giska utgrävningar i statens regi har rötter till 1700-talet och är en sedan länge lagreglerad, 
varaktig antikvarisk verksamhet inom kulturmiljövården. Den arkeologiska verksamheten 
träder in i olika befintliga rum och skapar, förnyar och konkurrerar med de rådande kollektiva 
föreställningarna som i området rymmer både medeltidshistoria och industrihistoria med 
nationella anspråk. Beslutet att gräva ut är inte okontroversiellt eftersom det kostar mycket 
pengar. Det finns också en debatt som menar att resultaten på ett tydligare sätt måste komma 
allmänheten till gagn och en diskussion inom arkeologin som diskuterar olika modeller för 
detta. Slättbygdsprojektet representerar med dessa aspekter ett aktuellt fall inom kulturmiljö-
vården med en lång tradition av starkt reglerad, professionaliserad och nationellt prioriterad 
antikvarisk verksamhet där ett starkare publikt fokus utvecklats under det senaste decenniet. 
 Båda fallen rymmer starka traditioner av antikvarisk verksamhet inom sig, men på olika 
sätt. I Linnés Råshult finns en tradition av privat och lokalt värnande av Linnéminnena. I 
Slättbygdsprojektet dominerar en stark profession av statlig och vetenskaplig verksamhet 
genom arkeologin som saknar en specifik lokal anknytning till undersökningsplatserna. De 
strategiska aktörerna vid Linnés Råshult och Slättbygdsprojektet agerar dock båda inom 
kulturmiljövårdens allmänna ramar med vårdande, bevarade och förmedling i samband med 
platserna. Linnés Råshult har under lång tid värnats som Linnés födelseplats av privata före-
ningar och privatpersoner. Det är först under 1900-talets senare hälft som RAÄ tydligare 
involverats för att skydda och värna platsen mer varaktigt, även om statliga medel för en 
restaurering av Linnéstugan beviljades på 1930-talet. På båda platserna kommer den statliga 
antikvariska organisationen in relativt sent och spelar med redan etablerade aktörer och identi-
teter. I Slättbygdens undersökningsrum finns starka identiteter med koppling till medeltiden i 
Skänninge och industrin i Motala samt brukssamhälle i Fågelsta. Skänninge är i och för sig 
väl inskrivet i den nationella historiografin sedan tidigare och arkeologisk verksamhet har 
bedrivits här innan. Denna identitet hotas heller inte av de professionellt verksamma, medan 
Motalas dominerande industriberättelse utmanas av helt nya stenåldersfynd.  
 Olikheterna mellan verksamheterna i fallen synliggör skillnader i de praktiker som utveck-
lats i fallen. I Linnés Råshult märks en mångfald av aktörer som har olika band till platsen 
(hembygdsföreningen, kyrkan, arrendatorerna, kommunen och Sven G Nilsson). Här har 
utvecklats en dynamik av korsande praktiker som ofta omförhandlas när nya aktörer träder in 
(länsstyrelsen och naturvetenskapliga forskare). Det finns de som missgynnas när nya aktörer 
träder in (hembygdsföreningen) och de som gynnas (arrendatorerna, Stiftelsen Linnés Rås- 
hult). Detta beror på att förhandlingsläget, maktresurserna, rollerna förändras och förskjuts, 
tills de åter cementeras efter en tid. I Slättbygdsprojektet involverar praktiken kulturmiljö-
vårdens traditionella aktörer länsstyrelsen, exploatören (Banverket), arkeologerna och Öster-
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götlands länsmuseum. Grundstrukturen i denna praktik har utvecklats under decennier och är 
styrd av lagen om kulturminnen, men kan naturligtvis skifta inom dessa ramar från fall till 
fall. Maktförhållandena och rollerna för förhandling är redan bestämda och det blir svårt för 
andra aktörer att komma till tals, något som Banverket också uppmärksammar. Denna praktik 
är helt enkelt inte tillrättalagd för andra aktörer. 
 
Användandet av utpekade kulturarv har historiskt sett involverat staten, privata fornforskare, 
stiftelser, föreningar, kommunen och rörelser som alla på skilda sätt slagit vakt om sitt kultur-
arv. I samtiden har turismindustrin bidragit till en ökad kommersialisering av kulturarvsplat-
ser vilket också bidrar till att fler aktörer involveras i produktionen av besöksmål. Tidigare 
forskning om hur kulturarv används är rik på uppslag och infallsvinklar och har involverat 
flera olika discipliner. Forskningen har antingen studerat besökarnas attityder och upplevelser 
av en plats eller studerat produktionssidan för gestaltningen. Andra studier har analyserat 
gestaltningen och iscensättningen av kulturarv i utställningarna eller kulturarvsplatsen som 
utryck för ett kollektivt minne. Forskning som tar ett helhetsgrepp som inkluderar flera prak-
tiker (exempelvis turism-, entreprenör-, vetenskaps-, besökar-, myndighets- och arrangörs-
praktiker) som jag gör här, är ovanliga även internationellt.  
 För att kunna skapa en bild av hur kulturarven framträder och iscensätts utifrån flera olika 
praktiker tillämpar jag en fenomenologiskt inspirerad metodologi som tar fasta på hur feno-
men framträder, betraktas och tolkas av olika aktörer. Tillvägagångssättet är att upptäcka en 
plats först utifrån en modell över hur fiktiva besökare kan få aktuell information om ett be-
söksmål genom tidningar, nyhetsbrev och Internet, sedan utifrån faktiska besökare på plats 
genom besök och guidningar. De kartlagda aktörerna är flera, främst arkeologer, länsstyrelser, 
länsmuseer, guider, forskare, föreningar, stiftelser, besökare, elever och lärare. De intervjuas 
om sina upplevelser och arbete i samband med skapande av kulturarven som besöksplatser. 
Besökarna och lärarna intervjuas om sina upplevelser av platsen vid besöket och de strategis-
ka aktörerna om sina visioner och tankar kring sin verksamhet. Även observationer görs på 
plats för att kunna synliggöra betydelsebärande praktiker kring kulturarven. Enkäter används 
som ett instrument för att skapa en bild av vilka besökarna är, hur de upplever besöket, samti-
digt som det varit ett sätt att nå och intervjua besökare.  
  
Det insamlade materialet analyseras utifrån ett historiebruksperspektiv om hur kulturarv kan 
upplevas, iscensättas och användas i samtiden. Materialet kategoriserar jag med hjälp av 
begreppsparet fokusering och tematisering för att synliggöra de bärande elementen i de olika 
materialens berättelser. Berättelserna om kulturarvet, ibland representerade av en artefakt eller 
del, kan också ge associationer till större helheter, det vill säga fungera som metonymier. 
Metonymier kan också visa hur uppfattningar om relationerna mellan dåtid, nutid och framtid 
föreställs, det som brukar kallas för historiemedvetande men som jag kallar historiesyn. Jag 
använder mig av historiekulturella grundtroper, idealtyper för historiskt berättande: Guldål-
der, Från mörker stiga vi mot ljuset, Förr och nu och Intet nytt under solen för att synliggöra 
olika historiesyner. Jag ger därefter en samlad bild med hjälp av den museala modellen över 
hur kulturarven iscensätts, idealtyperna för balansen mellan publika och bevarandemål är 
Arkivet, Skattkammaren, Folkhögskolan och Teatern.  
 Begreppsparet fokusering och tematisering används i båda fallen för att kategorisera den 
inriktning som särskilt broschyrer, nyhetsbrev, Internethemsidorna och tidningar har. Det är 
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grova kategoriseringsverktyg som frilägger innehållet i de meningsbärande historieberättel-
serna i dessa material. Merparten av materialen i Linnés Råshult fokuserar Carl von Linné och 
hans landskap och ett bärande element i tematiseringen är att lyfta fram aktörernas egna verk-
samhet och dess framgångsberättelser i samtiden. Älmhults kommun fokuserar släkten Linna-
eus som tematiseras utifrån området i nutiden genom praktiska vägledningar i ett landskap 
lämpat för turism. Hembygdsföreningen Linné fokuserar sina långsiktiga band till och utveck-
lade ansvar för området som den drivande kraften bakom Kulturreservatets etablering och 
fortbestånd. Tematiseringen sker sedan utifrån vilka insatser (vårdande, bevarande och restau-
rerande) de varit delaktiga igenom åren. Kunskapsprojektet understryker särskilt de resurser 
projektet skapar samt sevärdheter som finns i bygden. Detta tematiseras sedan utifrån en 
framgångsberättelse om projektet som står för driftighet och handlingskraft. Sevärdheterna 
tematiseras utifrån Linné som centralgestalt för bygden. Länsstyrelsen lyfter fram landskapet 
både förr och nu samt landskapets synliga och dolda berättelser. Utifrån detta tematiseras 
människans relation till miljön och miljöns mångfald av flora och fauna. Den övergripande 
tematiseringen är dock återskapandet av ett 1700-talslandskap.  
 I analysen av tidningarna fungerar begreppsparet fokusering/tematisering som en apparat 
för att skapa överblick av artiklarnas innehåll. Därigenom synliggörs en rad konflikter i tid-
ningarnas sensationsorienterade nyheter som är osynliga i annat material. Det är också tydligt 
att Kulturreservatet figurerar i anslutning till flera andra kontexter som analyseras senare. På 
så sätt ligger fokusering/tematisering till grund för att lyfta fram de historiekulturella grund-
troperna genom att visa hur och vad som står i centrum för framställningen, vilket utvecklas 
mer nedan.  
 I Slättbygdsprojektets nyhetsbrev fokuseras i nästan samtliga fall de fynd arkeologerna har 
gjort. Fynden tematiseras i nyhetsbreven oftast utifrån vetenskapen, arkeologernas praktik och 
dess nytta. Begreppsparet visar hur arkeologerna försöker legitimera sin verksamhet gentemot 
det omgivande samhället genom att peka på vilka fynd som gjorts, vilket också entydigt för-
stärkts av tidningarnas nyhetsrapportering som att platsens förflutna kan avtäckas och stadens 
historia skrivas om. Tidningarna rapporterar om publika visningar som sätter just mötet med 
besökarna i centrum som en udda och annorlunda händelse i lokalsamhället. Det är känslan 
eller de emotiva elementen som betonas här både av arkeologerna och av besökarna. För båda 
handlar det om känslan att gräva ut, spänningen inför säsongens utgrävningar, att få vara 
delaktig i det äventyrliga arkeologiska arbetet och att göra fynd. När tidningarna lyfter fram 
Banverkets nya dubbelspår handlar det nästan alltid om pengar, eller bristen på dem. Det är 
brister och möjligheter som tematisera, väldigt sällan framsteget. I den övergripande bilden 
som tidningarna visar märks en tematisering av det udda, sensationsväckande och de ovanliga 
fynden som ett sätt att skapa intresse och nyfikenhet för arkeologernas verksamhet. De olika 
medieformernas genrekrav slår starkt igenom i tematiseringen medan fokus på den lokala 
platsens märkvärdighet och värde kan delas av flera.  
 I båda fallen utvecklas tematiseringen i nära anslutning till vad jag kallat metonymier. Det 
är ett av grundbegreppen för analyserna och visar upp ett brett register i tillämpningarna. I 
Linnés Råshult används metonymierna som ett analytiskt instrument, som narrativa förkort-
ningar vilket historikern Jörn Rüsen kallar för narrativa abbreviationer, för att lokalisera 
centrala berättelser om platserna. I broschyrer och på Internet fångar begreppet materialens 
olika budskap för att skapa attraktivitet. Särskilt gäller det Kunskapsprojektet där Kulturreser-
vatet representerade hela bygden som Linnés landskap och hembygd. Metonymierna visar att 
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landskapet representerar en kontinuitet där lite har förändrats och bygden kan marknadsföras i 
kulturturistiska sammanhang för att tjäna pengar på naturupplevelser och kulturhistoria. Till 
viss del är detta också Älmhult kommuns syn på Kulturreservatet. Kulturreservatet represen-
terar för dem Carl von Linnés unika landskap likaväl som det betraktas som ett mer allmänt 
titthål i historien som besökarna nu kan ta del av. Älmhults kommun har ett ambivalent för-
hållningssätt till Kulturreservatet som både representerar ett återskapat (rekonstruerat) land-
skap och var ett uttryck för kontinuitet, att lite förändrats i kulturmiljön. Både Kunskapspro-
jektet och Älmhult kommun bygger på så sätt vidare på länsstyrelsens vision av området som 
ett återskapat landskap som restaurerats till ett 1700-talslandskap från Linnés tid. Landskapet 
står för en tid då människan levde i nära samklang med den omgivande miljön. I det återska-
pade landskapet skulle även den biologiska mångfalden återskapas och därigenom bidra med 
kunskap i samtiden genom spåren av det förflutna. I länsstyrelsens material är det dock inte 
särskilt Carl von Linnés unika landskap som framhävs utan ett generaliserat 1700-
talslandskap. Materialen förmedlar inte bara idén om återskapande utan de är också en del av 
skapandet av denna idé, på samma sätt som många av de representationer av platser som 
undersökts här, också bör uppfattas som delar av etablerandet av komplexa platser, där många 
aktörer samverkar och ibland bygger konkurrerande visioner av ett kulturarv.  
 För hembygdsföreningen Linné är Råshult Linnés landskap och även om det inte formellt 
är deras område längre representerar i praktiken hembygdsföreningen fortfarande Linnés 
Råshult föreningens kärnområde som värnare av minnet efter Linné. Turismen är helt frånva-
rande på deras hemsida, istället framhävs föreningens gärningar för vården av Linnéminnet 
vilket visar områdets centrala betydelse för hembygdsföreningen. 
 En stor förtjänst med användningen av metonymier är synliggörandet av kollektiva för-
ställningar om platsen. De centrala metonymierna för olika aktörer verkar inte alltid stå så 
långt ifrån varandra men i tidningarnas rapportering blir det tydligt att Linnés Råshult repre-
senterar olika saker för de involverade aktörerna. Det är för hembygdsföreningen del exem-
pelvis klart att området är starkt förbundet med deras verksamhet trots frånvaro av formellt 
ansvar. Förändringar är närmast ett hot mot föreningens kärnverksamhet som behöver försva-
ras. Länsstyrelsen och forskare som fokuserar ängarna är överens om att landskapet är intres-
sant men hamnar ändå i konflikt med varandra. Enligt länsstyrelsen är det ett skört 1700-
talslandskap som inte får störas medan forskarna betonar områdets naturvetenskapliga värde 
som samtida substrat att undersöka. Kunskapsprojektet menar att hela bygden kring Möckeln 
är Linnés hembygd medan Linnésällskapet i Uppsala anser att det verkliga hemmet ligger i 
Linnés Hammarby i Uppland.  
 För arrendatorerna av Linnés Råshult är Kulturreservatet mer en fristad för dem att leva 
som de alltid velat, i nära kontakt med omgivande miljön och som traditionella jordbrukare. 
Genom intervjuerna med besökarna står det också klart att upplevelserna av området i olika 
kombinationer sammankopplas med botanik, rekreation, fikapaus, ett generellt förr, ett barn-
domslandskap och Linné. Exemplet med damen som kom och ville att guiderna öppnade den 
stängda Linnéstugan visar att området också representerar kunskap, inspiration och hant-
verkskontakter. Upplevelserna av Linnés Råshult är inte entydiga och enbart kopplade till 
Linnés person, ens inför jubileumsåret 2007. 
 I nyhetsbreven från Slättbygdsprojektet visar metonymierna hur det lilla fyndet blir bärare 
av större berättelser om Sverige. Även i tidningarna synliggörs kollektiva föreställningar om 
platserna där konkreta fynd får stå för stora berättelser. Särskilt gäller det Motala som tid-
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ningarna kopplar till den ledande industristadens historia som nu utmanas av arkeologernas 
stenåldersfynd och en föreställning om det goda livet vid vattnet sedan tidernas begynnelse. 
Det är alltså två oförenliga föreställningar som tidningarna valde att hålla isär. För arkeolo-
gerna och länsstyrelsen är det en vetenskaplig plats medan den för Banverket representerar 
ytterligare en föreställning, en utvecklingsplats för modern infrastruktur. I besökarnas upple-
velser av platsen blir platsen en representant för barndomens landskap men kanske mest för 
ett udda men intressant inslag i närmiljön som de arkeologiska utgrävningarna erbjuder. I den 
pedagogiska verksamheten i skolorna blir fynden bärare av berättelser som kan illustrera 
arkeologernas vetenskapliga tolkning genom att låta eleverna gissa föremålens namn och 
funktion. Men fynden ger också möjlighet till en form av underhållning och teater som ger 
eleverna möjlighet att använda fantasin om hur det var förr. Inte minst då de får prova kläder 
av äldre snitt. 
 Begreppsparet fokusering/tematisering frilägger de centrala berättelserna i materialen och 
kan på så sätt ligga till grund för att renodla historiedragen i materialen. Begreppet metony-
mier har jag stor användning av vid närläsning och tolkning av meningsskapande. Styrkan 
med användningen av metonymier i mitt material är att nyanserna tillåts framträda tydligare. 
Historiesynen analyseras utifrån de historiekulturella grundtroperna Guldålder, Från mörker 
stiga vi mot ljuset, Förr och nu och Intet nytt under solen. Vid undersökningarna av Råshults 
broschyr och Internetmaterial samsas särskilt tre grundtroper: intet nytt under solen (Älmhults 
kommun, Kunskapsprojektet), guldålder (hembygdsföreningen och länsstyrelsen) och från 
mörker stiga vi mot ljuset (Kunskapsprojektet, hembygdsföreningen och länsstyrelsen). Fram-
stegstropen figurerar nästan alltid när den egna verksamheten kommer på tal eller åsyftas 
vilket också metonymierna visar. Kulturreservatet betraktas ofta som orört precis som natur-
reservaten i dess närhet särskilt när de ska marknadsföras (Kunskapsprojektet och Älmhults 
kommun). På så sätt kan platserna ses som uttryck för en svunnen tid eller att allting annat i 
samhället har förändrats men inte kulturreservatet. Platsen blir ur det perspektivet en attrak-
tion som är värd att besökas för sin unicitet. Den betraktas också som ett uttryck för en tid när 
människan levde i samklang med den omgivande miljön, en guldålder vilket framträder tydli-
gast i länsstyrelsens syn. Här märks även en implicit civilisationskritik, utvecklingen har gått 
för fort framåt och vi kan fortfarande lära oss av en arkaisk närmiljö. Denna bild blir än tydli-
gare i intervjuerna och i tidningarna konfronteras dessa olika utgångspunkter i en kavalkad av 
konflikter. Tematiseringen visar att länsstyrelsen tydligt ställer dåtiden i centrum genom 
restaureringen av landskapet till hur det en gång kan ha sett ut. Forskarna som blivit utestäng-
da från reservatet av länsstyrelsen pekar dock på nutiden och framtiden (behovet att studera 
vissa insekter för kunskap i framtiden). Det finns också en kamp om framtiden (rätten att 
använda Linné) som blir tydlig i konflikten mellan Kunskapsprojektet och Linnésällskapet i 
Uppsala. Stiftelsen Linnés Råshult hamnar även i konflikt med hembygdsföreningen. Hem-
bygdsföreningen vill bevara landskapet som det var (dåtid) medan Stiftelsen Linnés Råshult 
vill utveckla och marknadsföra (framtid) området på ett tydligare sätt än vad som gjorts innan 
(under hembygdsföreningens tid). Grundtroperna kan därmed sätta in de olikheter som foku-
sering – tematisering synliggjorde i ett sammanhang som markerar olika historiesyn. 
 I Slättbygdsprojektets nyhetsbrev och tidningsrapportering märks en gemensam grundsyn i 
tropen från mörker stiga vi mot ljuset; hos Banverket (infrastrukturen ska bli bättre), arkeolo-
gerna (kunskapen om området ska ökas och professionens värde befästas) och länsstyrelsen 
(kunskap för framtiden). Banverkets vision om framtiden korsas av länsstyrelsens och arkeo-
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logernas krav på kunskap om forntiden. Kanske främst för att Banverket betalar för förverkli-
gandet av deras vision också. I den pedagogiska verksamheten samsas två andra grundtroper 
som synliggörs genom de metonymier som visades ovan, vilka inte på samma sätt knyter 
samman då, nu och sedan utan istället förenklar genom att betona skillnad eller likhet: Förr 
och nu och Inget nytt under solen. Genom att skilja mellan dåtid och nutid skapas en lekfull 
fascination för forntidens människor som samtidigt kan engagera elevernas fantasi. Parallellt 
löper en föreställning om att föga har förändrats mellan årtusenden för att på så sätt skapa 
förståelse och respekt för andra tider och den som levde då.  
 Dessa grundtroper har dock brister eftersom de inte fungerar särskilt bra på besökarnas 
upplevelser som ständigt överraskar med nya infallsvinklar på vad platsen är för dem. Grund-
troperna sätter ord på den rådande historiesynen, men när det är nuet som lyfts fram, som 
besökarna visar och arrendatorerna vid Råshult, tappar de förmåga att strukturera iakttagel-
serna. Däremot visar de sin potential i att synliggöra skillnader i synsätt och kan skapa förstå-
else för konflikter som mellan exempelvis hembygdsföreningen Linné och Stiftelsen Linnés 
Råshult. Det största problemet med dessa grundtroper är att de inte fångar nyanser. I tidning-
arna från Slättbygdsprojektet var jag exempelvis tvungen att modifiera guldålderstropen lite 
när det handlade om Tom Carlssons försvar av den arkeologiska verksamheten. Jag ändrade 
guldålderstropen till Från ljuset stiga vi mot mörkret för att betona att det var nuet som stod i 
centrum. Samtidigt är grundtroperna just idealtyper som inte har någon motsvarighet i verk-
ligheten utan är renodlade synteser av den.  
  
Det sista redskapet som jag använder för att visa hur en plats och kulturarv kan föreställas är 
den museala modellen, utvecklad av Svante Beckman och Magdalena Hillström. Metonymi-
erna har hjälpt till att strukturera de föreställningar om platsen som materialen visar på. I 
broschyrer, Internethemsidor, intervjuer, observationer och tidningar från Linnés Råshult blir 
det tydligt att aktörerna oftast föreställer sig platsen som arkiv och skattkammare, dvs. i hu-
vudsak föremålsorienterat i motsats till publikorienterat. Det görs visserligen på lite olika sätt 
som metonymierna visar, men renodlat i modellen är det inte så stor skillnad mellan aktörer-
na. Som metonymierna visade ivrade länsstyrelsen för återskapande av Linnés 1700-
talslandskap och satte bevarandet av flora och fauna i första rummet (arkiv). För kommunen 
var det en plats för högre attraktivitet i turistiska sammanhang som Linnés unika födelseplats 
(skattkammare). Linnés Råshult representerade för hembygdsföreningen Linné föreningens 
ursprung, sågs närmast som ett kunskapsarkiv för dess medlemmar och ett monument för 
deras verksamhet (arkiv och skattkammare). Kunskapsprojektet såg hela bygden som ett 
uttryck för Linnés värden och kunde bedriva kulturturistisk verksamhet och propagera för 
utbildning, forskning och lokal utveckling där Kulturreservatet var en av resurserna och en 
sevärdhet. De byggde vidare på länsstyrelsens utgångspunkt (skattkammare och arkiv). Stif-
telsen och deras guider såg området som Linnés födelseplats och ett 1700-talslandskap (skatt-
kammare och arkiv) precis som länsstyrelsen, kunskapsprojektet, hembygdsföreningen och 
kommunen vilket får ses som den kollektiva föreställningen om platsen vilket metonymierna 
också gav indikationer om. Sven G Nilsson och de andra forskarna såg också området som ett 
arkiv, men för naturvetenskaplig forskning. Arrendatorn kan dock inte fångas i denna modell 
utan de ser det som en möjlighet att leva efter ett självhushållande ideal. Inte heller besökarna 
kan synliggöras i modellen trots att denna modell kan ta fasta på nutiden. Å andra sidan visar 
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metonymierna besökarnas olika föreställningar om platsen, vilket ger anledning att utveckla 
de teoretiska verktygen för denna typ av studier. 
 I Slättbygdsprojektets nyhetsbrev, tidningar, observationer och intervjuer med de strategis-
ka aktörerna framträder också en bild av undersökningsområdena som är delad av länsstyrel-
sen (arkiv och folkhögskola), arkeologerna (vetenskapligt arkiv och skattkammare) och läns-
museet (arkiv och folkhögskola). Banverkets förhållningssätt kan inte visas i modellen 
eftersom de inte tyckte att arkeologerna gjorde några särskilda fynd. Återigen visar metony-
mierna på sin användbarhet för att fånga upp alternativa synsätt på platsen. För Banverket är 
platsen viktig för att förbättra infrastrukturen och de är också mer intresserade av platsens 
framtid än dess förflutna och arkeologernas arbete. Lärarna ser på besöket som en utgångs-
punkt för folkbildning och teater då det gick att använda begreppen. Men för det mesta ger de 
ett skönt avbrott i lärarnas undervisning samtidigt som de är imponerade av arkeologens och 
pedagogens kunskaper om det förflutna. Besökarnas tolkningar, genom intervjuer, går inte 
heller här att sammanfatta med dessa begrepp. För flera av dem står den sociala aspekten i 
främsta rummet och de arkeologiska utgrävningarna möjliggör inte bara ett möte mellan 
profession och allmänhet utan även ett möte mellan besökarna. 
 Den museala modellen är egentligen utvecklad för att illustrera hur museers verksamhet 
och praktik har varierat över tid men jag har använt den för att visa hur en plats föreställs. 
Modellen fångar precis som de historiekulturella grundtroperna för berättande oftast de stra-
tegiska aktörernas syn på platsen men klarar inte riktigt av att visa besökarnas upplevelser 
eller motivation för besöket i helfigur. Även om den visar de strategiska aktörernas syn menar 
jag att den är ett grovt instrument då den, som de historiekulturella grundtroperna, inte klarar 
av att synliggöra nyanserna hos aktörerna. Det här är naturligtvis ett problem men trots detta 
synliggör modellen de kollektiva föreställningarna av platserna som oftast betraktas som ett 
arkiv eller en skattkammare både i slättbygdens undersökningsrum och vid Linnés Råshult.  
 En av svagheterna med grundtroperna och den museala modellen är att de inte driver analy-
sen vidare utan ofta handlar om att identifiera och ”passa in” empirin i modellen och idealty-
perna. Det ställer höga krav på dessa verktygs förmåga att fånga empirins bredd eftersom det 
varit avsikten i avhandlingen. Begreppen fångar dock inte bredden i hur kulturarv används 
och därmed framställs. Kulturarvsplatser rymmer, när förmedlingen fokuseras, helt enkelt 
flera dimensioner än förhållandet mellan dåtid-nutid och framtid eller formulerade visioner av 
vad strategiska aktörer vill att platsen ska gestalta.  
 Begreppsparet fokusering och tematisering fungerar väl, men de är ett grovt instrument 
som lämpar sig bäst vid en första kategorisering av stora material. Begreppet metonymier har 
jag sedan haft stor användning av vid närläsning och tolkning av meningsskapande. Styrkan 
med användningen av metonymier i mitt material är att nyanserna tilläts framträda tydligare. 
Använda tillsammans ger de båda verktygen en bra grundanalys för att kunna visa konturerna 
av den rådande historiesynen och hur platserna föreställs. 
 
De olika analysbegreppen används på olika publika material som hemsidor, broschyrer, ny-
hetsbrev och lokaltidningar. I de första tre materialen (hemsidor, broschyrer, nyhetsbrev) har 
kollektiva föreställningarna om platsen synliggjorts (i Linnés Råshult genom flera aktörer och 
i Slättbygdsprojektet utifrån arkeologin) som visats ovan. Särskilt i Linnés Råshult blir det 
tydligt att bilden av Linnés födelseplats aldrig utmanas även om de alla lyfter fram olika 
perspektiv ur den gemensamma bilden. I Slättbygdsprojektet är det arkeologerna som syns 
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mest genom nyhetsbreven även om andra aktörer också är involverade. Att bilderna från de 
två områdena inte utmanas beror på den officiella arenans logik är att skapa attraktivitet, 
intresse och nyfikenhet, dvs. föreställningar om en plats för potentiella besökare. Materialen 
har därmed ett gemensamt syfte i att synliggöra platsen på ett attraktivt sätt. Genom enkäter 
med besökare framkom att i Slättbygdsprojektet hade de flesta fått information genom tid-
ningar och i Linnés Råshult dominerade lokalkännedom och rykte. I båda fallen hade Internet 
en liten betydelse. Som en udda händelse i närmiljön var tidningarna det vanligaste sättet att 
få information om utgrävningarna och i Linnés Råshult som var mer eller mindre inriktad på 
turismverksamhet hade en del varit där innan eller känt till det genom bekanta som varit där. 
Då spelar tidningarna mindre betydelse, inte minst för att de som besvarat enkäten inte kom 
från kommunen. De faktiska besökarna vid Linnés Råshult och vid Slättbygdsprojektet hade 
fått information genom på många olika sätt, men sällan, med undantag för tidningarna i Slätt-
bygdsprojektet, på ett sätt som stämde med den metodiskt fiktiva besökarens sätt att få infor-
mation.  
 Den entydigt positiva bild som framträdde i hemsidor, broschyrer och nyhetsbrev nyanse-
rades i lokaltidningarna. Lokaltidningarna var en arena där aktörerna kunde publikt förhandla 
om platsen. Det blev tydligast i Linnés Råshult där flera aktörer under århundraden varit 
involverade i platsen på olika sätt med olika resurser och förhandlingsutgångspunkter. Varje 
förändring kräver nya förhandlingar vilket också visar på den dynamik som växt fram i Rås- 
hult. I Slättbygdsprojektet fanns också förhandlingar, särskilt om arkeologernas verksamhet 
och betydelse, men även om platserna Motala, Skänninge eller Fågelsta. Tidningarna valde att 
hålla isär arkeologernas bild av platsen och den redan framförhandlade bilden av Motala som 
industristad. Sannolikt beror denna skillnad mellan fallen på att det utvecklats olika praktiker 
kring platserna men också kring verksamheterna. Kulturreservatet som skyddsform är ung och 
praktiken är fortfarande under förhandling. Fornlämningar har skyddats sedan 1600-talet och 
uppdragsarkeologins praktik styrd genom lagen om kulturminnen. Denna praktik har haft lång 
tid att etableras. 
 Det material som undersöktes utifrån den fiktive besökaren kunde få information om kul-
turarvsplatsen, svarade inte helt upp emot hur de faktiskt fick information. Flera besökare 
angav även andra sätt som skyltar, rykten (vänner och bekanta) och bussbolag för att nämna 
några. Besökarnas väg till information om kulturarvsplatser är inte självklar utan färgas av en 
stor variation som ibland också styrs av tillfälligheter. 
 
Lokaltidningarna riktar sig till närboende och Internet, broschyrer och nyhetsbrev har ett 
bredare upptagningsområde. Iscensättningen av platsen kan alltså skifta beroende på avstån-
det till platsen. Till exempel kan långväga besökare söka information via Internet, broschyrer 
och nyhetsbrev om de så vill. Här gavs en relativt tillrättalagd och framförhandlad bild av 
platserna. Men de närboende kan följa lokaltidningar och på så sätt ta del av förhandlingarna 
som äger rum i tidningarna.  
 Särskilt i Linnés Råshult blev det också tydligt hur avståndet på platsen också kan ha bety-
delse för vad som upplevs och hur platsen gestaltas. På långt håll såg besökarna arrendatorer-
na harva en åker med hjälp av en häst. Bilden visade Kulturreservatet som en idyll, men ju 
närmare åkern besökarna kom förändrades den, till att framstå som en slitsam arbetsplats. En 
plats kan på så sätt ge upphov till olika föreställningar, och i mitt material är Råshult som 
idyll den mest framträdande. Individens tolkning existerar och konkurrerar också parallellt 
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med andra bilder som pockar på uppmärksamhet och som träder fram i bildens detaljer. Här 
saknas dock arenor som synliggör och sätter dessa i förbindelse med de strategiska aktörerna, 
trots mycket offentligt tal om demokratisering av kulturarvsprocesserna under senare år. På 
det här sättet har jag kunnat lägga olika materials bilder bredvid varandra för att synliggöra 
dynamik, förhandling, konkurrens och bristande dialog kring en plats. 
 

Skilda världar 

Sociologen Bella Dicks menar att kulturarv handlar om resor och förflyttningar i tid och 
rum.520 För arrangörerna och andra professionella som mötts i de empiriska kapitlen stämmer 
detta väl. Professionella aktörers bilder av en plats liknas ofta vid ett samlingsorienterat arkiv 
trots sin publika orientering genom Internet, broschyrer, nyhetsbrev. Men de är främst skapare 
av resmål eller attraktioner genom gestaltningar och iscensättningar i nyhetsbrev, broschyrer, 
Internethemsidor och på plats. Det är ett sätt att skapa attraktivitet. I Linnés Råshult som ett 
historiskt och botaniskt landskap med starka anknytningar till Carl von Linné och i Slätt-
bygdsprojektet skrivs undersökningsplatserna in i en mångtusenårig berättelse som visar att 
människor valt att bosätta sig här under lång tid. Platserna blir laddade med olika anspråk på 
att vara särskilda, viktiga, intressanta och attraktiva. I olika former av media ges också anvis-
ningar om hur viktiga, särskilda och intressanta platserna är. Genom att iscensätta kulturarvs-
platserna som särskilda platser görs de attraktiva för både lokalbefolkningen (Slättbygdspro-
jektet) och för att locka turister (Råshult). De blir besöksmål med anspråk på att ge 
upplevelser utöver det vanliga.  
 För besökarna stämmer Dicks iakttagelser kanske ännu bättre. De gör dubbla resor, de reser 
eller förflyttar sig till och från dessa platser rent fysiskt och de gör mentala förflyttningar på 
plats. I de fall de reser tillbaks i tiden är det ofta till ett ”förr”. Det är också ofta inom ramen 
för sin egen erfarenhet och kunskap detta ”förr” bestäms, inte 1700-talet eller forntiden speci-
fikt (de strategiska aktörernas visioner). Jag tolkar detta som en del i en process för besökarna 
att göra platsen, historien och nuet till sitt, samtidigt som det också är en form av avståndsta-
gande från den professionella historieskrivningens anspråk på sanning och korrekthet. Visser-
ligen existerar denna professionella historieskrivning parallellt men mer som en kuliss till 
själva besöket och platsen. Kulturarvens värde formas på detta sätt när det har en omedelbar 
betydelse för den som upplever det. 
 Som handlande människor fyller vi kulturarvsplatser med innehåll genom olika medier, 
intentioner, gestaltningar och relaterar dem till egna erfarenheter. En och samma kulturarvs-
plats kan ta sig olika, ibland motstridiga uttryck, på ett sätt som gör det relevant att tala om att 
det är flera olika platser som framträder. I denna avhandling blir det tydligt hur platserna inte 
bara är kulturarvsplatser utan kan vara en del av ett barndomslandskap, rekreationsplats, 
utvecklingsplats för infrastruktur, plats för sensationella nyheter etc. Detta bidrar till att plat-
sen ständigt förhandlas och förändras för att fylla olika behov och syften i samtiden och för 
framtiden.  
 I min empiri visar jag hur olika strategiska aktörer iscensätter de historiska spåren i land-
skapet, om än på olika sätt. Men det blir också tydligt att kulturarv inte nödvändigtvis behöver 
göra anspråk på historia (besökarna, elever, arrendatorerna av Råshult) vilket antytts i senare 

                                                 
520 Dicks (2003), s 126. Se även Lowenthal (2005 (1985)) och Hewison (1987) som istället betonar nostalgin. 
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års forskning. Det är istället sociala och lustfyllda aspekter av besöket och platsens framtid 
som lyfts fram. Det här är naturligtvis intressant, men det är också ett teoretiskt problem i 
förhållande till det historiebruksperspektiv som används i avhandlingen. Teorier om historie-
bruk fångar inte kulturarvens alla dimensioner vilket gör perspektivet trubbigt, i synnerhet vid 
intervjuer med besökare. Det fungerade bra vid undersökningen av de strategiska aktörer, med 
vissa undantag. Historikern Bengt Schüllerqvist menar att forskning om historiebruk ofta 
fokuserats på historiebrukets produktionssida. Jag menar att problemet är att dessa teorier i 
många fall också anpassats till dessa studier.  
 
Jag har argumenterat för behovet av breda studier som fångar besökarna, strategiska aktörer, 
flera praktiker, upplevelser och föreställningar om kulturarv. Tidigare forskning har ofta tagit 
fasta på en eller några av dessa aspekter, exempelvis studiet av besökare, studier av förmed-
lingsformer (tidningar, teater, rekonstruktioner, populärvetenskapliga böcker etc.), studier av 
de strategiska aktörerna eller studiet av gestaltningen. Skulle det då gå att lägga ihop all tidi-
gare forskning och ändå nå fram till liknande resultat som jag kommit fram till i denna av-
handling? Mitt svar är att det inte skulle vara möjligt. Som framgår av diskussionen om de 
valda fallen för avhandlingen så är platserna väldigt olika varandra och de bär också på sin 
egen dynamik och kollektiva föreställningar vilket utvecklar olika praktiker. Metoden pekar 
på att platsbundenheten helt enkelt har allt för stor betydelse för att det skulle vara möjligt. 
Fördelen med det stora och breda greppet är att synliggöra konstruktionen och fånga olika 
utryck som en plats kan ge upphov till. Jag har alltmer kommit att tänka på iscensättningen av 
en plats som en filmduk där besökare, närboende och strategiska aktörer spelar upp sin plats. 
Kulturarvens värde är ur den aspekten i ständig rörelse. Även när likartade föreställningar är 
med i filmen, så är storyn mer bestämd av aktören och sällan framförhandlad mellan strate-
giska aktörer och besökare. 
 Tidigare forskning har lyft fram hur historia iscensätts genom kulturarv och hur samtiden 
iscensätts med hjälp av det historia. Det är inte heller svårt att se eller anta att kulturarv i 
någon mening har med historia att göra. De bevaras, vårdas, skyddas och förmedlas av pro-
fessionella utefter en sådan förespegling. Jag har visat att kulturarv inte bara handlar om dåtid 
och nutid utan också om framtiden. I synnerhet när verksamheter ska legitimeras, försvaras, 
marknadsföras och förklaras. Arkeologerna, Banverket, länsstyrelserna och särskilt den turis-
tiska verksamheten har framåtsyftande argument. Banverket hävdar bättre pendlingsmöjlighe-
ter i framtiden, arkeologerna legitimerar sin verksamhet genom att ställa ut framtiden, länssty-
relserna pekar på mer kunskap som ska förmedlas till allmänheten och Kunskapsprojektet 
arbetar hårt med att utveckla sin verksamhet för framtiden. 
 Kulturarvsplatserna är fortfarande en del av ett modernt projekt som inte bevarar det gamla 
av hävd, utan används som en del av en framåtsyftande samhällsbyggnad. I den tidigare 
forskningen har bilden av framtiden på detta sätt sällan diskuterats. Kulturarven återfinns inte 
bara i skärningspunkten mellan dåtid och nutid som en del menar utan också i relation till 
framtiden. Flera av de strategiska aktörerna framställer kulturarven som de vill att de ska 
behandlas också i den kommande tiden. 
 
I inledningen till denna avhandling berättade jag om mina barndomsminnen av Kungshögen. 
Skylten vid denna plats och mina upplevelser är två exempel på föreställningar som är hämta-
de ur olika föreställningsvärldar. Besökarnas tolkningar av platsen är i sig uppdelad i flera 

 193



 

olika föreställningar, men de har ofta det gemensamt att de betraktar det just som ett besöks-
mål. Precis som besökarna är de strategiska aktörernas föreställningar inte homogena, men de 
verkar alla för att skapa bilder av ett attraktivt besöksmål. Avhandlingens titel anspelar på 
dessa skilda världar och mötet mellan dem. 
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Separate worlds: Contemporary notions of cultural 
heritage sites 

 
It is likely that cultural heritage sites can mean different things to different people since we all 
carry different experiences with us. However, there also exist collective images or frame-
works of how a heritage site should be understood. Between these two outsets, I argue, the 
meaning and value of cultural heritage sites are negotiated. In this respect the aim of this 
thesis is to understand how a place, institutionally pointed out as cultural heritage, is used and 
staged through diverse and intersecting practices, both via media and on site. The questions of 
interest in this thesis are: on what arenas is cultural heritage mediated? Which 
themes/contents are focused on in separate genres? How is cultural heritage staged? What are 
the visitors’ experience and perception of the place visited? What visions of the place do the 
strategic actors have?  
 With these questions as the starting point I have researched two case studies from contem-
porary Swedish cultural heritage preservation: Linnés Råshult in the south of Sweden, which 
is a cultural heritage reservation in the province of Småland and the commissioned archae-
ology project Slättbygdsprojektet (the Flat Country project) in the county of Östergötland in 
Central Sweden. Both of these cases rest upon strong antiquarian traditions but in different 
ways. Both, however, act within Swedish cultural heritage preservation with the purpose to 
care and preserve the cultural heritage and to educate the public. 
 Linnés Råshult is the birthplace of botanist Carolus Linnaeus (1707-1778), and the safe-
guarding of the site can be traced to the 18th century, in the beginning mainly on the initiative 
of local clergymen It has since been cared for by the local folklore society, Älmhult munici-
pality, entrepreneurs, the local church, the National Heritage Board, the County Administra-
tive Board, present-day keepers of the landscape and most recently by the Linnés Råshult 
foundation. At this site there exists a tradition of private as well as officially organised efforts 
to care for Linnaeus’ place of birth, which makes this place intriguing but certainly not unique 
compared to many other heritage sites. Linnés Råshult is also placed within a context of 
cultural tourism which seeks to draw visitors not only from the rural district but from outside 
as well. They are local spin-off effects, partly financed by EU programmes such as Kunskap-
sprojektet (the ‘Knowledge Project’) and Trädgårdsturism (the ‘Garden Tourism project’).  
 About 13 000-16 000 visitors visit Linnés Råshult in spring, summer and autumn. Råshult 
is a current example of how cultural heritage is shaped in the present between market-oriented 
cultural tourism and legislative cultural heritage preservation. 
 
Slättbygdprojektet in Östergötland stems from the National Rail Administration, which 
wanted to widen the existing railroad between Hallsberg and Mjölby in central Sweden. Since 
all ancient artefacts are protected by law, archaeologists were called in to excavate, document 
and remove these artefacts before the railroad was widened. The results from these excava-
tions were conveyed by archaeologists at the excavation site and by Östergötland County 
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Museum, by sending out newsletters and visiting schools to spread information of the find-
ings. 
 National archaeological excavations can trace their roots back to the 17th century and have 
since been legislatively controlled, which makes them a permanent antiquarian activity. This 
archaeological activity enters different existing spaces and creates, improves and competes 
with dominant collective understandings of how a place should be understood. The project 
represents a current case in cultural heritage preservation with a long tradition of strongly 
regulated, professionalized and nationally prioritized antiquarian activities with an increasing 
focus during the last decade on mediation.  
 
Historically, the use of selected cultural heritage has, since at least the 17th century, involved 
the state, private antiquarians, foundations, societies and movements of different sorts, which 
have all in separate ways cared for and also produced their own cultural heritage. In the pre-
sent time tourism industry has contributed to an increased commercialization of cultural 
heritage sites, which also helps to involve more actors in the production of tourism destina-
tions.  
 Earlier research on the use of heritage, history and archaeology is extensive and involves 
several disciplines, areas of expertise, arenas and means for mediating heritage. A trend, 
however, is that studies tend to either focus on visitors’ attitudes to and experiences of a 
heritage place or on how such a site is produced. Other studies have analyzed the staging of 
cultural heritage in museums or the cultural heritage site as an expression of collective mem-
ory. Studies that incorporate several different practices, like my own, are few even by interna-
tional standards. 
 
In order to create an image of how cultural heritage is staged in different practices, I have 
used a phenomenology-based methodology which considers how staging and interpreting is 
performed by different actors. I aspire to explore a place, first from a model of how fictive 
visitors can learn about heritage destination through possible means of mediation, such as 
newsletters, newspapers, brochures and the Internet. After that, I have observed groups of 
visitors on the site.  
 I have interviewed teachers and other visitors about their experiences and the strategic 
actors have been interviewed about their thoughts and visions of the place and their own 
work. Observation has been used as an instrument at the cultural heritage sites to make visible 
the practices surrounding the cultural heritage. Questionnaires have also been employed to 
create an image of the visitors and how they interpret their visit. At the same time the ques-
tionnaires have provided a way to contact and interview the visitors. 
 
All participants in mediation, which is seen as a form of communication, are active creators of 
meaning. I also regard cultural heritage as a result of one or many practices surrounding it. 
The collected materials have been analyzed from a use of history approach (Peter Aronsson). 
The materials are categorized by the terms focusing and themes. Focusing stands for the main 
direction and purpose of history writings, while a theme involves what part of the focusing is 
central to the presentation. In this way the narratives are made visible. Narratives of cultural 
heritage can also give associations to a greater narrative. This is called metonymy, which is 
used to show the claims or representations of a heritage site. These two instruments make it 
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easier to reveal conceptions of the relation between past, present and future. They can also 
help to establish other images that do not necessarily make claims to the past. I use four ap-
proches to analyze the relation between these: “The Golden Age”, “From Darkness we As-
cend to Light”, “Past and Present”, and “Nothing is New under the Sun”. The first two em-
phasize historical change, the third approach sees no connection between past and present and 
the fourth concludes that nothing has really changed. Finally, I give an overall image of how 
history is used, using a model borrowed from culture researchers Svante Beckman and Mag-
dalena Hillström (the museological model), which depicts four different ideal types for pre-
senting history: as a treasure chamber, an archive, a folk high school, or a theatre. In the 
treasure chamber, artefacts are seen as unique and priceless, almost holy. For this reason there 
are guardians to supervise these items. If seen as an archive, the artefact represents a scientific 
value which is used as an object of study. When the collection of artefacts is viewed as a folk 
high school, the main purpose is to educate the public or illustrate knowledge pedagogically. 
In the theatre the artefacts do not need to be authentic. The main purpose of the artefacts is to 
form scenery that can conjure up suggestive powers, excitement and drama to entice the 
public. The archive and the treasure chamber are artefact-oriented, while the folk high school 
and theatre are public-oriented. At the same time the archive and folk high school are oriented 
towards knowledge, whereas the treasure chamber and theatre are directed towards entertain-
ment.   
 This thesis is divided into four parts, in which the first part, Chapters 1-3, contains that 
which has already been summarized above. Part two consists of the analysis of Linnés 
Råshult (Chapters 4-6) and part three analyzes Slättbygdsprojektet (chapters 7-9). Part four 
forms the concluding summary (Chapter 10) of the thesis. In the following it is not my inten-
tion to present a detailed analysis of each case but to highlight the results from the cases and 
the conclusions that have been drawn in this thesis. 
 
The analytical instruments have been used on Internet websites, brochures, newsletters, news-
papers and interviews with actors. These materials have revealed collective understandings of 
the researched sites. In Linnés Råshult the main focus was on the person of Carolus Linnaeus 
and the restoration of the 18th century landscape. At the same time the materials reveal several 
of the actors’ business success stories in the present. The Kunskapsprojektet entrepreneur, for 
example, views the whole district as a resource which contains sights of interest as an expres-
sion of Linnaeus. The County Administrative Board’s view of Linnés Råshult as an 18th-
century landscape is the dominant understanding of the site, which acts as a guide for other 
actors’ views. This is Linnaeus’ landscape. The metonymies in the materials show that the 
landscape and the district have evolved very little over time. This in turn makes it possible to 
market Linnés Råshult to make money on cultural history and the experience of nature (Kun-
skapsprojektet, the Linnés Råshult foundation, Älmhult municipality). Linnés Råshult is 
viewed as a peephole into history which visitors can take part of in the present (the Linnés 
Råshult foundation). The landscape stands for a time when man lived closer to nature than 
today when the landscape is on its way to be restored, the biological variety can bloom again, 
at the same time contributing with knowledge about the past (the Kronoberg County Adminis-
trative Board). For the local folklore society it represented the core of their activity and for the 
keepers of the reservation it was a sanctuary that enabled them to live off the land, close to 
nature. The researched material not only conveys the idea of recreating the 18th century but is 
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also part of this idea of recreation. The notion that this is Linnaeus’ landscape is never con-
tested in this material.  
 In the newsletters from Slättbygdsprojektet, archaeology and the archaeologists themselves 
play a vital role, even if other actors are also involved. The excavation findings are central, 
and the dominating themes are presented from the perspective of the science of archaeology, 
its practice and the use and purpose in prehistoric times of the recovered artefacts. The me-
tonymies also show how artefacts become bearers of major Swedish narratives (that of Gusta-
vus Vasa for instance), a familiar canon that the reader can identify with. These are also ways 
in which the archaeologists try to legitimize their enterprise to the surrounding society by 
presenting themselves as systematic researchers. 
 
In Linnés Råshult different aspects are highlighted but they all derive from the same image. 
This also applies to Slättbygdsprojektet. These images are, however, not challenged, which is 
due to this arena’s logic: to create attraction, interest and curiosity.  
 The images were, however, challenged in the newspapers, which was an arena where actors 
could publicly negotiate the meaning of the sites. For the Linnés Råshult foundation changes 
in the site are necessary in order to be able to interest and receive new and more visitors. They 
want to prepare the site for the future. But the local folklore society does not favour changes, 
because the site is too closely connected to their activities, and consequently the site should be 
preserved as it was. Some scientists have also been reported to the police by the County Ad-
ministrative Board since they have intruded into the meadows in search of butterflies. Accord-
ing to the County Administrative Board, the landscape is too sensitive to be entered physi-
cally, but the scientists argue the importance of examining rare species. Kunskapsprojektet 
views the local area as the home district of Linnaeus but finds competing interest in Uppsala, 
the place were he lived and worked during most of his life. The conflicts are a result of differ-
ent actors’ visions competing to control the site. 
 
In Slättbygdsprojektet negotiations also took place, especially about the archaeologists’ activ-
ity. For the archaeologists and the County Administrative Board the excavation areas were 
places of science, but for the National Rail Administration they were places of development 
for modern infrastructure. But the overall image that the newspapers mediated was an empha-
sis on the odd, sensational and rare findings, which is in turn a way to create an interest in and 
curiosity about the archaeologists’ work.  
 Collective understandings were also made visible, especially with regard to the city of 
Motala. For instance the newspapers viewed Motala as part of industrial history, since the city 
has a tradition of heavy industry. The archaeologists, on the other hand, had made discoveries 
there that traced back to Stone Age. Motala was portrayed as a place with a long history, but 
the newspapers chose to keep these two competing narratives apart, which shows how collec-
tive understandings of a place (as industry history) are hard to challenge or redefine, even for 
researchers.  
 
In Linnés Råshult there are mainly three narratives that stand out: “Nothing is New under the 
Sun (Älmhult municipality, Kunskapsprojektet), “the Golden Age” (folklore society Linné, 
Kronoberg County Administrative Board) and “From Darkness we Ascend to Light (Kun-
skapsprojektet, folklore society Linné and Kronoberg County Administrative Board). The last 
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narrative which embraces the future comes into play when businesses present themselves.  
Linnés Råshult is viewed as a place where little has changed and this aspect is used as a focal 
point to draw visitors to the site. There is also concealed criticism of civilisation (the County 
Administrative Board) that reads: progress is too fast and we can still learn from an archaic 
milieu. This view becomes even clearer in the newspapers and in interviews with strategic 
actors. It is clear that the strategic actors understand the site as both an archive for acquiring 
knowledge of the 18th century and a treasure chamber with a unique milieu and artefacts 
which claim to be the Linnaeus heritage. As such, Råshult is object-oriented as opposed to 
public-oriented. 
 On site I made observations of its visitors and staging. The notion of Råshult as the home 
of Linnaeus works as a setting for several visitors, but some visitors chose to highlight other, 
more personal interpretations of their visit. The visitors to Linnés Råshult associate the site 
with botany, recreation, coffee breaks, a general notion of the past, their childhood landscape 
and Linnaeus. At the same time it can represent a place of knowledge, craftsmanship and 
inspiration. The experiences of Linnés Råshult are not unambiguously and solely connected to 
Linnaeus. Neither the visitors nor the leaseholders could be made visible in theoretical mod-
els. 
 
In newsletters, newspapers and observations from Slättbygdsprojektet there was an eagerness 
to display the future in terms of “From Darkness we Ascend to Light”. The National Rail 
Administration stressed that the infrastructure is going to be improved, the County Adminis-
trative Board in Östergötland emphasized knowledge for the future and the archaeologists 
themselves accentuated that the knowledge about the area will increase. The National Rail 
Administration’s vision is not always compatible with the other two actors’ aspiration for 
knowledge about the past. 
 In Slättbygdsprojektet there emerged a notion of the researched areas as mainly an archive 
for knowledge and a treasure chamber for discoveries. This view is shared by the County 
Administrative Board, archaeologists and the Östergötland County Museum. The National 
Rail Administration is not visible in the theoretical model since it does not view the archae-
ologists’ findings as significant discoveries. It is simply more important for them to focus on 
the future (better infrastructure, possibilities to commute) then on a place of the past. 
 Some visitors to the excavation site viewed the place as a representation of their childhood 
landscape, the place were they grew up. But mostly the excavation was viewed as an odd and 
exciting segment in the neighbourhood. The social aspect was primary to visitors. 
 In the pedagogic activity in schools, the findings where used as bearers of narratives that 
could illustrate the archaeologists’ interpretation by making pupils guess the artefacts’ name 
and function. The findings were also looked upon as a form of entertainment and theatre 
which gave the pupils an opportunity to use their imagination of what it was like to live in the 
distant past. The teachers saw the visit from archaeologists and pedagogues as a form of 
general education and theatre. The visit was primarily a nice break for the school teachers, but 
they were impressed by the archaeologists’ knowledge of the past. Two views of the connec-
tion between past, present and future coexisted in the classroom: “Past and Present”, as well 
as “Nothing is New under the Sun. By separating past and present, a playful fascination for 
prehistoric people can be created and at the same time it can stimulate the pupils’ imagination. 
There also exists a notion that little has changed through the millenniums, which is a way of 
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creating understanding and respect for other eras; prehistoric people are not so different from 
us. 
 
There are clear differences between the cases. This is mainly due to different practices that 
have evolved in each case. Cultural heritage reservation as a protection form is young and 
negotiations are still progressing. Ancient artefacts have been legally protected since the 17th 
century. This practice has had a long time to establish itself. In Råshult there is a variety of 
actors involved that have different connections to the place. There has evolved a dynamic of 
intersecting practices that is often stirred up when new actors enter the scene. In that case 
there are those that are not so fortunate and those that are. This is due to the fact that the 
climate of negotiation, power resources and roles change and are displaced until each actor 
has mastered the situation again. In Slättbygdsprojektet the practices involve traditional actors 
within cultural heritage preservation, such as archaeologists, the County Administrative 
Board, the county museum and the developer. The structure of this practice has developed 
over decades and is governed by law. The distribution of power and the roles of each actor 
have already been determined, which makes it difficult for other actors to participate. In other 
words, this practice is not made for other actors. 
 
How a heritage site is perceived may vary depending on the distance. Visitors from far away 
can seek information via the Internet, brochures and newsletters if they want to. These materi-
als gave a touched-up and already negotiated image of the site. Visitors from close by could 
follow newspaper reports and thus take part in the negotiations. In Råshult it became evident 
how distance played a part on site as well. In one guiding tour the visitors saw the keepers of 
the reservation harrow a field with the help of the strength of a horse. That picture showed the 
idyllic reservation, but the closer the visitors came, it changed into a strenuous working site. 
A place can produce several images, but the idyllic one is often the most prominent. Visitors’ 
interpretation also exists and competes with other images that strive for attention. They often 
appear in the details of the overall picture, but there are no arenas that can make them visible, 
relating them to the strategic actors, despite much public speech of democratizing cultural 
heritage processes in recent years. In this way I have been able to set images of different 
materials against each other to make visible the dynamic, negotiations, competition and lack 
of dialogue about cultural heritage sites. 
 
Separate Worlds 
According to Bella Dicks, the sociologist, cultural heritage is mainly about travel and move-
ments in time and space. Professional actors are mainly creators of a destination or attraction 
by the formation and staging of the site, and certainly through information materials such as 
newsletters, brochures and Internet sites. Heritage sites become charged with claims to repre-
sent a specific time and place which is unique, special, interesting and attractive. They be-
come destinations with claims that offer experiences above the ordinary.  
 For visitors the observation of Bella Dicks fits even better. They make dual journeys: 
physically they move to a heritage site by bus, car or other means of transportation, and they 
make mental movements on the site. Often they travel back in time to a “past”. This “past” is 
fit within the visitors’ own experience and knowledge, not necessarily coded to be the 17th 
century or prehistoric times. I interpret this as the visitors’ way to make the site, its history 
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and its present into their own, at the same time as it is a way of dissociating them from profes-
sional history writing’s constraints on truths and accuracy. But the professionals’ visions of a 
site acts as a setting to the visit. In this way the value of cultural heritage is formed when it 
acquires immediate meaning to the experiencer.  
 As acting people we fill the heritage sites with content, through media, intentions, forma-
tions and experiences. The same place can take on several different, sometimes conflicting, 
expressions. This makes it relevant to say that out of this one place several different places 
emerge. In this thesis it becomes apparent that it is not simply a cultural heritage place that 
emerges; there is also a childhood landscape, a place for recreation, a Stone Age site, a place 
for developing infrastructure, a place for sensational news etc. These images contribute to the 
constant negotiation and change of a place in order to fill different needs and purposes in the 
present and future.  
 I have shown how different actors stage the historical remnants in the landscape. But it also 
becomes evident that cultural heritage does not always have historical claims. Instead it is the 
social and pleasurable aspects of the visit that are emphasised. To this thesis it constitutes a 
theoretical problem in relation to the uses of a history approach. Theories of uses of history do 
not capture all aspects of cultural heritage. This makes the theoretical approach blunt, espe-
cially when it comes to the visitors’ social aspects which do not fit into the theoretical frame-
works. On more strategic actors the theory works well, even if there are exceptions. The 
historian Bengt Schüllerqvist argues that research on the use of history has mainly focused on 
the production side. In accordance with him I argue that this theory has in many cases has 
been adapted to this form of study.  
 I have also argued for the need of broad studies that capture the visitors, strategic actors, 
several practices, experiences and preconceptions of cultural heritage sites. Earlier research 
has often made note of one of these aspects. Would it then be possible to add all of the earlier 
research and still reach the same results as I have in this thesis? My answer is no, since, as has 
been shown, the researched cases are very different from each other and carry different dy-
namics and collective understandings, which in turn generate separate practices. This points to 
the importance of place constraints. The advantage of this broad methodological approach is 
to make visible the construction and capturing of different expressions that a place can give 
rise to. In that respect the value of cultural heritage is in constant motion. 
 It is not difficult to see that the staging of cultural heritage in the present can be presumed 
to be related to history, as earlier research has also shown. From that standpoint, heritage is 
preserved, cared for, protected and mediated by professionals. I have shown how cultural 
heritage also deals with the future. In that respect cultural heritage is still part of a modern 
project that does not preserve heritage by tradition; it is also part of a progressive social struc-
ture. Cultural heritage in relation to the future has rarely been discussed in earlier research.  
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 Sammanträdesprotokoll, 2004.04.27.  
 
Östergötlands länsmuseum arkiv, Linköping  
 Klipparkiv ”Arkeologi” 2004. 
 
I författarens förvar 
Intervjuer Linnes Råshult:    
 Intervju med Inger Arvidsson, 2006.08.10. 
 Telefonintervju med Britt, 2006.07.19. 
 Telefonintervju med Charlotta, 2006.07.25. 
 Intervju med Bengt-Eric Ericsson, 2005.09.19. 
 Intervju med Margit Forsström, 2005.09.12. 
 Telefonintervju med Gunnar, 2006.07.10. 
 Telefonintervju med Karin, 2006.07.04. 
 Telefonintervju med Kjell, 2006.07.10. 
 Telefonintervju med Maj, 2006.07.06. 
 Intervju med Lena och Michaël Michaëlsson, 2005.09.27. 
 Intervju med Lars Nexe, 2005.09.09. 
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 Telefonintervju med Sven G Nilsson, 2005.10.07. 
 Telefonintervju med Sara, 2006.07.16. 
 Intervju med Ingrid Årdh-Strid, 2006.08.15. 
Intervjuer Slättbygdsprojektet: 
 Telefonintervju med Bertil, 2005.02.15. 
 Intervju med Tom Carlsson, 2005.02.01. 
 Intervju med Carin Claréus, 2004.08.10. 
 Telefonintervju med Eva, 2005.02.11. 
 Intervju med Rikard Hedvall, 2003.02.03. 
 Intervju med Rikard Hedvall, kompl. 2005.03.01. 
 Telefonintervju med Jan, 2005.02.11. 
 Telefonintervju med Jessica, 2005.03.02. 
 Telefonintervju med Jerker, 2004.10.21.  
 Intervju med Karl, 2004.10.21. 
 Telefonintervju med Kerstin, 2004.10.22. 
 Telefonintervju med Lena, 2005.03.15. 
 Intervju med Lisa Larsson, 2005.02.02.  
 Telefonintervju med Maria, 2005.03.02. 
 Intervju med Marie Ohlsén, 2005.01.11. 
 Intervju med Rolf Olsson, 2004.11.10. 
 Telefonintervju med Petra, 2004.11.08. 
 Telefonintervju med Stina, 2004.10.22.  
 
Övrigt: 
 E-post korrespondens med Pia Hedenstedt, Riksantikvarieämbetet, 2005.04.11. 
 E-post konversation med PRV:s jurist Karolina Hedberg. 2006.12.12. 
 Inspelning av Informationskvällen i Fågelsta, 2004.08.11. 
 Motala, Strandvägen 1, förmedlingsplan Slättbygden. ej daterad. 
 Observationsanteckningar, informationskväll i Fågelsta, 2004.08.11. 
 Observationsanteckningar, arkeologidag i Skänninge, 2004.08.22. 
 Observationsanteckningar gjorda på Norra skolan Motala, 2004.11.04. 
 Observationsanteckningar, guidning vid Linné Råshult och Stenbrohults kyrka, 2005.08.02. 
 Observationsanteckningar, Äppletsdag vid Linnés Råshult, 2005.09.11. 
 Observationsanteckningar, öppningsdag vid Linnés Råshult, 2006.04.29. 
 Observationsanteckningar, första maj vid Linnés Råshult, 2006.05.01. 
 Observationsanteckningar, guidningar vid Linnés Råshult, 2006.05.11. 
   
Internetadresser  
http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____2865.asp, besökt 2005.06.04. 
http://www.g.lst.se/press/press2002/press36.pdf, besökt 2003.11.21. 
http://www.linnés-hembygd.nu, besökt 2003.11.21. 
http://www.linne2007.se/sokresultat.4.36c18fc710767b53215800022989.html?query=bes%C
3%B6kare,  besökt 2008.04.28. 
http://www.linnaeus.nu, besökt 2003.11.21. 
http://www.linnaeus.nu/rashult.htm, besökt 2003.11.21. 
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http://www.linnaeus.nu/projektet5.htm, besökt 2003.11.21. 
http://www.namu.se, besökt 2008.06.18. 
http://www.nordicspaces.eu, besökt 2008.06.18. 
http://www.raa.se/uv/fagelsta2003/nyhetsbrev.htm, besökt 2005.01.25.    
http://www.raa.se/uv/motala2002/nyhetsbrev.htm, besökt 2005.01.25. 
http://www.raa.se/uv/skanninge2002/nyhetsbrev.htm, besökt 2005.01.25. 
http://www.pom.info, besökt 2008.05.05. 
http://www.prv.se, besökt 2008.05.05. 
http://whc.unesco.org, besökt 2008.07.03. 
http://www.almhult.se/turism/turism/sevardheter/carlvonlinne/linnesrashulthemsida.4.16d304
6103cb844890800021356.html, besökt 2008.05.05. 
 
Tryckt material 
Tidningar  
Linnés Råshult: 
 Smålandsposten 2000-2005: 
 Smålandsposten 2001.02.15, ”Kritik mot skötseln av Råshult”. 
 Smålandsposten 2003.01.17, ”Svenska Linnésällskapet starkt kritiskt till orangeri”. 
 Smålandsposten 2003.01.17,”Nexe tillbakavisar kritiken”. 
 Smålandsposten 2003.01.20, ”Splittring inför Linnéjubileum”. 
 Smålandsposten 2003.03.29, ”Styrgrupp leder jubileumsarbetet”. 
 Smålandsposten 2003.09.26, ”Råshult – väl värt att satsa på”. 
 Smålandsposten 2003.10.21, ”Nexe har registrerat namnet Linné”. 
 Smålandsposten 2003.10.21, ”Jurister varnar för tänkbar konflikt med Spendrups”. 
 Smålandsposten 2003.12.11, ”Kampen om namnet Linné går vidare”. 
 Smålandsposten 2004.06.17, ”Fjärilsforskare får gå på ängarna – ibland”. 
 Smålandsposten 2004.10.16, ”Jag tycker att det är småaktigt”. 
   
 Smålänningen 2000-2005:  
 Smålänningen 2003.01.29, ”Professor vill ändra landskapet”. 
 Smålänningen 2003.07.31, ”Forskare på fjärilsjakt polisanmäld”. 
 Smålänningen 2003.08.07, ”Forskare får åter beträda Linnés ängar”. 

Smålänningen 2003.12.09, ”Vill förändra mottagningsplats inför stundande Linnéjubile-
um”. 

 Smålänningen 2003.12.18, ”Tio invändningar mot ’Linné 1707-2007’”. 
 Smålänningen 2004.06.18, ”Nya villkor i Råshult”. 
 Smålänningen 2004.07.06, ”Forskare överklagar”. 
 Smålänningen 2004.10.13, ”Forskare polisanmäls för brott mot villkor vid Linnés Råshult”. 
 Smålänningen 2004.10.18, ”Inget miljonbidrag från staten”. 
 Smålänningen 2005.02.15, ”Professor får inte forska i Råshult”. 
 Smålänningen 2006.07.03, ”Forskning ingen bisak för länet”. 
 
Slättbygdsprojektet  
 Folkbladet 2003: 
 Folkbladet 2003.05.15, ”Bara ’lite skrot’ från vikingatiden”. 
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 Motala (och Vadstena) tidning 2000-2005 (MT): 
 MT 2000.04.26, ”Går mot nya fynd”. 
 MT 2000.08.17, ”Bli arkeolog för en dag”. 
 MT 2000.08.21, ”Här har det bott folk länge”.  
 MT 2000.08.21, ”Östgötar grävde i historien”. 
 MT 2000.10.23, ”Skolelev fann stenåldersyxa”. 
 MT 2000.10.28, ”Fina fynd sista dagen”. 
 MT 2000.10.28, ”Unika fynd gjordes på utgrävningen”. 
 MT 2001.05.14, ”Vid strömmen möttes två världar”. 
 MT bilaga 2001, ”Sommaren”. 
 MT 2002.08.13, ”Gräver sig bakåt i tiden”. 
 MT insändare 2002.09.27, ”Bostäder på Södra Freberga dröjer”. Rune Krig. 
 MT insändare 2002.10.01, ”Replik till Rune Krig”. Pia Nilsson. 
 MT 2002.10.08, ”Fyndfrossa på Strandvägen”. 
 MT insändare 2002.10.08, ”Livsfarlig historielöshet”. Gunnar Johansson. 
 MT insändare 2002.10.17, ”Ett enda dakapo”. Rune Krig. 
 MT insändare 2002.10.23, ”Arkeologi som humanism”. Tom Carlsson. 
 MT 2003.07.18, “Tom gräver i vår historia”. 
 MT 2003.10.07, ”Fantastisk säsong för turistnäringen”. 
   
 Östgötakorrespondenten 2000-2005 (ÖC): 
 ÖC 2000.08.21, ”Östgötar grävde i historien”. 
 ÖC 2000.10.03, ”Ett stort litet fynd”. 
 ÖC 2000.11.03, ”Slutgrävt för i år vid Strandvägen”. 
 ÖC 2001.05.01, ”Stenåldersfynd visades för allmänheten”. 
 ÖC 2002.02.21, ”En harpunspets för jaktlycka”. 
 ÖC 2002.07.25, ”Historiens bevismaterial”. 
 ÖC 2002.10.29, ”Utgrävningar lockar turister?”. 
 ÖC 2002.11.07, ”Arkeologerna hoppas för storfynd nästa år”. 
 ÖC 2003.02.03, ”Motala första 8000 år blir bok”. 
 ÖC 2003.02.05, ”Turistbyrån i Motala på rätt plats”. 
 ÖC 2003.09.08, ”Boplatsfynd”. 
 ÖC 2004.03.27, ”Skänninges historia skrivs om”. 
 ÖC 2004.12.13, ”88 miljoner för 20 minuters tågresa”. 
  
 Övriga tidningar: 
 Ett år i Corren koncernen. Årsredovisning 2003. 
 NA-Koncernen/Årsredovisning 2003. 
 Tidningsstatistik tidningen (TS) nr 1 2006. 
  
Broschyrer  
Arkeologidagen 22/8-04 med Östgötaplatser. UV öst, Linköping. 
Kulturreservatet komministerbostället Råshult. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2004.  
Kulturstigarna i Råshult. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005. 
Råshult Vegetable garden. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2002. 
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Vision och verklighet. Kunskapsprojektet, odaterad. 
Utmed Linnéleden. I den unge Linnaeus´ fotspår. Kunskapsprojektet, odaterad. 
Örter. Länsstyrelsen i Kronobergs län, odaterad. 
 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev producerade i anslutning till Slättbygdsprojektet mellan 2000-2005 i Motala, 
Skänninge och Fågelsta.  
http://www.raa.se/uv/fagelsta2003/nyhetsbrev.htm, besökt 2005.01.25. 
http://www.raa.se/uv/motala2002/nyhetsbrev.htm, besökt 2005.01.25. 
http://www.raa.se/uv/skanninge2002/nyhetsbrev.htm, besökt 2005.01.25. 
 
Nyhetsbreven distribueras även via e-post. 
 
Lagar 
Miljöbalken (SFS 1998:808). 
Varumärkeslag (SFS 1960:644) 
Lagen om kulturminnen (SFS 1988:950) 
Lagen om offentlig upphandling (SFS 1992:1528) 
 
Övrigt tryckt material 
Proposition 1996/97:3; Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU 1. 
Proposition 1998/99:114. 
Regeringens skrivelse 2001/02:172. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 – Enkät och enkätresultat av Kulturmiljön för dig! 
Nedan visas en sammanställning av besökarnas enkätsvar från Linnés Råshult. Undersök-
ningen genomfördes sommaren 2005 och våren 2006 och enkäten finns bifogad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelning mellan könen

18

28

3 3

52

0

10

20

30

40

50

60

A
nt

al

Man

Kvinna

Ej angivit

Flera svar

Totalt antal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planerat eller spontat besök?

41

11

52

0

10

20

30

40

50

60

Planerat

Spontant

Totalt antal

 
 
 
 
 

 217



 

 
 

Besökarnas hemvist

5 5 7

19

4 4
1

7

52

0

10

20

30

40

50

60

A
nt

al

Älmhult

Kronoberg

Småland

Skåne

Östergötland

Nordiskt grannland

Annat

Ej angivet

Totalt antal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur fick besökarna information om platsen?

6 3 2
8

1
7 10 11

4

52

0

20

40

60

A
nt

al

Tidning Broschyr/Affisch Skylt utmed vägen

Rykte Internet Lokalkännedom/skolan
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Varför gjordes besöket?
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Linné
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Miljö (natur/kultur)
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Ej angivet

Totalt antal
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Kulturmiljön för Dig! 
Denna enkät vänder sig till besökare av Kulturreservatet komministerbostället Råshult och Carl 
von Linnés Råshult, sommaren 2005. Den ingår i en större undersökning om vad är det som 
intresserar besökarna vid olika besöksmål? Svara gärna utförligt – fortsätt på baksidan om det 
behövs! 
Undersökningen genomförs av Joakim Andersson, Tema Q, Kultur och samhälle, Linköpings universitet. 
Alla uppgifter kommer att avpersonifieras och hanteras enligt etiska riktlinjer. 
Lämna enkäten här, eller sänd till Joakim Andersson, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping. 
 
 
Namn: 
Ålder: 
Bostadsadress: 
Datum: 
Telefon/E-post (om du kan tänka dig att bli kontaktad för intervju): 

 
 
 

1. Hur fick du kännedom om detta (tidning, rykte, internet, affisch)? 
 
 

2. Är besöket planerat eller spontant? 
 
 

3. Varför vill du göra besöket? 
 
 
 
 

4. Vad har det givit dig? 
 
 
 
 
 

5. Svarade besöket mot dina förväntningar? Saknade du något? Om ja, vad då? 
 
 
 
 
 

6. Har du tidigare, eller planerar du att senare, göra liknande besök? 
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Bilaga 2 – Enkät och enkätresultat av Arkeologi för dig! 
Undersökningen genomfördes sommaren 2003 med hjälp av arkeologerna vid UV- öst i Lin-
köping. Nedan finns en sammanställning av de svar som kommit in tillsammans med, där det 
behövts, förklaring till kategoriseringen. 
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Motala 2003
Skänninge 2003
Fågelsta ark dag 2003
Fågelsta info kväll 2003
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Totalt antal
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Planerat eller spontant besök?
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Besökarnas hemvist
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Andra städer i
Östergötland
Utanför Östergötland

Obesvarad/ oklart

Hur besökarna fick kännedom om arrangemanget var en fråga som ställdes i enkäten. Nedan 
har jag delat in svaren i olika kategorier. I kategorin Tidningar jag placerat de som svarat 
namn på olika tidningar, företrädesvis har det varit ÖC eller Motala Tidning. Under Muntli-
gen/vänner/bekanta kategorin har svar placerats som exempelvis ”Hörde det av mamma”, 
”Min sambo sa det”, ”Min väninna”, ”Rykte” o.dyl. Under Annat har jag placerat alternativa 
svar som exempelvis ”Radio” och ”Broschyr”. En del har svarat olika kombinationer som 
”tidning och hemsida”, ”rykte, Internet” och ”TV och radio” dessa är placerade under katego-
rin Flera svar.  
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Information om arrangemanget?
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Annat (radio, tv etc)
Flera svar
Inget svar

Totalt antal

Varför har de som varit på evenemangen velat delta? Eftersom frågorna har varit öppna, har 
det för att kunna sammanställa dem varit nödvändigt att kategorisera dem i relativt stora 
kategorier. I kategorin Allmänt intresse har jag ordnat svar där det uttryckligen står att de är 
intresserade eller allmänt intresserade. De som varit lite tydligare och skrivit ”Historiskt 
intresserad”, ”Intresserad av Skänninges historia”, ”intresserad av traktens historia” och lik-
nande har placerats i kategorin Historiskt/Lokal/Bygd. En del har skrivit att de är ”Intresserade 
av arkeologi” eller ”Har gräverfarenhet” återfinns under kategorin Arkeologi intresse. Katego-
rin Nyfiken/Spännande får här utgöra en egen kategori då flera helt sonika skrivit att de är 
nyfikna eller tycker att det var spännande. En del har svarat ”intresserad av historia och arkeo-
logi” och dessa återfinns under kategorin Flera orsaker. I den sista kategorin Annat är de 
placerade som svarat ”arbetar i Fågelsta” eller ”har bott i Fågelsta”. Några har också svarat att 
de ”ville veta mer” eller ”få kännedom” och dessa är placerade i kategorin Kunskap. Katego-
rin Historiskt/Lokal/Bygd är större eller bredare än de andra kategorierna. Detta har sin för-
klaring i att ”historia” ofta är skrivet i samma mening som exempelvis ”Skänninge”. När de 
skriver ”jag är intresserad av Skänninges historia” kopplar jag ”Skänninge” till ”lokalt” eller 
”bygd”. Detta kan vara en del i att denna kategori är mest representerad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkeologi för dig! 

Arkeologi för dig! 

Varför besöka och delta?
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Arkeologi för dig! 
En enkät om utgrävningarna och förmedlingen av dessa i västra Östergötland sommaren 
2003: vad är det som intresserar besökarna? Utvärdering utförs av Tema Q, Kultur och sam-
hälle, Linköpings universitet.  
Lämna enkäten här, eller sänd till Joakim Andersson, Campus Norrköping, 601 74 Norrkö-
ping. 
 
 
Namn: 
Ålder: 
Bostadsadress: 
Datum: 
Telefon/E-post (om du kan tänka dig att bli kontaktad för intervju): 

 
 

1. Vilket evenemang deltar du i nu? 
 
 

2. Hur fick du kännedom om detta (tidning, rykte, Internet, affisch)? 
 
 

3. Är besöket planerat eller spontant? 
 
 

4. Varför vill du delta? 
 
 
 
 

5. Vad har det givit dig? 
 
 
 
 

6. Svarade evenemanget mot dina förväntningar? Saknade du något? Om ja, vad då? 
 
 
 

7. Har du tidigare, eller planerar du att senare, besöka fler arkeologiska evenemang i Ös-
tergötland? 
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Bilaga 3 – Kartor 
  
Linnés Råshult  

 
Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län, reproducerad med tillstånd. Förminskad och redigerad 
av författaren. 
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Slättbygdsprojektets undersökningsrum 
 
 

 
Källa: Riksantikvarieämbetet UV Öst, Linköping, reproducerad med tillstånd. Förminskad av 
författaren. 
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Avhandlingar vid Tema Kultur och samhälle: 
 

1. Lindaräng, Ingemar: Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk. Li-
centiatavhandling, 2005 

 
2. Johansson, Carina: Mellan ruinromantik och partyfabrik? En etnografisk studie av 

Visby i bild, berättelse, fantasi och minne. Licentiatavhandling, 2006 
 

3. Hillström, Magdalena: Ansvaret för kulturarvet. Studier i formeringen av det kulturhi-
storiska museiväsendet i Sverige med särskild inriktning på Nordiska museets etable-
ring 1870-1920. Doktorsavhandling, 2006 

 
4. Gunnarsson, Andreas: Genetik i fiktion. Licentiatavhandling, 2006 

 
5. Seifarth, Sofia: Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968. Dok-

torsavhandling, 2007 
 

6. Lindaräng, Ingemar: Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och 
Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891-2005. 
Doktorsavhandling, 2007 

 
7. Harding, Tobias: Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in 

Swedish Cultural Policy 1970-2002. Doktorsavhandling, 2007 
 

8. Egeland, Helene: Det ekte, det gode og det coole. Södra Teatern og den dialogiske 
formasjonen av mangfoldsdiskursen. Doktorsavhandling, 2007 

 
9. Kverndokk, Kyrre: Pilegrim, turist og elev. Norske skoleturer til døds- og konsentra-

sjonsleirer. Doktorsavhandling, 2007 
 

10. Kåks, Helena: Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdo-
mars livsberättelser. Doktorsavhandling, 2007 

 
11. Brusman, Mats: Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer 

och lokala identiteter. Doktorsavhandling, 2008 
 

12. Eskilsson, Anna: På plats i historien. Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. 
Doktorsavhandling, 2008 

 
13. Holt, Kristoffer: Publicisten Ivar Harrie. Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i 

Expressen 1944-1960. Doktorsavhandling, 2008 
 

14. Nyblom, Andreas: Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och per-
sonkulten i sekelskiftets Sverige. Doktorsavhandling, 2008 

 
15. Rindzeviciute, Egle: Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Govern-

ance in Lithuania after World War II. Doktorsavhandling, 2008 
 

16. Nilsson, Micael: Genusregim i förändring. Jämställdhet och makt i kommunal politik 
mellan åren 1970 och 2006. Doktorsavhandling, 2008 
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