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Förord
Under åren 1996-98 genomfördes vid Göteborgs universitet,
institutionen för arkeologi en nationell forskarskola i Arkeologisk
kulturmiljövård. Det var första gången för en sådan kurs, inriktad i
första hand på att stimulera till forskning inom det viktiga, men
tämligen obeforskade, arkeologiska kulturmiljöområdet.
Själva kursuppläggningen framgår av en annan skrift: En nationell
forskarskola i Arkeologisk Kulturmiljövård vid Göteborgs
universitet 1997-98. GOTARC Series C, No 23. Göteborg 1998.
Sammanlagt deltog över 30 forskarstuderande och tjänstemän
inom museer och kulturmiljövård från hela Sverige. Kursen
organiserades som en internerad forskarskola, med benäget stöd av
Forskningsrådsnämnden, Riksantikvarieämbetet och Göteborgs
universitet.
Föreliggande skrift består av utvalda skriftliga uppgifter, som
deltagarna arbetat fram under kursens gång och i ett fruktbart
möte mellan influenser från kurslärare, litteratur och egna
erfarenheter. Uppgifterna har disponerats i tre avdelningar,
Etnicitet och identitetspolitik, Kulturmiljövårdens (idé)historia samt
Kulturmiljövård i praktiken.
Avsikten med publiceringen är att ge en inblick i de tankegångar
som kursen ville föra fram samt att förhoppningsvis ge inspiration
till fler och djupare studier i detta viktiga problemfält, som också
blir en allt viktigare och mer synlig del av det arkeologiska
utbildnings- och kunskapsfältet.
Jonas Grundberg och Fredrik Fahlander tackas varmt för deras
värdefulla assistans i samband med kursens genomförande resp.
denna skrifts redigering.
Göteborg den 20 november 2000
Kristian Kristiansen

Jarl Nordbladh
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I
etnicitet och identitetspolitik

Om Pettersson, samiska trummor och Hitlers
bunker. Bland annat.
Ing-Marie Back Danielsson
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet
im.back@telia.com

I bokhyllan, ovanpå några hembygdsböcker från Dalarna, sitter
Pettersson och Getingen. Pettersson är en mörkbrun teddybjörn
som min låtsasfarfar gjort. Getingen, som mer ser ut som en katt än
en geting, har mormor virkat. Tillsammans satt de förr alltid på
soffans ryggstöd hos mormor och morfar. Dessa mina symboler för
trygghet kan sägas utgöra fragment av ett personligt arv. Gregory
Ashworth och J. E. Tunbridge har valt att se personligt arv som den
mest grundläggande nivån i en hierarkisk skala av
kulturarvsidentitet1 (1996:71). I motsatt ände finns det globala
kulturarvet (ibid.) – arv som sägs och tjänar till att binda samman
grupper av människor runt hela världen. I denna artikel har jag
tänkt koncentrera mig på kulturarv som ligger någonstans
mittemellan dessa, t ex en nations kulturarv och de spänningar som
ligger inbakade i själva begreppet "nationellt kulturarv". F å
samhällen är så homogena att det inte finns olika uppfattningar om
vad som utgör ett kulturarv (ibid.), detta gäller i ännu högre grad
nationer. Särskild uppmärksamhet kommer jag att ägna
problematiken kring kulturarv och minnen i samband med, och
efter, krig. Vidare kommer en minoritets möjligheter till kulturarv
och identiteter i en nation att diskuteras, exemplifierat genom en
översiktlig analys av den samepolitik som bedrivits i Sverige sedan
1500-talet. Här sätter jag fokus på samepolitikens betydelse för det
samiska inslaget i kulturmiljövården och i arkeologin samt hur den
påverkat den allmänna synen på samer i samhället. Först följer
emellertid en redogörelse av minoritets- och majoritetsbegreppet,
vilket jag använder för att genomföra analyser av kulturarvsproblematiken i sagda områden.
1 Hädanefter

används det svenska ordet "kulturarv" för att beteckna det engelska (ej tillfullo
överensstämmande) "heritage".
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Minoritets- och majoritetsbegreppet
Den uppfattning om vad som är kulturarv som de flesta i ett
samhälle eller en nation har, kallas oftast för en majoritets
uppfattning. Enligt Nationalencyklopedien betyder majoritet:
"flertal, flest av de röstande; ... Majoritetsprincipen är en norm f ö r
kollektivt beslutsfattande, varvid den mening som får flest röster
gäller för kollektivets mening..." (1993). Ordet minoritet har endast
en kort förklaring: "mindre tal (av röstande etc.), motsats till
majoritet" (1994). Ordet minoritet synes således uppslagsordsmässigt främst definieras genom majoriteten (genom att vara ickemajoritet). Inget nämns heller om de minoriteter som avses i
artikeln – dessa återfinns istället under ordet "minoritetsforskning"
där det står:
Forskning om etniska, religiösa, språkliga m.fl. liknande
minoriteter. Den bedrivs inom ett flertal humanistiska och
samhällsvetenskapliga
universitetsdiscipliner
och utmärks
därigenom av stor ämnesmässig bredd. I den internationella
debatten har tidvis kritik riktats mot minoritetsforskningen för att
den bedrivits enbart av forskare ur majoritetsbefolkningen i resp.
land, och det har påståtts att den haft ett kontrollerande och
repressivt syfte (Nationalencyklopedien, 1994).

Den sistnämnda problematiken (kontrollerande och repressivt
syfte) återkommer jag till längre ner. En minoritet skulle således
vara en grupp människor som i t ex religiösa eller språkliga
hänseenden skiljer sig från majoriteten. Självklart hör dock
människor till flera olika grupper samtidigt. I en viss
kulturmiljövårds- eller kulturarvsfråga kan personen hålla med en
specifik grupp av alla de grupper hon eller han anser sig höra till.
Personen kan i en annan fråga välja ytterligare en inriktning. Det
blir inte heller mindre komplicerat av att personen kan ändra sin
uppfattning i samma kulturarvsfrågor över tiden. En person kan
således i vissa avseenden höra till en majoritet och en eller flera
minoriteter samtidigt. Tar man så denna persons komplexitet
gånger exempelvis ca 9 miljoner (Sveriges befolkning), förstås att
olika uppfattningar om kulturarv är både oundvikligt och
nödvändigt (!). Det är först när människor av olika anledningar inte
accepterar, respekterar eller tolererar andras uppfattningar om
kulturarv och identitet, som det kan uppstå problem. Orvar Löfgren
har uttryckt det som "... de flesta territorier bevandras av
människor som visserligen rör sig i samma fysiska terräng men i
olika mentala landskap. I landskapet uppstår kulturmöten men
även konflikter om vem och vad, som äger rum eller få ta plats"
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(1996: 76 f). För att kunna diskutera och analysera kulturmiljövård/
kulturarv och identitet kommer jag att använda mig av det ovan
redovisade minoritets- och majoritetsbegreppet. Utvikningen om
en persons ”grupptillhörigheter” gjordes dock med syftet att visa på
att minoritets- och majoritetsbegreppet är en förenkling av en
komplex verklighet, men att de här är nödvändiga för att
möjliggöra en analys av (en del av) kulturarvsproblematiken och att
de främst är redskap i den processen. Innan jag kommer in på
minoritets- och majoritetsintressen i kulturarvshänseende på
nationell nivå, fordrar just fenomenet nationen uppmärksamhet
och granskning.
Gränser, nationer och kulturarvsförändring
Ett sätt att definiera en nation är genom dess gränser. Gränsen
avgör var nationen slutar, var den börjar och vad den innehåller.
Gränsen innesluter och utesluter. Få, om ens några, nationer har
fysiskt synliga gränser (det skall vara öar då, men här menar jag att
det inte finns några av människan fysiskt konstruerade gränser runt
en nation). En amerikansk astronaut berättade i ett populärvetenskapligt TV-program om sina synintryck av planeten Tellus,
jorden, från rymden. En kamera visade samtidigt det som
astronauten hade sett – kontinenter och vatten i starka färger. Han
uttryckte en viss förvåning över det han samtidigt tyckte var så
självklart: det finns inga synliga gränser som löper över
kontinenterna. Slår man upp en kartbok och granskar världsdelar
finns där alltid gränser – nationsgränser – ett mänskligt mentalt
påfund.
Nationsgränser ändras, kanske oftast genom krig. Sveriges
gränser har ändrats flera gånger under historiens lopp. Orvar
Löfgren har i en uppsats (1996) diskuterat hemmahörandet på
några arenor där han menar att kopplingen mellan identitet, rum
och rörelse är markant, nämligen hemmet och nationen. Han
menar att "Det nationella rummet avgränsar historien, kulturen,
men framförallt förankrar och rotfäster dem. Nuets nationella
identitet projiceras bakåt i tiden, får konkretion och plats genom att
lokaliseras till det rum som idag råkar vara Sverige" (1996: 72). Och
vidare "Det är sammanflätningen av kultur och territorium som ger
en förstärkande kraft åt det nationella, från seglivade rasistiska
föreställningar /.../ till irritationen över att utländska turister
missbrukar den svenska allemansrätten" (ibid.:73). Nicos
Poulantzas menar att den moderna staten skapar en unik relation
mellan tid och rum samt mellan historia och territorium, när den
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försöker manifestera nationens enighet genom att ge territoriet
historicitet och historien ”territorialitet” (Bennett 1995:141 från
Poulantzas 1980: 114; se även Anderson 1983:31). Och var kan en
stat eller en nation uttrycka, förmedla och förstärka sin
konstruerade enighet och historia? Ett av de områden där staten
tydligt har en direkt och ledande roll för att organisera nationens
rums- och tidskoordinater är inom kulturarvspolitiken och
museivärlden (Bennett 1995:142). Vissa nationsgränser sägs ha
uppkommit p g a etniska/kulturella orsaker. Ett av de senaste
exemplen torde vara kriget i f d Jugoslavien, som har resulterat i
nya gränser och nya nationer. Andra gränsdragningar, t ex mellan
stater i USA och länder i Afrika, som är extremt raka, synes vara
resultatet av användandet av rejäla linjaler och uppgörelser rivaler
emellan. Med ändrade gränser och/eller ändrad politik/ideologi
måste också nationens identitet ändras, eller dess historia bli en
annan. Vad händer med kulturarv från en tidigare nation, vars
identitet egentligen inte finns kvar?
När Sovjetunionen upplöstes visades i massmedia hur
människor gjorde sig av med kulturarv, som symboliserade den
tidigare politiska ideologin kommunismen: väldiga statyer (de var
alltid stora) av kommunistiska ledare såsom Lenin lyftes bort med
lyftkran till allmänt jubel. Även immateriella kulturarv transformerades, t ex stadsnamn. Leningrad försvann och staden kom
att heta S:t Petersburg, som tidigare. Kulturarv kan också flyttas
från sin ursprungliga kontext, stå kvar på samma plats men hamna
i en ny kontext eller också överges (Ashworth och Tunbridge 1996:
51 ff). I krig eller erövring av ett annat land eller område kan
kulturarven medvetet förstöras eller avsiktligt döljas (ibid.: 55).
Haagkonventionen från 1954, konventionen om skydd för
kulturföremål i händelse av väpnad konflikt – kulturskyddskonventionen, och andra tilläggsprotokoll, stadgar t ex ett förbud
mot anfall mot "kulturföremål av skilda slag och av platser för
religionsutövning, vilka utgör folkens kulturella och andliga arv"
(Skarstedt 1995: 7). Bara att en konvention satts upp för detta
ändamål visar på den starka anknytning som finns mellan kulturarv
och nationell identitet och att det är genom kulturarven (och den
tillhörande nationella historien) som nationen har sin identitet (jfr
Hylland Eriksen 1996). I ett krig där orsakerna är kulturella/etniska
blir det då tyvärr ej förvånande att det är just dessa kulturarv som
konventionen är ägnad att skydda, som blir målet för granater och
bomber. Från kriget i Jugoslavien finns flera sådana exempel,
förstörelsen av bron i Mostar är ett. Andra exempel kan hämtas
från andra världskriget. Tyskarna utplånade Warszawa
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systematiskt för att kunna bygga upp en germansk stad, och
ryssarna skadade Narva svårt med brandbomber för att slutligen
utplåna den gamla barockstaden under Stalintiden (Franke 1995:22
ff).
Det finns en klar koppling mellan nationer, politik och historia.
P g a detta starka och oundvikliga samband är kulturarv ett faktiskt
eller potentiellt politiskt instrument, medvetet eller omedvetet. D e
tjänar inte bara samtida syften utan kan användas aktivt som en
politisk resurs där nationella identiteter skapas och olika
maktuttryck kan rättfärdigas och prisas (Ashworth och Tunbridge
1996: 46, se även Bennett 1996: 147 f). För att finnas (i historien,
nutiden och framtiden) måste nationen ha en historia, eller, jag vill
här använda det mer laddade ordet identitet. Identiteten (oftast i
singularis) legitimeras
genom den nationella
historien,
innehållande nationella kulturarv, som valts ut och skapats av
majoriteten, eller snarare de som har makten. Även om de som har
makten, eller de(t) som utgör tidens dominanta diskurser, har ett
slags monopol på vad som utgör ett kulturarv, är det viktigt att
komma ihåg att urvalet görs i ett dialektiskt, asymmetriskt samspel
med minoriteterna (Foucault 1980). Den nationella identitet som så
har skapats får inte hotas. Hur stor är toleransen mot avvikelser i
den allmänna nationella historien? Kanske kan det finnas utrymme
för avvikelser så länge som inte själva den nationella historien ä r
hotad, och det kollektiva subjektet – nationen – kvarstår (Ashworth
och Tunbridge 1996: 47).
Kulturarv som minner om extrema grymheter
Jag vill här dröja kvar en stund vid en speciell kategori av
kulturarv, nämligen sådana som minner om extrema grymheter.
Denna typ av kulturarv saknar oftast mer än andra fysiska
lämningar. Karaktäristiskt är vanhelgande, förstörelse och
utrotning, och såväl förföljare, gärningsmän, offer som åskådare
kan alla ha anledningar till att förneka eller vilja glömma det
hemska som inträffat (Ashworth och Tunbridge 1996, kap 5).
Koncentrationsläger från andra världskriget, där minoriteter
utrotades, är ett exempel. Flera av dessa finns dock kvar som
fysiska lämningar (och säkert även som själsliga och kanske även
förkroppsligade ”lämningar” eller ärr hos dem som överlevde och
de efterlevande!). Ett av dem, koncentrationslägret i Auschwitz i
Polen, har tagits upp på världsarvslistan som kulturobjekt.
Dessa hemska, alltjämt svårfångade kulturarv sopas ofta under
mattan. Hur behandlas lämningar och historien från andra
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världskriget i Tyskland idag? En komplex fråga, som jag inte till
fullo kan besvara eller behandla här; jag gör dock en kort reflektion
nedan. Under kriget utgjorde ju nazisterna, med sin uttalade
(politiska) rasism, majoriteten i det tyska samhället, och idag ä r
denna falang, i form av nynazister, en minoritet i samhället. Här
syns genast en komplikation med de hemska kulturarven. Ett
uppmärksammande av dessa, kan det samtidigt innebära ett stöd
för nynazisterna idag? Här krävs stor eftertänksamhet. Jag tror att
det finns en stor fara med att blunda för dessa typer av kulturarv
och att lägga locket på. T ex menar Inga Lundström och MarjaLeena Pilvesmaa (1996:16) att ett obearbetat förflutet i sig kan
resultera i odemokratiska och rasistiska värderingar. Sedan är det
av största vikt att handhavandet, ihågkommandet och
presentationen av det som kulturarvet står för sker på ett bra sätt.
Vad som är "bra" blir för sig en balansakt. Personligen tycker jag att
den presentation av det bombflygplan, Enola Gay, som släppte
atombomben över Hiroshima under andra världskriget inte är bra.
På flygplansmuseet i USA där det står uppställt, underlåter man t
ex att tala om effekterna av den bomb man släppte! Märk även att
”Gay” betyder ”glad” och ”bekymmersfri” (förutom ”homosexuell”). Framförallt som japansk besökare på detta museum
måste man bli upprörd.
Ett annat exempel på ett komplicerat kulturarv utgör Hitlers
bunker som ju är välkänd i historieskrivningen. Det var bl a där han
tillbringade sina sista timmar, och det var där han och Eva Braun
begick självmord. Hitlers bunker ligger i f d Östberlin i ett
bostadsområde av miljonprogramstyp. Ovanpå den exakta platsen
för Hitlers bunker finns en lekplats. Där tumlar barn runt. Inte
någonstans i den fysiska miljön syns eller påminns besökaren om
det (onda) kulturarv som finns där2 , under jorden. Det är som att
denna plats inte skall få finnas i nuet – allt skall verka normalt –
normalt är små barn som leker i en lekpark. En bit bort från denna
plats ligger chaufförernas bunker. För något år sedan visades på
nyheterna bilder från denna (i samband med utgrävning?) –
målningar med nazistisk ideologi prydde väggarna. Målningarna
visade ariska, ljushyade, blonda och blåögda starka män. Kanske
uppfattas chaufförernas bunker som ett mindre farligt och mindre
laddat minne och kulturarv från den nazistiska tiden?
Jag har nu nämnt hemska kulturarv som finns med i
historieskrivningen, ofta även fysiskt i verkligheten. Det finns dock
kulturarv som inte alls finns med i historieskrivningen och som
skulle kunna berätta en minoritets historia. Dessa kulturarv och
2Detta

gällde i alla fall så sent som vid årsskiftet 1993/1994.
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historier är tabubelagda. Jag tänker här främst på tyska kvinnor
och det som många av dem utsattes för under andra världskrigets
slut. I antal har dessa kvinnor inte varit i minoritet, men väl genom
att deras historia utelämnats från historieskrivningen. Av största
vikt i detta sammanhang är det faktum att dessa hemska minnen
inte alls förnekats eller glömts bort, vilket Gregory Ashworth och J
E Tunbridge (1996, kap 5) framhåller som orsaker till att de sällan
tas upp till diskussion. Forskning av Helke Sander kring de
massvåldtäkter tyska kvinnor utsattes för, visar snarare på den
insikten att det fanns en total avsaknad av en legitim diskurs, inom
vilken deras fruktansvärda upplevelser kunde placeras och berättas
(Rogoff 1994:230). Först genom Helke Sanders arbete, bl a återgivet
i en dokumentärfilm år 1992 där flera kvinnor intervjuades, alltså
först ca 45 år efter våldtäkterna, fick tyska kvinnor en möjlighet att
berätta om det som hänt dem. En försiktig (!) uppskattning visar att
ca 2 miljoner kvinnor våldtogs under krigets sista sex månader
(ibid.:229). Följderna av denna massvåldtäkt går knappast att
föreställa sig – svårigheterna med att få abort, traumat av själva
våldtäkten, förebråelser från familj eller man för att kvinnan inte
gjort tillräckligt stort motstånd, oönskade och kanske oälskade barn
utan biologiska fäder... (ibid.). Listan kan göras lång, men det
värsta är nog att detta ämne varit/är tabu och att kvinnor blivit
offer dubbelt upp. Först genom själva händelsen, och sedan genom
frånvaron av möjligheten att berätta och bearbeta detta trauma
(ibid.:230).
Med detta som bakgrund blir det intressant att diskutera den
studie Irit Rogoff (1994) har gjort om nutida tyska utställningar om
andra världskriget. Hon har där uppmärksammat att kvinnor
används som metaforer för olika saker. I en utställning (på City
Museum of Osnabrück) blir en kvinnlig skyltdocka, utan armar och
ben, iklädd endast trosor ett fetischiserat objekt (Rogoff 1994:224 f).
I en kulturell struktur står ett fetischiserat objekt för en komplex
helhet som inte är tillgänglig (ibid.; jfr Freud 1952:152). Genom
gender, i detta fall kvinnor, underlättas, kodifieras och berättas det
i utställningar om vissa historiska episoder (ibid.:225). De används
för att "…rewriting the relations between historical legacies and
contemporary ideologies through gendered systems
of
representation” (ibid.: 226). Utställningarna koncentrerar sig på de
vardagliga och hemtama situationerna från kriget. Vad man som
civil gjorde för att överleva, vad man åt mm (Rogoff 1994: 234, jfr
Bennett 1995, kap 4). På Deutsches Historisches Museum visades på
öppningsutställningen 1989 om andra världskriget bilder på
mestadels civila, främst kvinnor och barn. Både besökarna och
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människorna på bilderna blev genom utställningen offer för den
tyska fascisttiden. Ingenstans fanns den offentliga aggressiva och
dominanta nazismen synlig i utställningen (Rogoff 1994: 242).
Det är här en bekräftelse och en förstärkning av den
nuvarande politiken/ideologin kommer in: den innebär just ett
bekvämt avståndstagande från att försöka berätta om de historiskt
erkänt viktiga berättelserna om den tyska staten, dess ideologi mm
under andra världskriget. Genom användandet av kvinnor i
utställningarna hamnar fokus på de som utpekas som offren,
kvinnorna, och deras vardag under kriget och deras svårigheter.
Den nazistiska och politiska ideologin neutraliseras, blir osynlig och
ofattbar i en sådan framställning. Användandet av kvinnorna på
detta sätt är dock lika anmärkningsvärt som avskyvärt med tanke
på de hemskheter som många blev utsatta för under krigets
slutskede, vilket bl a Helke Sanders forskning vittnar om. Hur
nazismen och andra världskriget skall presenteras på museer är ett
omdiskuterat ämne i Tyskland. Betydelsen av en kritisk attityd i en
sådan presentation har betonats, men samtidigt har det funnits en
rädsla för att förmedla en nostalgi över periodens kultur.
Frånvaron av ett ställningstagande och ett kritiskt granskande ä r
dock lika allvarligt (Rogoff 1994:233).
Samerna – de vita indianerna
Indianer och vita, det var en välkänd lek när man var liten. Som
cowboy och vit hade man en "pickadolver" och som indian oftast en
ranglig pilbåge som snotts ihop i all hast i skogen. Leken var
spännande, och fastän den som var vit hade "pickan" hände det lika
ofta att indianerna vann. För många av oss barn kvittade det vilket
man var – ena dagen var man vit och den andra indian. "Samer och
vita" lekte man dock aldrig... Det torde vara allmänt känt och
accepterat att Nordamerikas indianer diskriminerats och
undanträngts i sitt eget land. Mindre känt bland "svenskarna" ä r
nog att samerna i stor utsträckning också diskriminerats under
århundradenas lopp, och att så även sker i nutid, och att den
uppfattning om samerna som många har är rasistisk. Både indianer
och samer3 är minoriteter och har utsetts vara ursprungsbefolkningar i sina länder. Den mest uppenbara skillnaden ä r
förstås att indianernas land blev utsatt för en europeisk
3Här används orden "indianer" och "samer" som ett heltäckande begrepp för dessa
"folkslag", trots att det finns olika indianstammar/kulturer och olika samegrupper och
samiska språk. Märk även att ordet ”indian” är ett uttryck för västvärldens kolonialism –
Columbus trodde att han kommit till Indien, när han kommit Karibien, varför människorna
han där mötte blev ”indianer”.
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kolonisation och erövring, medan det knappast går att uttala sig
om när ett möte första gången skedde mellan svensk och samisk
kultur. Jag tror dock att det är felaktigt att tala om ett möte,
framför allt i förhistorisk tid, mellan svensk och samisk kultur,
eftersom begreppen ”svensk och ”samisk” sannolikt inte alls fanns
då. Det torde dock stå klart att olika grupper samexisterat,
sannolikt under tusentals år (jfr Kvist 1995: 83). Samer kan dock
också som indianerna ses som ett koloniserat folk, då Sverige som
utomstående tvingat på samiska grupper sin vilja (Kvist 1992:60).
Diskrimineringen
I Nordamerika kom indianerna att redan från början betraktas som
"... en främmande folkstam som inte kunde behandlas efter samma
lagar och regler som gällde för de europeiska kolonisterna..." (Kvist
1992: 59), och där fanns också en starkt uttalad konkurrenssituation
mellan vita nybyggare och indianer om marken (ibid.). I Sverige
kom samerna att betraktas som en annorlunda och underlägsen ras
först under 1800-talet, i samband med social-darwinismen (ibid.: 63,
även Lundström och Pilvesmaa 1996 och Granqvist-Nutti 1993).
Detta innebär dock inte att samerna inte diskriminerats tidigare.
Det ursprungliga intresset från Sveriges sida i lappmarkerna
kan spåras tillbaka till fiskala och territoriella göromål och till
mitten av 1500-talet (Kvist 1995:85). På 1600-talet ökade också
rikets intresse för området då silver- och malmfyndigheter
upptäcktes och gruvdrift startades (Kvist 1992:49). Samerna och
deras renar tvingades hjälpa till med gruvdriften främst genom
körsloksysslor, och fick oftast inte någon som helst ersättning för
utfört arbete (ibid.: 50). I slutet av 1600-talet utfärdades flera
nybyggeplakat vilka hade till syfte att locka svenska nybyggare till
att slå sig ner i lappmarken och driva näring där, vilket dock inte
resulterade i någon ökad kolonisation (ibid.: 50 ff).
Schamantrummor beslagtas och bränns upp
På 1600-talet var det inte vetenskapen som var det främsta
ideologiska maktmedlet, utan religionen. Redan 1602 började en
kyrklig organisation att byggas upp i lappmarken (Kvist 1995:85).
Kristendomen skulle vara den allena rådande religionen i landet,
och om landet underlät att straffa sådana som inte var kristna, dvs
syndande och sådana som trodde på andra eller flera gudar, så
skulle Guds ilska drabba landet, liksom det skulle bestraffas
(Rydving 1993:54). En viktig poäng i sammanhanget är att få
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bestraffningslagar var direkt riktade mot samerna, utan lagarna
för att straffa icke-kristna gällde generellt i landet (Rydving 1993:
54 f). För den person som ansågs ha gjort magiska saker med hjälp
av onda krafter (häxeri) var straffet döden, och i Sverige
avrättades år 1693 den samiska Pite-bon Lars Nilsson för detta
(ibid.:55). I sammanhanget kan man också påminna sig om de
många "häxor" runt om i landet som dömdes till döden och
avrättades vid samma tidpunkt (ibid.). Böter var bland samerna
annars det vanliga straffet för "häxeri" (ibid.:56). Förutom att
straffa samernas person, användes även andra medel för att få
dem att sluta med sin ursprungs- eller naturreligion. Man
beslagtog helt enkelt de för deras religion så viktiga
shamantrummorna och andra heliga föremål, liksom man brände
upp eller på andra sätt skändade heliga föremål och platser (ibid.:
62).
Samernas position mot storsamhället försämras och markrättigheterna inskränks
Vid mitten av 1700-talet fick missionsverksamheten i lappmarken
ett uppsving, där kolonisation av densamma ansågs vara av
betydelse för missionen (Kvist 1992:52).
Rennäringen och andra samiska näringar lämnades åt sig själv
och portarna öppnades för den konkurrerande kolonisationen.
Eftersom både samer och nybyggare ansågs behövliga för att bära
upp lappmarkens ekonomi försökte man skydda de båda
näringsfången mot varandra i en vidareföring av den gamla
parallellpolitiken på ett sätt som skulle maximera kronans
skatteinkomster. Det var främst skogssamerna som utsattes för
konkurrens. I rättstvister segrade samerna regelbundet över
nybyggarna ända fram till 1780-talets slut. Därefter förlorar
skogssamerna regelbundet i konflikter där odlingsintresset ställs
mot fisket... (Kvist 1992: 53).

Vid mitten av 1800-talet hade samernas position gentemot
storsamhället försämrats, bl a på grund av den av nybyggnationen
ökade befolkningen, produktionsutvecklingen i kustlandet,
utflyttning av samer till Norge samt att många skogssamer blev
nybyggare (ibid.: 54). Skogsbrukets stora uppsving från 1870-talet
innebar även det en försämrad position för samerna, då den bl a
även innebar en tidvis stor inflyttning av icke-samiska arbetare – i
själva verket blev då det icke-samiska befolkningsinslaget helt
dominerande i lappmarken (ibid.:55). Och det är nu som
diskrimineringen mot samerna verkligen tar fart – språket i de
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fasta sameskolorna t ex anpassades till det språk som majoriteten i
socknen talade, och år 1877 beslöts att svenskan skulle vara
huvudspråket i de fasta sameskolorna, liksom att gudstjänstspråket
i mycket mindre utsträckning än tidigare var samiska (ibid.).
I samma veva, i slutet av 1800-talet, börjar samernas
rättigheter till sin mark mer tydligt att kontinuerligt naggas i
kanten (Kvist 1995: 88). Renbeteslagarna från åren 1886 och 1898
innebar att samerna slutligen förlorade äganderätten till sin mark,
och det fanns inte längre någon individuell samisk rätt till mark,
utan den blev kollektiv och tillhörande "lappbyn" (ibid.). Samerna
hade istället rätt till renskötsel samt jakt och fiske i samband med
detta (ibid.: 83). Så sent som år 1993 konfiskerades delar av denna
rätt utan ersättning (ibid.). Ett av de mest förödmjukande
resultaten av att samernas rättigheter i samband med ripjakt
förändrades, tycker jag exemplifieras av den mängd skjutna ripor
som ratas istället för att ätas upp. Genom ripjaktsförändringen
kunde icke-samer fara upp på semester till lappområdet och under
några dagar nöjesskjuta ripor. Jag skriver nöjesskjuta eftersom
många ripor uppenbarligen inte alls var avsedda som föda utan
istället dumpades i hotellens papperskorgar.
Resultaten av den rasistiska och diskriminerande samepolitiken
Karin Granqvist-Nutti (1993) har granskat hur samerna framställs i
svenska läroböcker åren 1865 – 1971. Ett sådant arbete kan visa
vilken bild av samerna svenskar generellt uppfostrats med, och hur
samepolitiken färgat den officiella bilden av samerna, och
förmodligen också vilken bild flertalet av svenskarna i allmänhet
fortfarande har (många människor som uppfostrats till de synsätt
som böckerna förmedlar lever i allra högsta grad idag – några har
säkert även maktpositioner i samhället). Karin Granqvist-Nutti
menar att fram till år 1953 framställdes samerna generellt som av
annan ras och i negativa, nedvärderande ordalag (1993:42f).
Samerna betecknas som småväxta, mer eller mindre gula i hyn, och
ha stripigt och ibland tunt hår (ibid.: 37 f) som barn med språk som
låter "gott och barnsligt" (ibid.: 36), miljöanpassade (ibid.:35),
exotiska och levande ett romantiskt liv (ibid.:32 ff) mm. De bofasta
samerna, som tjänade sitt uppehälle på annat sätt än genom
renskötsel, var "sämre" än de nomadiserande (1993:42f). Denna
uppfattning har sin grund i att de samer som hade renskötsel som
näring var nyttiga, då de produktivt utnyttjade områden som
annars ej skulle kunna nyttjas av människan (Kvist 1992: 56). D e
bofasta samerna däremot, som livnärde sig på jakt och fiske var
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inte alls nyttiga, och skulle därför dö ut eller assimileras (Kvist 1992:
56). I böcker skrivna år 1969 och 1971 menar hon att samerna har
börjat räknas som en del av den svenska befolkningen och det
svenska samhället (Granqvist-Nutti 1993:43). Rasinslagen menar
hon bottnar i det darwinistiska synsättet, dvs ett vetenskapligt
arbete eller erkänd legitimitet (vetenskapen) låg bakom
rasuppfattningen (Granqvist-Nutti 1993:42f). Det är intressant att
notera att det vid slutet av 1800-talet sker en konvergens mellan
nordamerikansk indianpolitik och svensk samepolitik. För
Nordamerikas del infördes då en ordning:
...där urbefolkningen i praktiken rättsligt och ekonomiskt
segregerades från den övriga befolkningen. Detta skedde inom
ramen för ett administrativt förmyndarskap i ett system med
institutionell rasism. Bakgrunden kan bara sökas i det
gemensamma social-darwinistiska och rasistiska tankesätt som
etablerats i västvärlden vid denna tid och som fungerade som ett
ideologiskt vapen i konkurrensen om naturresurserna. (Kvist
1992: 63).

I sammanhanget kan också påminnas om att Sverige inom denna
tradition hade en ledande ställning, t ex var Sverige det första
landet i världen som instiftade ett statligt institut för rasbiologi
(Lundström och Pilvesmaa 1996: 12). Ovanstående genomgång av
skolböcker visar att svenskar i (30- till) 40-års åldern och uppåt
generellt har blivit "uppfostrade" till att se på samer som en mer
eller mindre lägre stående ras, som exotiska inslag i landet mm.
Detta synsätt kan spåras i flera museiutställningar.
Jamtlis basutställning öppnades så sent som sommaren å r
1995. Här framställs samerna och bönder isolerade från varandra,
trots att de bott i samma områden i tusentals år. Samerna
framställs i en starkt estetiserad miljö, som ett naturens och ett
lyckligt folk. Genom utställningen förmedlas att bönderna var de
som byggde landet, och inga konflikter mellan bönder och samer
finns i utställningen. (Lundström och Pilvesmaa 1996:34f). Detta ä r
nog så felaktigt, särskilt med den under 1990-talet avgjorda
rättegången i Sveg i åtanke. Här tvistade skogs- och
fastighetsägare (från början även tre skogsbolag, som sedan drog
sig ur, efter förlikning) mot samebyar i Härjedalen om rätten för
renarnas vinterbete på dessas marker (Zachrisson 1994).4
Huvudsakligen handlade målet om motstridiga intressen mellan
4Målet är nu avgjort till skogs- och fastighetsägarnas favör, men sannolikt kommer målet a t t
överklagas och till slut hamna i regeringsrätten, dvs det kan ta 10-15 år innan ärendet är h e l t
avslutat.
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den moderna skogsindustrin och den traditionella rennäringen,
även om den också handlade om den lokala fientlighet som varit
vanlig mellan grupperna i Härjedalen under åtminstone de senaste
400 åren (ibid.:363). Rättegången i Sveg innebar också det aldrig
tidigare inträffade: två arkeologer, med två helt olika
uppfattningar, kom (bland flera) att användas som experter för att
avgöra vem av parterna som hade "rätt" (dvs arkeologerna skulle
avgöra om platsen i förhistorisk tid använts av samer eller ickesamer). Mina personliga erfarenheter från målet är den inställning
som fanns hos några på arkeologiska institutionen på Stockholms
universitet. Där fick jag uppfattningen att det handlade mindre om
det samiska spörsmålet och mer om att en av de två arkeologerna
var den som hade rätt.
Åter till Jamtli-utställningen som visar, och därmed förstärker,
ett mer eller mindre rasistiskt och imperialistiskt synsätt. I den
fackliga tidskriften DIK (nr 3, 4, 6 och nr 7 1996) förekom
debattinlägg av bl a Inga Lundström och Marja-Leena Pilvesmaa
och Jamtli museum. Jamtli museum tog mycket illa vid sig av
kritiken som riktats mot dem. Jamtli kontrade t ex med: "Bygger vi
museer för publiken eller för museisnorkfröknar?" (DIK nr 6, 1996).
Utställningsansvarige vid Jamtli hänvisar i debattinlägget till stora
publiksiffror och lång besökstid, och att den förnämsta målgruppen
var barn och barnfamiljer som skulle ha det trevligt och härligt
(ibid.). Och att samer själva hade varit med och gjort utställningen
om samer tillsammans med museet (ibid.). I svaret till Jamtli (nr 7,
1996) betonade Inga Lundström och Marja-Leena Pilvesmaa det i
mina ögon så otroligt viktiga att: "Majoriteten har styrt
minoritetens tänkande så starkt att minoriteten slutligen ser sig
själv med majoritetens ögon" (1996: 35 och DIK nr 7, 1996). Bland
den icke-samiska majoritetsbefolkningen i norra Sverige lever tron
kvar på den underlägsne samen, vilken bild störs av att vissa samer
har snöskotrar, helikoptrar mm, som då förklaras genom att
samerna får statsbidrag och statsunderstöd (Kvist 1995: 93). Här i
Stockholm har jag själv flera gånger stött på uppfattningen att
samerna inte alls skall använda moderna, tekniska hjälpmedel i sin
rennäring. Sannolikt stör det den uppfattning av samerna som ett
slags naturens folk som många har. Nej, samerna skall fortleva
"som de alltid har gjort", vandra med sin renhjord i den lugna,
exotiska och romantiska fjällvärlden iklädd sina blåa och färgglada
kläder, och bo i sin kåta med familjen. Och visa glädje när du som
svensk kommer upp och vill njuta av deras natur, titta in i deras
kåtor, kanske prova att kasta lasso för att fånga ren, och köpa riktig
sameslöjd. Tekniska moderniteter i fjällvärlden, viktiga för
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renskötseln, passar inte alls in i den förtryckande och rasistiska
synen på samerna. Om de skall sköta renar "modernt", måste väl i
alla fall vi, icke-samer, få vara med och bestämma vad, hur och i
vilken utsträckning det skulle ske, verkar många tycka. Dessa
personer vill inte ha sin bild av lappmarken och samerna förstörd.
Samiska kulturmiljöer och samer i arkeologin
Självklart har historien och den rasistiska politik som bedrivits mot
samerna haft avgörande betydelse för hur samerna behandlats
inom såväl arkeologi som kulturmiljövård. Inom arkeologi har
uppmärksamheten och forskningen främst kretsat kring de södra
delarna av Sverige (Zachrisson 1993: 171). Inger Zachrisson menar
också: "En nedvärderande inställning till samerna är inte mindre
utbredd bland arkeologerna än bland svenskarna i gemen" (1991:
16). Riksantikvarieämbetets inventering av fornlämningar följde
den ekonomiska kartläggningen av landet, vilket innebar att stora
områden i fjällen och i norra inlandet inte alls kartlades (Aronsson
1993: 29). I kulturmiljövården har man varit tvungen att lita till
äldre undersökningar t ex Nordiska Museets etnografiska
undersökningar, som är mer än ett halvsekel gamla, och främst
visar på nomadkulturens slutskede (Aronsson 1993: 29).
Efter ovanstående genomgång känns det i det närmaste mycket
lamt att Riksantikvarieämbetet i ingressen till en artikel i tidskriften
"Kulturmiljövård", nr 5, (1993: 29) uttalar sig enligt följande: "Det
finns idag en samstämmighet mellan kulturmiljövården och
samernas egna intresseorganisationer om att den samiska kulturen
måste ges större uppmärksamhet". Detta medvetna ointresse från
majoritetens sida har många följdverkningar. Den historia som
berättas blir majoritetens. I och med att den samiska kulturen under
århundradenas lopp utsatts för olika försök att påtvinga dem
majoritetens kultur och samtidigt förstöra den samiska, blir den
samiska befolkningen till viss del kultur- och historielös. Tyvärr har
det kanske varit majoritetens syfte, ty de som inte har någon
historia, har heller ingen identitet. Majoriteten verkar helst se att
samiska identiteter och intressen inte existerar – då kan dessa inte
heller utgöra något hot mot de svenska. Flera minoritetsgrupper
vill också att deras kultur och historia, som faktiskt har lika stort
berättigande som västvärldens, skall läras ut i skolor till deras barn
(Barlow 1990: 85), men också till majoritetens barn (Blancke och
Peters Slow Turtle 1990: 109). Situationen har på vissa plan
förbättrats under de senaste åren för den samiska minoriteten i
Sverige. T ex initierade Riksantikvarieämbetet år 1992 projektet
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"Samiska kulturmiljöer i Sverige" (Aronsson 1993: 29). Upptagandet
av en del av lappmarken på Unesco’s världsarvslista spelar förstås
också en roll. Kanske kan det svenska förslaget om det nu upptagna
lappområdet ses om ett sätt att minska det dåliga samvetet?
Sannolikt är i alla fall att det var ett strategiskt val. Miljön kan
säkert uppfattas vara "ovärderlig", men ett upptagande på
världsarvslistan innebar också möjlighet till ökade turistinkomster.
För Sverige. Ökad turism behöver inte alls vara positivt från en
samisk synvinkel. Åter igen: "... the assembly of the heritage product
is indelibly linked to messages, which are likely to have
contemporary political consequences" (Ashworth och Tunbridge
1996: 50).
Ovan har jag givit exempel på religiösa, ekonomiska och
"vetenskapliga" förklaringar till varför samerna diskriminerats.
Man kan fråga sig varför samerna idag, på 1990-talet, som man
skulle kunna inbilla sig var mer demokratiskt, fortfarande
diskrimineras och synen på samerna som underlägsna mm
upprätthålles. En förklaring som fortfarande står sig, och som
också genomsyrar hela det historiska förloppet, är önskan om
MAKTEN. Roger Kvist sammanfattar dagens samepolitik med:
Socialdemokraterna har ideologiskt tagit ställning för jämlikhet
och broderskap (förhoppningsvis även systerskap, min anm.),
medan de borgerliga partierna tror på rätten till egendom. Men i
förhållande till de samiska rättigheterna har både vänstern och
högern på den politiska skalan svikit kärnan i sina ideologiska
värderingar för att försöka maximera sina röster (Kvist 1995: 94).
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Röda stugor och förortens blå betong
Rotlöshet i det postmoderna, eller längtan efter
en rot — en identitet
Marie Svedin
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet
f57ms9c9@students.su.se

Det postmoderna samhället erbjuder oss att ta del av många olika
erfarenheter och liv. Det innebär också att vi står inför en
förvirrande blandning av samtidiga identiteter, vilket ger en
möjlighet att vara någon annan och att experimentera med sin
identitet. Vi talar svenska men engelskan är det dominerande
språket, vi har ett kön som är tillgängligt för experiment precis som
våra familjeformer. De nationella symbolerna finns runt oss
samtidigt som det finns olika kulturer och etniska grupper i vår
omgivning (Smith 1987:12). I denna värld av möjligheter finns
upplevelsen av en alltmer hotande nationell identitet, mammas
svenska köttbullar blir pizza och kebab, idealen för ungdomar
kommer från amerikanska TV serier.
När allt tycks gå med en accelererande hastighet så vänder vi
oss till historien för att få svar på vilka vi egentligen är och vart vi
skall gå härnäst. Vi söker efter vår identitet på alla tänkbara plan;
nationellt, regionalt, lokalt och personligt. Uppfattningar om vår
identitet produceras inom kulturen och konsten och förmedlas via
myter där drömmen om gemenskap och tillhörighet även fungerar
som en besvärjelse mot upplevda hot och faror (jfr Karlsson 1987:5f).
Detta historiserande är inte helt oproblematiskt för arkeologin
eftersom den har spelat och fortfarande spelar en framträdande roll
i konstruerandet och upprätthållandet av den nationella identiteten
(jfr Diaz-Andreu & Champion 1995:3ff). Arkeologins identitet är
därför nära sammanbunden med den nationella identiteten och i
denna historia har det tyvärr funnits element som imperialism,
kolonialism och nationalism. Arkeologin står idag inför den svåra
frågan vilken förhistoria som den skall berätta utan att fortsätta att
producera konserverande och odemokratiska myter.
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Jag vill i denna artikel diskutera hur människors personliga identitet
påverkas av de arkeologiska myter som berättas i Sverige. Samtidigt
vill jag diskutera de olika identiteter som erbjuds oss; den
nationella, regionala, lokala och personliga. De historiska myterna
berättar om vår kollektiva identitet, samtidigt som många grupper
blir uteslutna i de kollektiva myterna t. ex. kvinnor, fattiga och
etniska grupper. Men i denna artikel har jag valt en grupp som man
kanske inte omedelbart tänker på som en grupp ”utan historia” —
människor som bor i en förort. Som en underliggande fråga i min
diskussion ligger min undran om arkeologin genom att utgå från
människors lokala identitet kan hitta en möjlig väg bort från den
arkeologi som alltför ofta har nationalistiska förtecken.
Identitet vad är det?
Enligt Nationalencyklopedin så är identitet den relation som råder
mellan individen och individen själv. Det är självbilden och
medvetenhet om sig själv, samtidigt som det är den skarpa gränsen
till andra. När det gäller den kulturella identiteten så definieras den
som personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en
bestämd kultur, etnisk grupp eller nation (Nationalencyklopedin
band 9, s. 342). I begreppet identitet ligger en olöslig motsättning, en
relation mellan likhet och olikhet och mellan förändring och
beständighet. Ett exempel på denna motsättning ser vi i begreppet
individ, vars personliga identitet är något grundläggande som inte
förändras trots de yttre förändringar som sker i livet t. ex. ålder,
klass, civilstånd m.m.
I identiteten finns känslor, minnen, erfarenheter, drömmar,
synintryck och upplevelser som ofta är bundna till det materiella. I
framtiden anser Anthony Smith att människor kommer att dela
medvetenhet om hudfärg, kön, ras, etniskt ursprung, tro, språk,
världsdel, klass och ideologi. I denna mängd av samhörighetskriterier kommer vi att finna en unik kombination för varje individ.
Samtidigt infinner sig känslan av att jaget i grunden är av tillfällig
natur. Ty varje identitetselement i en person är som en antydan om
vem vi skulle kunna vara (Smith 1987:12). Smith betonar
människans möjlighet till egna val. Men om man skall kunna göra
ett val mellan olika identiteter eller ens tänka att man skulle kunna
göra ett val så måste detta alternativ finnas för den enskilda
individen som ett möjligt val. Detta innebär att man måste ha ett
ekonomiskt och framförallt ett kulturellt kapital som gör att det är
möjligt att genomföra ”identitetsförändringen” i den riktning man
själv skulle vilja. När man tänker på möjligheterna som det nya ITsamhället erbjuder glömmer man ofta bort att alla människor inte
kommer att vara delaktiga i denna utveckling. Det flesta människor
på jorden lever långt från det postmoderna samhället och även i
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västvärlden så kommer inte alla människor att kunna ta del av det
kommunikativa samhällets fördelar. Jag håller delvis med Smith i
hans analys om att man kan påverka och förändra delar av sin
personlighet utifrån vad som bjuds på identitetssmörgåsbordet.
Men jag anser även att människor är starkt påverkade av det
materiella kulturarvet som finns runt dem i den omedelbara
omgivning. Detta kulturarv är till sin natur inte något som vi själva
skapar i en medveten intellektuell process. Vi föds in i en
kulturmiljö som existerar fysiskt och som redan är definierad och
bestämd av andra men som vi skapar oss en personlig relation till.
Detta omedvetna förhållningssätt betyder inte att vi i vuxen
ålder inte kan reflektera över vår närmiljö och de värderingar som
finns invävda i den. Det är nog till och med möjligt att strukturera
upp den och hänföra den till olika budskap som vi idag kan tycka
mer eller mindre bra om. Men, precis som begreppet individ
innehåller en motsättning; att vara samma person samtidigt som
man genomgår förändringar så ser jag människans identitet som
något mycket djupgående som inte är så lätt att konstruera om. Ett
sådant exempel berättar Monika Westerholm som är 52 år och
barnskötare om. Hon växte upp i förorten Årsta i ett rött
barnrikehus. Hon har hela livet burit med sig känslan av att vara
längst ned och fattigast i mötet med andra människor. Varje gång
hon ser ett hyreshus i rött tegel av 1940-talsmodell i Stockholm
kommer omedelbart denna känsla från barndomen av fattigdom
tillbaka. Monika säger att ”alla” barnrikehus i Stockholmshems
produktion är röda tegelhus som är insprängda bland andra hus.
Det röda smala tegelhusen talar verkligen ett starkt materiellt
symbolspråk för dem som kan tyda symbolen.
Nationell identitet och nationalism
Det finns i den tillgängliga litteraturen om kulturmiljö och identitet
förvånansvärt få arbeten som diskuterar hur individen använder sin
fysiska kulturmiljö och relationen mellan kulturmiljön och den egna
identiteten. Ofta förs resonemangen utifrån betydligt större
perspektiv som nationen eller regionen. Dessa frågeställningar har
fått en renässans genom att EU har fått en starkare position, vilket
lett till att man är rädd för att det nationella skall uppluckras.
Samtidigt diskuteras frågan om det lokala kommer att få ökad
betydelse i den globaliserade framtiden. Vissa beslut kommer att
skötas på överstatlig nivå medan andra frågor passar bättre att
decentraliseras och skötas på lokal och regional nivå (Østerud
1987:128f).
I introduktionen till boken Nationalism and Archaeology in Europe
diskuterar författarna vilka olika komponenter som olika nationer
har använt sig av för att skapa en nationella känsla. De pekar på att
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arkeologin haft en stor betydelse i byggandet av nationen och
nationalismen genom att man betonat olika element t. ex.
indoeuropeisk ras (Tyskland), religiösa element (Spanien), språk
eller etniska element (Ryssland) i olika länder (Diaz-Andreu &
Champion 1995). Nationalistiska rörelser strävar mot helhet och de
hämtar styrka från behovet av att återvända till något helt och
odelat, t. ex geografiskt, språkligt, etniskt eller kulturellt (Smith
1987:30). Øjvin Østerud menar att det finns ingen enhetlig grund för
vad en nation är. Det varierar från nation till nation eftersom en
nation är en idé, en känsla, en kollektiv gemenskap, — nationen är
”ande” . Men i ett lands specifika form av nationalism kan man
spåra landets nationella egenart (Østerud 1987:110,112,114f). För att
skapa dessa nationalistiska känslor i nationsbygget så måste man ha
symboler som kan laddas med rätt budskap och känsla. Dessa
symboler har ofta kommit från förhistorien. Arkeologin har med
sina tolkningar hjälpt till att skapa myter, vilka genom en
vetenskaplig framtoning ytterligare har stärkt den nationella
identiteten och bidragit med känslan att ”den svenska
nationalkänslan” har en lång historia. Men för att komplicera detta
resonemang ytterligare har nationella och regionala identiteter även
betydelse för den enskilda människans personliga identitet (Smith
1987:12).
Den svenska nationalismen och Sveriges nationella symboler
Inga Lundström och Marja-Leena Pilvesmaa anser att rasbiologin
har haft en betydelsefull uppgift i skapandet av det nationella i
Sverige. Sverige tog snabbt ledningen i den rasbiologiska
forskningen vilken fick en bred folklig förankring. Den svenska
folkhemstanken byggde på idén om den nordiska rasens
överlägsenhet, vilken måste hållas ren från främmande inslag t. ex
ärftliga sjukdomar, kriminalitet, psykiskt sjuka, underbegåvade, utvecklingsstörda och främmande raser (Lundström & Pilvesmaa
1996:12ff).
När andra världskriget var över försökte arkeologer i Europa
enligt Margarita Diaz-Andreu och Timothy Champion tvätta bort de
nationalistiska tolkningarna genom att anlägga ett objektivt
perspektiv på det som skett. Men man lyckades inte tvätta sin byk
ordentligt. Det märks genom det nyvaknande intresset för
nationalistiska tolkningar inom arkeologin. Det är lätt att
idéhistoriskt kritisera arkeologins roll och tolkningar som alltför
omedvetna och nationalistiska men det är viktigt att komma ihåg att
det finns inget land där arkeologin har varit helt fri från
nationalistiska influenser, eftersom det varit den dominerande
politiska teorin under de senaste århundradena (Diaz-Andreu &
Champion 1996:11). Østerud menar att i Norden är nationerna
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främst politiska enheter som har uppkommit genom territoriella
tillfälligheter, krig, kartografiska konventioner och diplomatiska förhandlingar (Østerud 1987:114). Marie-Louise Stig-Sørensen (1996),
Kristian Kristiansen (1993) och Bjørnar Olsen (1991) har undersökt
hur arkeologin i Danmark och Norge har bidragit till att bygga upp
den nationella identiteten genom att använda arkeologiska metaforer och symboler. I Finland och Norge har hävdandet av det egna
kulturarvet varit viktigt i självständighetsprocessen (Battail
1993:197). Medan vi i Sverige hellre associerade oss med Norden
vilket t. ex märks i vår nationalsångs text; ”Ja, jag vill leva jag vill
dö i Norden…” samt i namnet Nordiska museet.
I Sverige tycks vi ha en tudelad inställning till vår nationella
identitet. Vi firar ogärna nationaldagen och svenska flaggan har
under ett antal år varit förknippad med rasistiska och nazistiska
åsikter. Detta är kanske en symtomatisk känsla eftersom
svenskheten genom århundradena enligt Lundström och Pilvesmaa
bestått av en likformighetspolitik som byggt på främlingsfientlighet
och förtryck av människor med annorlunda trosuppfattning samt
rasism mot etniska minoriteter som judar, tattare och samer.
Arkeologin har dragit sitt strå till stacken genom att i skrift och i utställningar betona att Sverige har haft en obruten svensk kontinuitet
sedan de första urinvånarna för 15000 år sedan fram till nutid
(Lundström & Pilvesmaa 1996:8-19).
Symboler och nationalism
De symboler som används för nationalistiska syften skall vara
öppna för att kunna fyllas med olika uttryck och på samma gång
mångtydiga för att täcka olika människors behov. Som ett exempel
kan man ta svenska flaggan. En nynazist känner en sak vid synen av
flaggan, en idrottskvinna i OS som just vunnit känner en annan sak
och en person som fyller år och hissar sin flagga hemma upplever
en annan känsla. Symbolen är densamma men känslan och
betydelsen är olika. Detta betyder inte att det inte finns
gemensamma föreställningar om flaggan som främst förknippas
med nationen Sverige. Flaggan och nationalsången började enligt
Lundström & Pilvesmaa att tas i allmänt bruk vid sekelskiftet i den
nationalromantiska anda som då rådde (1996:19). I nationalsången
finns det direkta associationer till historia. ”Du tronar på minnet från
fornstora dar då ärat ditt namn flög över jorden”. Denna strof kan tolkas
som att man vill manar fram bilden av ett stolt land med en ärorik
historia som stormakt under 1600-talet, men som tyvärr förlorade de
sista resterna av sin stormaktsposition i och med att Finland och
Norge skiljdes från Sverige. Enligt min åsikt så är det ingen slump
att svenska nynazister använder nationalsången och flaggan som
symbol för att mana till enhet och slå vakt om den ”rena ariska
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rasen”. Rasister och främlingsfientliga i dagens Sverige har, som
Lundström & Pilvesmaa påpekat, tagit över tidigare generationers
värderingar. Det hävdas på nytt mot bakgrund av de strukturella
problem som finns i samhället idag (Lundström & Pilvesmaa
1996:21f). Man kan se nationalismen som ett ideologiskt och
kulturellt svar på en ojämn samhällsförändring (Østerud 1987:115f),
där nationalistiska känslorna uppstår ur spänningarna och striderna
mellan klasser och regioner. Symbolerna utvecklas, undertrycks och
återupplivas oavlåtligen i nationernas historia (Smith 1987:29).
Platsers betydelse för den nationella identiteten
Jag tycker mig i den svenska nationalismens historia se en
bundenhet till vissa arkeologiska platser som får representera olika
delar av vår nations själ och historia. Uppsala högar och Birka är två
förhistoriska platser som tillhör den svenska nationella identiteten.
Det är platser dit skolbarn har fått åka och fortfarande åker på
studiebesök. Det är två arkeologiska platser som finns i varje
svensks medvetande. I Birka är begrepp som vikingar, handel,
kristnandet (Ansgar) och framväxandet av centralmakten d.v.s.
Stockholm viktiga för förståelsen av nationalidentiteten. Uppsala
högar och Birka är ”mytologiskt” förknippad med kungamakten
och skapandet av ett enat Sverige. I myten lever tanken att det bara
finns en plats som Uppsala högar och ett Birka även om det finns
andra storhögar och betydelsefulla handelsplatser liknande Birka på
flera andra ställen i Sverige. Den konflikt om det geografiska läget
för Svea rikes vagga, t. ex. Åland eller Västergötland, måste ses i ett
sådant perspektiv.
Blotet vid Uppsala högar har målats av vår store nationalromantiska målare Carl Larsson, där konungen kröns till bronsålderslurarnas fanfarer. Målningen var ämnad att sitta på hedersplats på Nationalmuseet, rakt fram när man kom upp för den stora
trappan. Men tavlan fick ett annat öde och originalet finns nu i
Japan. Hagerman skriver att Uppsala högar är en mytisk plats som
har varit föremål för diktning och spekulationer. Det är det mest
legendariska och omdebatterade byggnadsverket i Nordens äldre
historia där man förr trodde att sagokungarna var begravda, och det
var här ”vi” vann slaget mot hedendomen (Hagerman 1996:75, 306).
Den nationella identiteten och individens identitet
Båda dessa arkeologiska platser berättar myten om hur de starka,
fria bönderna under vikingatid i Mälardalen väljer en kung och
skapar Sveariket som senare kommer att bli Sverige. Denna myt
associeras med ”det goda demokratiska samhället”. I dessa myter
spelar kungen en viktig roll som symbol för den svenska
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nationalismen. Allt från de medeltida kungarna till superkungen
framför alla, Gustav Vasa, som slog de elaka danskarna och befriade
Sverige från tyranniet, till vår nuvarande kung som värnare av
naturen, en annan av Sveriges moderna nationella identitetsmarkörer (allemansrätten).
Som Hagerman har påpekat är ”vikingen fortfarande urtypen för
den redbare svensken, och Gud nåde den som vågar säga något
ofosterländskt om honom!” (1996:17). Om den ”svenska nationalidentiteten” har något genus så skulle det enligt min mening vara av
manligt: bönder (associationer till kraftfulla män), kungen (en man)
och vikingar (män). Om nationalidentiteten har någon klass så
skulle det vara medel- och överklass, som lätt kan associera sig med
vikingen som är duktig på handel och hantverk, världsvan och
äventyrlig och som reser ut på vikingatåg för att handla, plundra
eller slåss allt efter vad situationen krävde. Även om det är
stereotyper som jag presenterar här, så är det, enligt min mening,
myter och ideologiska budskap som alla vi som bor i Sverige som
kollektiv och som enskilda individer måste förhålla oss till. Oavsett
om vi kan identifiera oss med budskapen i nationalmyterna eller
inte. Inför denna artikel gjorde jag ett antal intervjuer för att
undersöka några personers förhållande till sitt (eller är det vårt?)
kulturarv.
En av informanterna är Björn Strandberg. Hans berättelse är ett
exempel på hur en ensidig fokuseringen av kungamakten i
historieundervisningen kan skapa ett avståndstagande till historia (i
alla fall till den traditionella). Björn är grafiker och 52 år. När jag
frågar om han har ett historieintresse säger han är intresserad i
största allmänhet. Det är intressant att veta hur människor har levt.
Han är i synnerhet intresserad av arbetarrörelsens historia. Kungar
och årtal som han fick i historieundervisningen i skolan är han
däremot inte ett dugg intresserad av. Björns kommentarer manar till
eftertanke. Som arkeologer är det extra viktigt att vi reflekterar över
vilka konsekvenser vårt val av ämne, inriktning och perspektiv på
arkeologin och det vi förmedlar får för allmänheten. Vi har inom
arkeologin stora möjlighet att välja att förmedla historia om vanliga
människor och deras vardagsliv som vanliga människor kan
identifiera sig med, istället för att fortsätta att endast berätta
kungamakten och högreståndspersonernas historia.
Regional identitet
Idag finns ett nyvaknat intresse för det regionala. Detta hänger
samman med debatten om nationernas mindre betydelse och viljan
att skapa sammanhållande regioner som kan profilera och sälja sig
och sina produkter på den globala marknaden (Lindqvist 1994:7ff).
Bo Sundin anser att man kan dra vissa paralleller mellan dagens
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skapande av regioner och sekelskiftets vurm för hembygden. Det
var högreståndspersoner från städerna som ledde skapandet av
hembygdskänslan för att avvärja känslan av hot från det rotlösa proletariatet. Hembygdskänslan skulle lockas fram genom undervisning. Folkskolan erbjöd en karriärväg för akademiker, som genom
sin utbildning i arkeologi, geologi och nordiska språk, kunde
profilera sig som uttolkare av bygdens natur och kultur (Sundin
1994:12,17f). De nya kommunikationerna var en viktig förutsättning
för utvecklingen av hembygdskänslan eftersom de skapade tätare
kontakter mellan stad och land. Detta ledde till att nationen befolkades med människor med ett kulturellt kapital som de investerade
i konstruktioner av den nationella och regionala identiteten. Det är
dessa personer som vi finner i spetsen för hembygds- och fornminnesföreningarna. Genom att skärskåda nationalismen och
regionalismen så inser man att dessa två begrepp kompletterar
varandra. Den nya nationalstaten hade inte enbart ett centrum utan
den bestod också av regioner och landskap som tillsammans bildade
en helhet (Sundin 1994:17).
Hembygdsmuseernas utställningar ordnades enligt Kerstin
Arcadius genom att man skapade en regional profil som var lika dan
som profilen på de andra länsmuseerna. När man samlade in
föremål till utställningarna så strävade man efter likhet. Alla
regioner var lika, med ett undantag: Gotland och Visby som betraktades som exceptionellt rikt på förhistoria, fornminnen och kyrklig
konst. Utställningarna på hembygdsmuseerna ordnades alla utifrån
de nationella museernas fyra hörnstenar; förhistoria, kyrklig konst
(Historiska Museet), allmoge och högre stånd (Nordiska Museet)
(Arcadius 1994:250f).
Vad innebär detta för den enskilda individens identitet i
Sverige idag? Det är lätt att ta avstånd från dessa värderingar och
tänka att de står för en svunnen tid, något som inte berör oss som
lever på gränsen till 2000-talet (när artikeln skrevs hade vi inte
passerat in i 2000-talet ännu). Men värderingarna har präglats in i
oss genom undervisning, kultur och traditioner, livligt påhejade av
arkeologi- och museivärlden. Samma grundtankar tycks omforma
och kamouflera sig för att återkomma i ständigt nya mytiska
skepnader. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att inse att
jag har påverkats av och levt i en idévärld präglad av den
romantiska regional- och nationalstaten. Jag har bott i Stockholm
(maktens centrum) och tillbringat somrarna på ”landet” (sommarstuga i Hälsingland), firat midsommar i hembygdsgården, visat
mina barn fäbodar och äldre hantverk. Som ung åkte jag på
spelmansstämmor och försökte lära mig att väva.
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Den lilla röda stugan
När jag funderade på vilka symboler som är specifika för Sverige
kom jag att tänka på en röd liten stuga med en hissad svensk flagga
och med granar i bakgrunden. Denna bild har historiska
associationer som en påminnelse om den positiva sidan av det
fattiga jordbrukssamhälle som Sverige lämnade för ett par
generationer sedan. I denna bild förenas drömmen om det goda
livet på landet, nära naturen långt bort från den stad som industrialismen och modernismen har skapat, med drömmen om semester
och närhet till det äkta ursprungliga livet. Stugan som en symbol för
en kontakt mellan det nya livet i storstäderna och de äldre
generationerna och det traditionella livet på landet som man hade
lämnat. Människorna i storstäderna besökte sina släktingar på
landet och när dessa dog blev huset en sommarstuga och barn och
barnbarn fortsatte att åka till ”den röda lilla stugan”. Alla
människor hade naturligtvis inte möjlighet att överta äldre
släktingars hus på landet, men svenskarna byggde egna sommarhus
i långa banor för att tillbringa semestrar och ledig tid på. De nya invandrarna däremot stannar hemma i sin förort på sommaren, går till
stranden eller parken för att grilla mat med sina vänner. De har
kanske en koloniträdgård där de odlar grönsaker och så åker de, om
det är möjligt, hem till sina hemländer på semester.
Förorten i mitt hjärta
Jag tog upp den röda stugan som en symbol för den svenska
identiteten. Vad skall den associeras med? Jag skall för att ge svar på
detta utveckla en annan nationell identitet som finns i det svenska,
nämligen moderniteten och det svenska folkhemmet. Som kontrast
till den röda stugan vill jag ställa de förorter som växte upp under
1940- till 1960-talet i Stockholm. Förorterna från denna tid lever ett
anonymt liv. Inte särskilt många intresserar sig för förorten eller
dess för- och kulturhistoria. Det är inte av intresse för Radio/TV
eller de stora dagstidningarna, möjligen finns det någon artikel i
något lokalblad (efter att denna artikel skrevs (1996) har förorter
och vissa av deras kulturyttringar rönt ett ökande intresse från
media). Vad är en förort? Varken stad eller land? Eller är det bara ett
stycke tättbebyggt område med begränsad service? Är det en sämre
sorts stad? Om man har intresserat sig för förorterna är det oftast
deras sociala problem och dåliga boendemiljö som man har
fokuserat på. “Alla”, även människor långt utanför Stockholm,
visste i min barndom hur hemsk min förort Farsta var, trots att de
aldrig hade varit där. Om förorten har någon identitet, så är den
negativ. Denna myt är förstås bara den ena sidan av förortsmyntet.
Den andra sidan som beskriver det positiva med förorten kommer
sällan fram i massmedia.
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Anders Salomonsson pekar på att den lokala identiteten delvis är
annorlunda än den nationella och den regionala identiteten, som
han betraktar som mer konstruerad. Det är som en kostym som man
tar på sig när man möter andra regioner och nationer. Den lokala
identiteten är mer påtaglig och inrymmer det egna kvarteret, den
egna byn eller trakten. Den lokala identiteten och hembygdskänslan
är knuten till personliga värderingar och erfarenheter, social
tillhörighet, yrke, kön och släktskap och fungerar som en bank för
värderingar och minne. Den lokala identiteten är framförallt
förankrad i begrepp som hemkänsla och kulturellt välbefinnande.
Det vill säga en situation där man känner sin omgivning väl och kan
identifiera sig själv och sin plats i omgivningen på ett betryggande
sätt (Salomonsson 1994:104).
Att växa upp i Farsta innebar för mig att jag fick en uppfattning
om att samhället var jämlikt. Visst, det fanns ekonomiska skillnader
bland familjerna i skolan och i mitt bostadsområde, men det var
inga extrema skillnader. De flesta bodde i tre rum och kök, var
arbetare eller lägre tjänstemän. Det fanns låghus, höghus och
egnahemsbyggda radhus. Skillnaderna mellan familjerna syntes inte
så tydligt. Det var i mångt och mycket ett utopiskt samhälle för den
nya moderna människan. Den nya ABC-staden där arbete, bostad
och centrum fanns samlat på en plats. Det gick busslaster med
människor (mängder av japaner) till Farsta för att se på vårt
centrum, där det till och med fanns det lyxiga och fashionabla
varuhuset NK. De fick besöka vanliga människors hem. Många av
lägenheterna är moderna till sin planlösning. De har inga egentliga
kök, istället har lägenheterna stora vardagsrum eller allrum där man
skall äta och umgås. Att förorten erbjuder ett segregerat och relativt
homogent boende gör att de skillnader som finns mellan människor
döljs. Jag var själv mycket dåligt rustad för mötet med intellektuella
och förmögna människor, när jag började i den anrika innerstadsskolan Södra Latin i tonåren.
Østerud menar att två utmärkande drag för den svenska
nationalismen är idén om att alla är lika och det skapade
folkhemmet, utan förankring i historien (Østerud 1987). Om man
hade haft en bostadspolitik som hade bevarat fler historiska
byggnader och fornminnen när man byggde förorten, hade de som
bor i förorten kunnat få möjlighet att uppleva olikhet,
motsägelsefulla, historiska lämningar, olika levnadssätt och en
historisk kontinuitet till tidigare generationer på platsen. Detta hade
kanske kunnat bidra till en reflexion och ett kritiskt ifrågasättande
av projektet byggandet av det moderna folkhemmet. Eftersom en
stor del av Sveriges befolkning idag växer upp och lever i förorter så
kommer dessa människor delvis sakna en lokal för- och
kulturhistoria. De blir berövade sitt personliga kulturarv, att inte
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känna människans långa tidsperspektiv, och de förändringar som
har skett just på den platsen där de själva bor. Det mesta av denna
historia ligger dold, gravfälten är bortexploaterade, husen och
torpen finns oftast inte kvar. Möjligen finns det någon större
herrgård, något torp eller namn kvar i den nuvarande bebyggelsen.
Om det finns förhistoriska lämningar är de mycket sällan
skyltade, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Av pedagogiska och
demokratiska skäl borde de antikvariska myndigheterna engagera
sig särskilt i förorter för att uppmärksamma den lilla materiella rest
av förhistorien som finns kvar. I Farsta har man sparat herrgården
Farsta gård, som går tillbaka till 1641. I anslutning till herrgården
finns två ekonomibyggnader och dessutom har man flyttat dit ett
torp på 1980-talet. Men man har inte sparat de torp- och arbetarhus
som hörde till Farsta gård. Några av dem fanns kvar så sent som
under 1970-talet. Genom att ta bort alla spår av jordbruk,
torpbebyggelse, tvätthus och andra typer av byggnader har man
utplånat variationen i det historiska kulturlandskapet.
Farsta gård ligger vid en sjö i ett mycket uppskattat natur- och
fritidsområde som används flitigt av de som bor i området. Bredvid
gården finns en runsten som har fått en skylt av Runverket. Denna
runsten fick jag som barn besöka med skolan och rita av. En runsten
är en viktig fornlämning som anknyter till vikingar, seglatser och det
skrivna språket. Detta leder automatiskt till att den får en
monumental betydelse som passar in i fostran av barn i en
nationalistisk anda. Inom en radie av 200 meter från runstenen
ligger ett mindre vikingatida gårdsgravfält, en medeltida bytomt, en
kvarngrund och ett gammalt äppelträd som vittnar om några borttagna torp- och arbetarhus. Dessa fornlämningar och byggnader
nämndes inte i min hembygds- och historieutbildning i skolan.
Området erbjuder fantastiska möjligheter att visa på mänskliga
kommunikationsvägar; över sjön till nästa kommun där det finns ett
skyltat fornlämningsområde. En gång- och cykelväg med äldre
sträckning leder förbi området, vilket även järnvägen mellan
Stockholm och Nynäshamn gör. Där finns den nu nedlagda och
borttagna järnvägsstationen som var i bruk före förorten Farsta.
Ingenting av detta är skyltat trots att det skulle vara ett utmärkt
område, som skulle kunna fungera som orienteringspunkter för de
som bor i Farsta. Här skulle man kunna berätta om Farstas
spännande framväxt från järnålder till idag, då området används för
friluftsaktiviteter som promenader, minigolf, idrottsplats, badhus,
midsommarfirande, kolonilotter och valborgsmässoelden.
Att det inte finns någon skylt vid Farsta gård ser jag som ett
tecken på att dessa ”ynkliga fornlämningar” är ointressanta och
värdelösa för forskningen, antikvarierna och kommunen. Dessutom
bekräftar ointresset myten att förorten inte har någon historia. Det
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fanns inget i Farsta innan Farsta blev förort, i alla fall ingen historia
av betydelse. Man kan tolka detta som att människor i förorten och
deras historiska identitet är osynlig och inte inbegrips i den
nationella identiteten. På det sättet delar förortens invånare
erfarenheter med mängder av andra grupper som kvinnor, etniska
grupper, och samhällsklasser.
Den lokala skolan ägnade sig också åt att upprätthålla en
arkeologiskt exkluderande nationell historia. I Årsta finns det ett
gravfält mitt i ett av bostadsområdena. Dessutom finns det flera
fornlämningar i anslutning till Årstafältet. När jag frågade Monika
Westerholm om hon kände till några fornlämningar i Årsta svarade
hon: ”Jag känner inte några fornlämningar i Årsta, med skolan fick
vi åka till Uppsala högar. Man förstod inte varför man skulle se
dem.” Björn Strandberg sa: ”Förhistoria? Årsta slott finns men jag
känner inte till något om det. Det var något med Årsta frun och att
Bellman var där på 1700-talet. Jag vet inte mer. Jätteuselt. Här fanns
inget innan förorten, bara skog. Jag har tittat på gamla kartor från
1930-talet. Det fanns inte ett skit.”
Monika och Björn (de är inte ett par) har växt upp i Årsta och
flyttat tillbaka till dit som vuxna. De sa att de var mycket
intresserade av Årstas lokala historia, medan de var måttligt
intresserade av Sveriges nationella historia. De har varsin bok om
Årsta och båda har tittat på äldre kartor från Årsta. Monika har till
och med en äldre karta över Årsta uppsatt på sitt landställe. När jag
frågade varför hon hade den där, sa hon: ”Det var den tiden då jag
flyttat ifrån Årsta. Nostalgi. Årsta har alltid funnits för mig.
Egentligen tycker jag att det är kul att veta om hur det varit i Årsta
förr eftersom jag kommer därifrån. Den tid jag själv upplevt är
mycket levande för mig men jag vet inte så mycket om den äldre
tiden, men jag har alltid trott att jag i en framtid kommer att lära
mig om detta.”
Årstafältet och arkitekten
Årsta är ett exempel på hur samhällsplaneringen har skilt områdets
fornminnena från människorna, genom att lägga starkt trafikerade
vägar mellan kulturmiljön och bostadsområdet. Årsta gamla skola
ligger öde som en mystiskt spökpalats och blickar ut över
Essingeledens alla av- och påfarter. Söder om bostadsområdet Årsta
ligger Årstafältet som korsas av resterna av den medeltida Göta
landsväg. Det var den enda vägen från södra Sverige till Stockholm
ända fram till 1600-talet. Årstafältet ligger som en stor, skräpig plan
mellan hårt trafikerade vägar och industriområden. Runt fältet finns
fornlämningar och tvärs över fältet går ett grävt dike. Nu planerar
man att äntligen göra något åt detta sorgebarn. Det finns ett ur
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kulturhistorisk synvinkel mycket intressant förslag av
landskapsarkitekten Jonas Berglund.
Kerstin Sköld anser att hans förslag är djärvt eftersom
skönheten inte ligger i formen utan i vårt inre minne av tidigare
landskap, av vind på öppna fält, av boplatser i ekbackar och
vandringar mot staden. Där finns även en brutal sanning; sorgen
över en förlorad å. Arkitekten förklarar att han drabbades av platsen
när han kom hit. Historiens tecken överväldigade honom. Det fanns
något i dessa tecken som han blev delaktig i och ville förmedla. Det
som är avläsbart för honom kan också bli läsbart för andra. På
grund av detta har arkitektens personliga formspråk fått träda
tillbaka eftersom han vill ge tillbaka landskapsrummet dess
förlorade heder (Sköld 1995:35). Berglund har fått kritik för att han
inte har skulpterat platsen. Hans förslag kan jämföras med
motförslaget av landskapsarkitekten Sture Koinsberg som har utgått
från helt andra idéer i sitt utformande (Sköld 1995:35-41). I hans
förslag anser jag att resterna av Göta landsväg inte passar med den
konstgjorda sjön och det barocka formspråket. Göta landsväg tycks
mest vara en belastning i parken, något man måste spara eftersom
det är ett lagligt skyddat fornminne. Efter det att Sköld skrev sin
artikel har man undersökt markens giftighet på Årstafältet. Tyvärr
visade det sig att det var för dyrt att sanera marken för att skapa en
park. Idag är fältet lika skräpigt och otillgängligt som förut. Dess
enda funktion idag är att området används för att spela rugby och
öva golfslag på.
Framtiden, identiteten och förorten
Det finns ett nyvaknat intresse för att synliggöra den lokala
förhistorien i förorterna genom undervisning i skolor (Karlegärd
1995, Linge 1995, Hallgren 1995) och kommunala skyltnings- och
forntidsprojekt (Kretz 1995:66f). Men dessa exempel pekar även på
problem när det gäller vad det är som man skall förmedla och ur
vilket perspektiv. Arkeologerna hade i Huddinge enligt Kretz
ambitionen att presentera alternativa tolkningar av förhistorien som
kan associeras till nutida förhållanden. Projektet kan som helhet
inordnas i ett fält som spänner från arkeologi som samhällskritik till
arkeologi som ”sommarland” (Kretz 1995:66f). Statens kulturutredning (SOU 1995) betonar att det är viktigt för gruppers och
individers identitet och självkänsla att ha historisk och
kulturhistorisk insikt och en trygg förankring i den byggda miljön, i
det alltmer internationellt orienterade samhället vi lever i. Starkare
förankring i den egna identiteten sägs vara en möjlig väg för att ge
förståelse och en tolerant inställning till det som känns annorlunda
t. ex. andra människors kulturer, identiteter, livsstil, etiska och
politiska värderingar (SOU 1995:46ff, 84). I förlängningen hoppas
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man i utredningen på att arbetet med kulturmiljön skall leda till att
människor blir aktiva och demokratiska människor och att
”kulturprojekt” skall bidra till en boendemiljö med fler kontakter
mellan människor.
Det är högt ställda förväntningar på vad kulturmiljön och
kulturmiljövården skall kunna uträtta. Men om man ser detta som
en fingervisning åt vilket håll staten vill att kulturmiljövården skall
utvecklas, så kräver detta att arkeologer blir mer aktiva i sina
kontakter med människor som bor i förorten för att tillsammans med
dem starta projekt som är ämnesöverskridande. Arkeologerna måste
därför släppa sina traditionella arbetsmetoder och i samarbete med
andra arbeta med kulturmiljön och fora som lokal teater, konst, data
m.m. De måste bli mer medvetna om vilka grupper de vänder sig
till och hur man når specifika grupper (t. ex. lågutbildade, äldre män
som enligt undersökningar anses ha ett lågt intresse för kultur). Om
detta skall bli ett möjlig scenario för kulturmiljövården, ställer det
krav på att arkeologiutbildningen förändras så att förmedling och
kulturmiljövård kommer att ingå som en självklar del.
Dessutom anser jag att det är nödvändigt att arkeologer blir
mer aktiva i politik och samhällsdebatt för att övertyga samhällsplanerare och allmänheten om att det är värt att spara och lyfta fram
både äldre och yngre fornlämningar i boendemiljön. Det är dock
inte någon lätt uppgift i ett samhälle där marken är dyr och det
mesta styrs av marknadsekonomiska krafter. Jag slutar med att så
ett tankefrö. Alla ska ha rätt till en personlig relation till den
materiella historien i sin lokala miljö för att kunna utveckla sin
personliga och kollektiva identitet. Eller som Shoard uttrycker det:
Det förgångna skall inte bara sparas på museum, vara krångligt,
fodra speciell socialklass eller vara dyrt att uppleva. Det skall finnas
för var och en som vill i den omedelbara närheten som en tillgång
(Sköld 1995:35f).
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Övriga källor
Inför artikeln intervjuade jag åtta personer från stockholmsförorterna Årsta och
Farsta för att undersöka deras kunskap och personliga relation till förhistoria.
Jag var speciellt nyfiken på deras kunskap och relation till de fornlämningar
som finns i anslutning till deras respektive förort. Informanterna var mellan 40
och 52 år. De var alla uppväxta i sin förort, vissa hade bott kvar i sin förort hela
livet, andra hade flyttat därifrån som vuxna och två hade flyttat tillbaka till sin
förort som vuxna. Syftet med dessa intervjuer var att få en bredare kunskap om
vilken personlig relation som människor i en förort kan ha till sin kulturmiljö.
På grund av utrymmesbrist använder jag endast direkt material från två av
mina informanter, Monika Westerholm och Björn Strandberg, vilka får
exemplifiera den allmänna trend som fanns i informanternas svar. Delen om
Farsta bygger på vad informanterna berättade och mina egna erfarenheter (jag
har bott i Farsta i 38 år). För att kunna genomföra intervjuerna har jag läst
diverse bakgrundslitteratur om Farstas och Årstas äldre bebyggelse och
fornlämningar.
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Det har på senare år blivit vanligt att framhålla Sverige som ett
mångkulturellt land. Det har också blivit vanligt att, som genmäle
till flyktingfientliga röster, framhålla att Sverige alltid varit ett
mångkulturellt land. Båda dessa påståenden rymmer både riktighet
och oriktighet. Att Sverige är och har varit ett mångkulturellt
samhälle är ett påstående med många bottnar och på intet sätt
begränsat till en fråga om etnicitet. Det finns också kulturer som
bärs upp av olika skikt i samhället, kulturer vars historia och
kulturarv inte alltid fått en framträdande roll i den officiella
historieskrivningen eller i bevarandediskussionen.
Det mångkulturella samhället - en emotionell analys.
Med ett mångkulturellt samhälle menar man vanligen ett samhälle
som inom sig rymmer företrädare för andra kulturer än den som
representeras av majoriteten av befolkningen. Denna uppfattning
behöver inte nödvändigtvis spegla verkligheten. I t.ex. Sydafrika ä r
de vita i minoritet men tills helt nyligen var det de vita som
företrädde den officiella kulturen på alla områden. De svarta och
färgade blev alltså betraktade och behandlade som en etnisk
minoritet, med begränsade medborgerliga rättigheter trots att de i
antal översteg de vita i förhållandet 6:1. Det normala är att dock
att bärarna av ”de många kulturerna” är i befolkningsmässig
minoritet. När man i dagligt tal pratar om ett mångkulturellt
samhälle menar man också implicit ett samhälle med etniska
minoriteter bestående av en eller flera invandrargrupper. I
verkligheten kan ett mångkulturellt samhälle bland annat också
betyda ett samhälle helt utan stora etniska invandrargrupper men
med inhemska etniska minoriteter eller grupper av människor som
binds samman kulturellt av andra band än de etniska, t.ex. en
gemensam religion. I vissa områden t.ex. San Francisco och några
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städer i Europa har det utvecklats en homosexuell kultur som ofta
benämns subkultur men som i verkligheten måste likställas med den
kultur som bärs upp av t.ex. invandrargrupper. I San Fransisco
beräknas att ca 20 procent av de röstberättigade är homosexuella
vilket innebär att de har ett avgörande inflytande på politiken. D e
måste därför i detta specifika fall räknas in i den Kaliforniska
kulturella mångfalden.
Jag vill dröja kvar lite vid den del av det mångkulturella
samhället som representeras av etniska minoriteter (eller
majoriteter), inte minst för att de kommer att spela en stor roll i
framtiden, även om deras framtoning idag är mindre framträdande och kulturellt kommer till uttryck i olika invandrarföreningar. Det svenska samhället är i sig mångkulturellt. Det finns
inte en svensk kultur, det finns många. Kulturyttringarna är knutna
till klasstillhörighet, utbildning, regionalitet, kön m.m. Vi (svenskar)
har en besvärande benägenhet att glömma att även invandrare i sig
är mångkulturella och att de trots att de enligt passet kommer från
en och samma nation samtidigt är bärare av helt olika kulturer. Det
är särskilt tydligt när det gäller nationer med en låg grad av
urbanisering, där värderingar och normer med rötter i ett
agrarsamhälle är tongivande och där klass, släktskap och
klanstrukturer har en viktigare roll än passet.
Invandring och invandrare - ett försök till analys av invandringens
roll vs samhället och samhällets roll vs invandring.
Det finns olika slag av invandring. Invandringens utgångspunkt ä r
alltid utvandring. Utvandring är alltid en resa, inte bara i rummet
utan nästan alltid också kulturellt och emotionellt. Som svensk
behöver man inte utvandra längre än till Danmark eller Norge för
att uppleva en påtaglig kulturell skillnad, kanske inte uppenbar och
påtaglig till en början men alltmer tydlig med tiden. Det som från
början upplevs som charmigt och pittoreskt tenderar snart till att bli
ett irritationsmoment. Skälen till utvandring varierar och har
varierat i ett kulturhistoriskt perspektiv men nästan alltid ligger en
störning av det egna samhällets strukturer till grund för att man
söker möjligheter utanför det egna landets gränser (och ibland
inom dem men i ett annat område). Utan att göra anspråk på en
fullständig och uttömmande redogörelse skall jag nedan försöka
nalkas invandringsbegreppet och dess samhälleliga konsekvenser.
Även om problemställningen är en analys av det mångkulturella
Sverige är det nödvändigt att temporärt då och då lämna riket för
att få en bredare vinkling.
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Invandrare i minoritet, exemplet Sverige.
I Sverige är invandrarna i minoritet. De flesta är första eller andra
generationen invandrare. Många känner rotlöshet och kan/vill inte
identifiera sig med det nya landet. Deras intresse för det svenska
kulturarvet måste generellt betraktas som ganska svagt (en
källkritisk anmärkning: jag stöder detta påstående på mer än tio års
erfarenhet som museimänniska med daglig kontakt med besökarna.
Jag har, trots flitigt letande inte funnit någon utredning eller studie
som behandlar frågan, vilket i sig är anmärkningsvärt om det
speglar verkligheten). Många kommer i kontakt med snaggade
svenska kulturarvsbärare med ”vikingasymboler” och kan därför
möjligen få uppfattningen att det svenska kulturarvet verkligen ä r
invandrarfientligt, medan det i själva verket förhåller sig tvärtom.
Mina personliga erfarenheter är att många invandrare är mycket
intresserade av det egna landets kulturarv men inte av det svenska.
Detta kan naturligtvis ha flera orsaker: de tycker helt enkelt inte att
det svenska kulturarvet är intressant. Det är vid ett ytligt
betraktande fullt förståeligt om man kommer från Grekland, Irak,
Turkiet eller någon annan plats med spektakulära lämningar efter
svunna kulturer. En annan orsak kan vara av mer psykologisk
natur: man var inte särskilt intresserad av det egna kulturarvet när
man bodde i det gamla landet men använder idag det egna
kulturarvet som en hävstång för att skapa eller finna en identitet.
En annan, troligtvis förenklad, förklaring jag ibland hört framföras
när frågan diskuterats är att invandrarna oftast återvänder till sina
hemländer på sin semester och därför inte kommer i kontakt med
det svenska kulturarvet i form av kulturlandskap och kulturminnen.
Att intresset skulle stimuleras bara av museibesök är normalt sett
föga troligt.
Vad blir då konsekvenserna för kulturminnesvården och samhället
om den nuvarande situationen blir permanent?
Svaret på frågan är inte helt lätt att formulera, om ens möjlig. På
sikt är det naturligtvis ett problem om en stor del av det svenska
folket (dit jag räknar permanent bosatta invandrare. För en
klarläggande diskussion om folkbegreppet se Rehnberg 1977) ä r
likgiltiga för vårt kulturarv. Problemet är i sig inte större än om
motsvarande antal infödda svenskar är likgiltiga, vilket är troligt.
Det är när den sammantagna mängden likgiltiga människor blir för
stort som problemen uppstår. För att kulturminnesvården skall
kunna hävda sig i en värdediskussion krävs att ett tillräckligt stort
antal människor (skattebetalare) står bakom den och upplever den
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som ett värdefullt inslag i strävandet att höja eller bibehålla sin
livskvalitet. När det gäller den mer officiella synen på
problematiken har kulturutredningen (SOU1995:84 s.40) formulerat
sitt förslag till kulturbegrepp sålunda:
Med kultur menar vi:
-konstarterna
-medierna
-bildningssträvanden
-kulturarven
Av den relativt digra utredningen (687 s.) ägnas fyra och en halv
sida åt invandrarnas förhållande till kulturen i vid mening enligt
ovanstående definition. Detta trots att man i samma kapitel
konstaterar att invandrarna (inkl. 2:a generationen) utgör 17
procent av befolkningen, eller 1,5 milj. människor. När det gäller
invandrarnas förhållande till kulturarvet rekommenderas
museibesök.
Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att även invandrare så
snabbt som möjligt blir en organisk enhet med det övriga Sverige.
Det innebär inte att de skall ge avkall på sin egen identitet, något
som svenskar för övrigt inte är beredda att göra själva i
motsvarande situation. I kulturutredningen har kulturarvsaspekten
en undanskymd roll och man trycker främst på de övriga elementen
i det kulturbegrepp de definierat och förespråkar ökat stöd till olika
invandrarsammanslutningar och organisationer. Också populärmusikens roll i invandrarnas kulturuttryck tillmäts stor betydelse. I
regeringens kulturproposition 1996 vill man anslå en miljon kronor
för att bl.a. ”motverka bruket av forntida symboler i främlingsfientliga och antidemokratiska sammanhang” (Regeringens
proposition 1996/97:3 s.129f). Tyvärr förefaller det som om man
från statsmakternas sida inte förstår den oerhörda sprängkraften i
invandrarproblematiken. En ökad förståelse för och integration i
det svenska kulturarvet löser inte alla problem men som en
motverkan mot odemokratiska krafter i samhället är det ett litet
steg på väg.
Samerna. En ej invandrad etnisk minoritet.
I sitt förhållande till samerna har de svenska statsmakterna i ett
historiskt perspektiv haft ungefär samma attityd som viken
kolonialmakt som helst. Under de senaste hundra åren är det i stort
sett bara graden av brutalitet som avvikit från det gängse. Till
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skillnad från USA har det i modern tid inte förts något
utrotningskrig liknande det som förts mot indianerna även om det
finns andra likheter när det gäller kulturarvet, där man i USA länge
förnekade att ursprungsbefolkningen hade haft perioder av icke
primitiv ”högkultur” (Trigger 1993 s.130ff). Både i USA och Norden
har inställningen präglats av socialdarwinism (Trigger 1993 s.145f)
och rasism. I denna anda har samerna utsatts både för
rasbiologiska skallmätningsexperiment och förnedrande export
utom och inom riket för att framträda på Skansen och på cirkusar
och nöjesfält. Zachrisson har på ett övertygande sätt argumenterat
för ett utbredningsområde för den samiska kulturen som ä r
betydligt större än den officiella uppfattningen (Zachrisson
1985,1994). Det är därför närmast med bestörtning man tar del av
de reaktioner från kollegor som Zachrisson redovisar (Zachrisson
1991). Uppenbarligen är denna fråga oerhört spänningsladdad
även i akademiska kretsar. Jag inser att jag här avslöjar en viss
naivitet när jag trodde att forskningen i Sverige stod fri från den
sortens värderingar, som man normalt förknippar med Australien
och Israel.
Hur skall då det samiska kulturarvet betraktas? Den sekelgamla reservatstanken dyker fortfarande upp i debatten med jämna
mellanrum. Den går i korthet ut på att eftersom samerna inte
längre lever traditionellt, dvs. bor i kåta året om, och inte heller
bedriver rennäringen på ett traditionellt sätt, dvs. att man
använder snöskotrar och motorcyklar istället för akkja och skidor,
kan de heller inte göra anspråk på några särskilda rättigheter
såsom renbete mm. Med samma logik kan t.ex. svenska bönder
fråntas sin mark med hänvisning till att de använder traktorer och
skördetröskor istället för oxar och liar. Idag exploateras bilden av
den traditionellt levande samen mycket hårt av turistindustrin,
kanske hårdare i Norge än i Sverige. För många människor kan det
därför uppstå en viss frustration när de kommer till en ”äkta”
sameby och upptäcker bilar, villor och TV-antenner. Hade samerna
verkligen levt ett traditionellt liv med allt vad det innebär i form av
klädedräkt, hantverk och transportmedel hade det troligtvis varit
betydligt lättare för dem att få gehör för sina krav. De hade därmed
också för överskådlig framtid varit dömda till en tillvaro som
levande museiföremål och varit aktörer i en pjäs som regisserats av
turistindustrin.
Ett intressant tankeexperiment vore att studera effekterna av
ett samiskt hävdande av religionsfriheten. Det skulle kunna
innebära att samiska grupper beslutade sig för att återgå till sin
ursprungliga religion och proklamera såtarna och andra kultplatser
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tabu och i religionens namn avhysa nyfikna turister och
fjällvandrare. De skulle också kunna hävda sin rätt att använda de
hällristningar och hällmålningar som ligger inom deras territorium
och hugga resp. måla nya figurer. Det skulle kunna bli en intressant
kulturminnesvårds- och juridisk diskussion bland antikvariska
myndigheter. Det scenario som här framställs som ett tankeexperiment och en utopi är idag verklighet i andra länder,
åtminstone vad avser hällbilderna och dess användning.
Det svenska storsamhället har inte tagit sitt ansvar gentemot
landets samiska minoritet. En mängd konflikter eller embryon till
konflikter är olösta. Zachrisson har i sina arbeten redovisat en del
av dessa. Det finns många andra sedvanor och hävdeproblem av
juridisk natur men som ligger utanför ramen för den här
diskussionen. Jag kan inte bidraga med något förslag kring hur
dessa problem skall lösas, bara konstatera att samernas rätt till sin
historia och sitt kulturarv måste säkras och stärkas. En god början
vore att erkänna Zachrissons och andras forskningsresultat (eller
avvisa dem om det kan ske på vetenskapliga grunder och inte bara
grundat på traditionalism) Arkeologin (tillsammans med den
historiska och etnologiska forskningen) har, genom att ha på sig
”svenska” glasögon, medverkat till att befästa en för samerna
diskriminerande historiesyn. Det är därför dags att kritiskt granska
tidigare ståndpunkter och om nödvändigt uppdatera dem. Inom
vissa områden tycks en förändring vara på gång. Några museer
har speglat en mer nyanserad hållning i sina utställningar. Jag har
själv inte sett dessa men av debatten i fackpressen att döma och
också av de griniga reaktionerna från den etablerade kultureliten
har utställningarna varit lyckade och omskakande. Det är ett steg i
rätt riktning.
Det som sagts ovan måste också betraktas som en ganska
vinklad syn på problematiken. Eftersom jag i andra sammanhang
haft anledning att studera samernas situation har jag tagit
ställning för samernas sak och det jag skriver och säger ä r
naturligtvis färgat av det. (Som en parentes kan sägas att inte bara
samer råkar illa ut i den nationella historieskrivningen. På
Bohusläns museum letar man förgäves efter information om den
långa period som Bohuslän tillhörde Norge).
Andra mångkulturer. Museernas roll.
Det är inte bara invandrare och samer som har en tendens att
försvinna i hanteringen när kulturarvsförmedlarna skall spegla
verkligheten. Särskilt tydligt är det när man studerar museernas
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roll. Museerna är en viktig katalysator när det gäller att spegla den
rådande samhällssynen inom arkeologin.
Museerna lagrar inte bara föremål utan också värderingar. Dessa
uttrycker tidsandan. Det som samlats in representerar
vetenskapliga val som gjorts, enskilda personers utsagor a v
verkligheten, som med tiden fått status av kulturarv. De
metoder med vilka det förflutna har konstruerats speglar
insamlingstidens etiska, ideologiska och politiska värderingar
(Lundström & Pilvesmaa 1996 s. 24f).

I den tidsanda som råder är vissa grupper i samhället mer viktiga
än andra. Representanter för det högre näringslivet, storföretag
och banker är idag viktiga personer. Detsamma kan i viss mån
sägas om vår tids gladiatorer, de kända och välbetalda
företrädarna för idrottseliten, och vår tids gycklare, scenartisterna.
Media och samhälle bevakar varje steg de tar, deras sinnesstämning uttolkas och en ”marknadsföreträdare” med dåligt
morgonhumör får räntor att stiga och sysselsättningsgraden att
sjunka. En muskelsträckning hos en företrädare för elitidrotten
orsakar krigsrubriker. Det här kan förefalla vara absurda yttringar
av vår tid men är i själva verket en direkt spegling av historien, det
är bara objekten som är utbytta. Den Kungliga Fotens betydelse för
slaget vid Poltava har bytts ut mot den Brolinska Skadan vid VMkvalet mot Ungern (?). Skillnaden är väl snarast att den Brolinska
Skadan inte kommer att sysselsätta historieforskningen i tvåhundra
år som den Kungliga Foten har gjort. Kungar, präster, adel och
officerare har bytts ut mot marknadsekonomer och företagsledare,
och i någon mån, politiker. Det är också den gamla överhetens
värderingar som speglats i historiesynen och därmed också på
museerna. Det skall bli mycket intressant att se hur det nutida
skeendet och de nutida värderingarna kommer att återges i
museiutställningarna om femton år, den normala eftersläpningstiden för tidsandan att komma till uttryck på museerna. Ett
undantag från eftersläpningsregeln tycks vara den nya
marknadsekonomiska inriktningen där allting är en handelsvara
och har en prislapp.
I sin avhandling Människa och objekt i smyckeskrin (1987)
analyserar Gundela Adolfsson ett antal basutställningar på främst
svenska museer och dess publik. Med enstaka undantag speglar
museerna den manliga elitens värld. Ett genomgående tema ä r
esteticeringen av vapen. Vapen är manliga attribut, men de är inte
attribut för alla män. Det är maktens män som har tillgång till
vapen och får dem med sig i graven och det är dessa män som i
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första hand får utrymme i utställningarna. De övriga männen,
kvinnorna och barnen får en undanskymd roll i den mån de
överhuvudet taget får vara med. Adolfsson diskuterar också
museernas brist på klara ställningstaganden och deras attityd till
besökaren:
Vill man med utställningen nå de stora befolkningsgrupperna,
kan man inte bygga framställningen på ett kunskapsbegrepp som
hör hemma hos den välutbildade eliten. En möjlig lösning är att
man i framställningen minskar de element som anknyter till e n
mängd faktakunskap och dess memorering och istället förstärker
de element som är starkare upplevelseorienterade, aktiverande
och attitydskapande (Adolfsson 1987 s. 193).

Det är inte bara en fråga om att göra museerna till trevliga och
roliga besöksmål. Skall museerna och kulturminnesvården kunna
spela en roll i framtiden måste man ta ställning i viktiga
samhällsfrågor. Man kan inte fortsätta att servera aptitliga och
tillrättalagda budskap och vara semaforer för etablerade politiskt
korrekta åsikter. Den ensidiga speglingen av fragment av
samhället måste förändras i riktning mot en historiesyn som lyfter
fram även det andra samhället, kvinnornas, barnens och de icke
stridande männens osynliga kulturer. Detta är i själva verket
ganska oproblematiskt. Kunskapen finns på universiteten. Det ä r
den ofta ganska stora klyftan mellan forskningen och förmedlingen
som är problemet. Adolfssons avhandling kom på åttiotalet. Det
gjorde också boken Om arkeologiforskning, formidling,
forvaltning-for hvem? (Mahler et al 1983). Boken diskuterar
arkeologins roll i samhället utifrån ett marxistiskt synsätt:
...har vi set, at arkaeologin som vetenskap altid er blevet betragtet
som brukbar til att fremme det ene eller andre formål i samtiden.
Det har drejet sig om så vidt forskellige områder som forherligelse
av nationalstat og kongehus, almindeligt slövende TVunderholdning og maredsföring af smör og rejsebureauer, eller
politisk propaganda for den staerkes ret (aa s.144).

Trots att böckerna är tio år gamla känns de tyvärr högaktuella även
idag.
Framtiden
I skenet av vad som sagts ovan kan framtiden te sig dyster. Det
finns mörka moln men det finns också ljuspunkter. Vi lever nu i en
tid av omvälvning, inte minst här i Sverige, där EU medlemskapet
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medfört förändringar för många människor. Det är dock marginellt
jämfört med den attitydförändring som Berlinmurens fall medfört.
Det som tidigare med avsmak benämndes Thatcherism blev över en
natt konceptet för att uppnå ett marknadsekonomins
schlaraffenland. Ord som solidaritet och rättvisa, som är viktiga
för bärarna av de ”många kulturerna” blev förknippade med en
jolmig och tärande socialistisk bidrags-ekonomi. Det som inte har
ett marknadspris är ingenting värt. Allt går att köpa och sälja och
allt har ett pris, nyckelorden är: konsumera - och betala för det:
History is the remembered record of the past: heritage is a
contemporary commodity purposefully created to satisfy
contemporary consumption. One becomes the other through a
process of commodification.The initial and basic assumption is
that heritage is an industry in the sense of a modern activity,
deliberately controlled and organized with the aim of producing a
marketable product (Ashworth & Larkham 1994).

Författarna tillhandahåller här en analys där kulturminnesvården
placeras in i sitt fack i en marknadsekonomi. Kulturminnesvården
är en del av det övriga samhället och står inte utanför stora
samhälleliga skeenden och står heller inte utanför de ekonomiska
förändringar som samhället genomgår. Men måste man acceptera
allt? Två föreläsningar som jag haft möjlighet att bevista, hållna av
centralt placerade företrädare för den statliga kulturminnesvården, visar att man där förstått budskapet och ämnar rätta in sig
i ledet och följa de nya marknadsanpassade intentioner som
signaleras från samhället.
Men det finns också positiva signaler. Dels har man på många
håll blivit varse att man spolat ut barnet med badvattnet, att alla
problem inte kan lösas med privatiseringar och marknadsanpassning, dels är en motreaktion mot det senaste decenniets
rovdrift på människor och värderingar på väg att finna lite fastare
former. Kloka människor som länge varit tysta börjar göra sin röst
hörd och vetskapen om att allt visserligen har ett pris men inte
nödvändigtvis i pengar börjar nå allt fler. Människor som inte
längre orkar med det utslätade informations- och mediebruset
söker efter andra värden i tillvaron, existentiella frågor blir allt
viktigare. Många människor börjar på ett nytt sätt att intressera sig
för sitt kulturarv. Men det är inte alltid det av kulturminnesvårdande instanser auktoriserade kulturarvet som
intresserar. Många museer är lika tomma idag som för tio å r
sedan. Det är i det näraliggande kulturarvet man forskar. Många
människor idag söker sammanhangen i händelser och vill ha en
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levande historia, framför allt vill de ha sin historia, sitt kulturarv.
Inte adelns eller kungarnas. Utan att ha några forskningsrapporter
eller studier att stödja mig på vågar jag påstå att det aldrig har
funnits ett sådant intresse för kulturarvet hos människorna som det
gör nu! Det avspeglas också i antalet sökande till landets
arkeologiska institutioner, som efter vad jag hört är mycket stort.
Museerna.
Museerna står idag inför den största utmaningen någonsin.
Utmaningen kommer både från den nya mediatekniken och från den
allt högre genomsnittliga utbildningen hos befolkningen.
Museernas främsta instrument för att nå en större publik ä r
utställningen. Adolfsson konstaterade redan 1987 att utställningarnas formspråk var passé och situationen har naturligtvis inte
förbättrats (generellt sett) Varför gå och titta på några gamla
dammiga museiföremål när jag med hjälp av virtual reality faktiskt
kan se grejorna in action? Varför gå omkring och läsa tråkiga texter
när allt finns på CD eller video, med speakerröst och allt. Man kan
raljera med museerna, men trots allt finns det värden i en
utställning. En god utställning kan vara ett tillfälle till eftertanke
och kontemplation. Den kan förmedla både upplevelse, känsla och, i
bästa fall, kunskap. Men utställningsmediet passar inte alla, av
olika anledningar. Man kanske är för ung och vill ha budskapet
presenterat på ett annat sätt. Man kanske är för gammal och inte
orkar gå/stå sig igenom en utställning. Man kanske kan för dålig
svenska. Man kanske inte anser att budskapet berör en. Därför
måste museerna anpassa sitt formspråk för att attrahera fler
människor. I den här processen ingår en frigörelse från den
föremålsfixerade positivism och den förlegade historiesyn som
präglar de flesta museer.
Botemedlet mot den senare åkomman heter forskning.
Museerna måste återuppbygga de rivna broarna gentemot
universiteten. Forskning inom museerna, både i de respektive
fackkompetenserna och i museihistoria måste främjas och
uppmuntras. Detta är en överlevnadsfråga för museerna. I dagens
ekonomiska situation kommer de museer som inte visar upp
tillräckliga besökssiffror att stängas, och därmed stängs ett viktigt
fönster för att föra ut människornas historia. Framtiden kommer
att skilja agnarna från vetet. De museer som fortsätter att beskriva
makthavarnas och aristokratins historia kommer successivt att få
stänga igen, likaså de som inte frigör sig från det positivistiska oket.

42

- Det mångkulturella Sverige -

Man måste också frigöra sig från föreställningen att museibesökarna är en mer eller mindre illitterat samling mindre vetande
individer som skall vara nöjda med de köttben som museet behagar
slänga åt dem. Utbildningsnivån är idag generellt så hög att det
närmast infantila språk som möter besökaren i många utställningstexter närmast skulle kunna uppfattas som en förolämpning. Inte
bara texternas utformning utan också oproblematiska innehåll ä r
många gånger en förolämpning, alternativt historieförfalskning.
(Lundström & Pilvesmaa kallar ungefär samma fenomen för
indoktrinering, vilket kanske är en bättre, mindre laddad
benämning. Lundström & Pilvesmaa 1996 s. 23) Generellt sett ä r
SHM:s utredning Kunskap som Kraft (KsK) det bästa som skrivits
om och för museer på mycket länge. KsK skulle, tillsammans med
Adolfssons avhandling vara obligatorisk läsning för alla
museimänniskor, vilket det tyvärr inte är. I KsK formuleras den
teoretiska bas som är nödvändig för ett långsiktigt arbete med att
omforma museerna till livskraftiga institutioner i samhällets och de
många kulturernas tjänst.
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År 1990 fanns det människor från 166 olika länder boende i Sverige.
Antalet etniska grupper är många fler (Svanberg & Runblom 1990
s.11). Detta är den direkta orsaken till att vi idag benämner Sverige
som ett mångkulturellt land. Sverige är traditionellt ett
invandrarland, men det är genom de sista decenniernas
arbetskrafts- och flyktinginvandring som en dramatisk förändring i
befolkningsstrukturen ägt rum. Förändringen
har
skett
förhållandevis snabbt och vi som är infödda har inte ännu anpassat
oss. Med Inga Lundströms ord "Mentalt är vi svenskar inte
mångkulturella." (muntl. 1998). Men vad innebär det att tänka
mångkulturellt? Och hur påverkar ett sådant tänkande vårt sätt att
se på kulturarvet? Slutligen, kan det vara viktigt att understödja ett
mångkulturellt tänkande i tolkningsprocessen av kulturarvet och i
så fall varför?
Vad innebär begreppet mångkulturell?
För att det mångkulturella skall kunna bli införlivat i vårt tänkande
måste vi först förstå själva innebörden av begreppet. Uttrycket har
kommit att stå för olika kulturella inslag, såsom människor och
traditioner som gör/är något gemensamt inom samma område.
Ordet mång byts ibland ut mot ordet multi, men betydelsen är så
vitt jag förstår densamma. Begreppets förled ger oss dock inga
större problem att förstå. Värre är det med ordet kultur, vars
innebörd genomgått stora förändringar och förskjutningar sedan
ursprungsbetydelsen odling introducerades. Idag har termen flera
olika betydelser och förståelsen av ordet utgår ifrån det
sammanhang i vilket det nämns. I begreppet mångkulturell ä r
kultur med Thomas Hylland Eriksens ord ofta synonymt med "...det
levesett og den verdensanskuelse medlemmene av en bestemt
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gruppe har felles, og som skiller den fra andre grupper." (1993 s.13).
Viktigt är särskiljande från de andra, vilket har sitt ursprung i den
västerländska civilisationens behov av en gränsdragning mellan
det vilda, naturen och det civiliserade, kulturen. Kultur är alltså
något som skapas av människor i medveten handling och som lärs
in i kontrast till naturens lagbundenhet och biologi. (Århem 1990
s.234, 235).
Edvard Taylor definierade 1871 begreppet kultur som "den
komplexa helhet som omfattar kunskap, tro, konst, moral, lag,
sedvänjor, och alla övriga färdigheter och levnadsvanor som
människor förvärvar i egenskap av samhällsmedlem." (Taylor efter
Århem 1990 s.234). Detta var ett av de första försöken att på en
vetenskaplig basis definiera begreppet. Århundradena dessförinnan, när Europa upptäckte världen hade sättet att uppfatta
dess övriga invånare varierat, från Columbus gode vilde till
etnocentriskt ifrågasättande av att vissa folkgrupper inte tillhörde
den mänskliga rasen (Berg 1994 s.74, Århem 1990 s. 235). Taylors
definition var inte värderande utan höll sig strikt till att beskriva
kulturen, det som alla människor har men som skiljer sig mellan
olika folkgrupper. Beskrivningen är tillbliven i enlighet med 1800talets västerländska, borgerliga normsystem, och har därför
fortfarande generell aktualitet, då samma grundläggande
värderingar, i det här fallet strävan efter objektivitet, gäller än
idag. I sig självt är kulturbegreppet "...kulturbundet; dess innebörd
skiftar över tid och varierar från kultur till kultur." (Århem 1990
s.234). Idag har två varianter av Taylors definition utvecklats; en
som brukar karaktäriseras utifrån "...en folkgrupps typiska
teknologi, försörjningssystem och sociala institutioner - kort sagt de
sociokulturella kännetecken som är mest direkt knutna till
överlevnaden i en specifik miljö", och en "...som står för de
gemensamma kunskaper, föreställningar och värderingar som
ligger till grund för ett samhälles sociala, ekonomiska, politiska och
religiösa institutioner." (ibid. s.236). Den förstnämnda är den
definition som traditionellt används i arkeologiska sammanhang
och kan knappast användas i betydelsen mångkulturell. Den andra
däremot som utgår från en grupps gemensamma värderingar och
sätt att se på sin omvärld är mer relevant.
Båda definitionerna ger ett intryck av en statisk, homogen
grupp med gemensam materiell och andlig bakgrund. Men
skärskådar vi gruppen av människor som ingår i en kultur, kommer
vi att upptäcka en mängd delgrupper. Där finns t.ex. kvinnor och
män, gamla och unga, rika och fattiga. Alla dessa grupper har olika
särskiljande intressen och sägs ingå i egna kulturgemenskaper, t.ex.
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kvinno-, ungdoms- och arbetarkulturer. Hela tiden tillkommer nya
grupper och gamla försvinner. De flesta individer tillhör flera
delkulturer, där gränser och meningsinnehåll är flytande. Dessa
tvärgående kulturer existerar enbart som delar av ett större
kulturellt system. Liksom subkulturer är föränderliga är också den
övergripande kulturen obeständig. Levnadssätt och livsstil
förändras hela tiden (Eriksen 1993 s.13, Århem 1990 s.238).
Ett annat centralt begrepp, som ibland används synonymt med
mångkulturell är multietnisk. Vad särskiljer begreppet etnisk grupp
från kulturgrupp? En kultur kan innehålla många etniska grupper
men en etnisk grupp kan inte ingå i mer än ett kulturellt system.
Detta innebär att en etnisk grupp kan betraktas som en subkultur, i
likhet med kvinno-, ungdoms- och arbetarkultur. Vad utmärker då
denna grupp? Härstamning, egenart, folkseder är kännetecken som
har kommit att utmärka etniska grupper. Mer objektivt betonas
variabler som religion, språk och hudfärg. Etnicitet kan också
definieras utifrån hur individerna betraktar sig själva som
annorlunda eller identifieras som annorlunda av andra. Etniciteten
är ett socialt fenomen som lärs in via uppfostran. Nya etniska
grupper kommer ständigt till, dessa strävar efter en gemensam
historia som plattform (Corlin 1990 s.74-76). Definition ä r
förvillande lik vad som definierar en kultur, d.v.s. enhetligheten i en
kultur är ännu mindre om den innehåller fler än en etnisk grupp.
Skalar vi bort de yttre attributen, såsom utseende, materiell
kultur och seder, finns det då något kvar som är genuint för de olika
folkgrupperna? Frågan kan tyckas banal, vi är ju alla människor
och i grunden lika. Men dagligen hör vi alla särskiljande uttryck
som t.ex. eldiga italienare, sävliga norrlänningar eller typiskt
manligt! Uppfattningarna om det särskiljande grundar sig på
människans behov av att vara speciell - att bli sedd. Det typiska
varierar dock utifrån vem och när det sägs. I alla grupper finns
människor med olika läggningar, så det utmärkande för olika
grupper "...är inte en viss uppsättning särskiljande egenskaper utan
längtan efter att finna just dessa." (Ehn et al 1993 s.154). Varje
uttalande, varje utställning och varje skrift om en grupps mentalitet
förstärker människors uppfattning om gruppen (ibid. s.131). Hör
man tillräckligt ofta att man är på ett visst sätt, eldig, sävlig etc.
tror man till slut på det och förstärker omedvetet de dragen i sin
personlighet.
Man kan fråga sig vad det är som ligger till grund för att
svensken har så svårt för att bli mentalt mångkulturell. Varför det
är så svårt att se möjligheterna istället för problemen med ett
multietniskt samhälle. Flera forskare menar att vi får söka svaret i
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folkhemmets ideologi, som i sig bottnar i 1600-talets lutherska
likformighet (Lundström & Pilvesmaa 1996 s.16).
Folkhemmet och invandringen
Människors uppfattning kan förändras mycket snabbt vid yttre
tryck. Trettiotalets rasistiska diskussioner klingade av efter andra
världskriget. Tysklands förlust och chocken av förintelselägren var
säkert bidragande orsaker men även behovet av arbetskraft till den
snabbt växande industrin. Invandringen kom att bli en viktig del av
den svenska invandrarpolitiken under 50- och 60-talen.
Folkhemmet, med dess önskan om det klasslösa samhället där
fattigdom och utslagning var oacceptabelt stod i centrum i
samhällsbygget. Alla skulle dra åt samma håll och vara lojala.
Jämställdhetspolitiken krävde ett likhetsideal och som en följd
härav svårigheter att acceptera olikheter. Inga Lundström och
Marja-Lena Pilvesmaa påpekar dock "Att den öppet deklarerade
rasismen försvann efter kriget betyder inte att den försvann ur
människors sätt att tänka." (1996 s.15). Acceptans fanns trots allt så
länge det fanns ett behov av arbetskraft. På 60-talet sågs
invandrarnas situation, som tidsandan föreskrev, "...som en social
fråga om boendestandard, arbete och inkomst, språkbarriärer."
(Ehn et al 1993, s.237).
Mötet mellan olika kulturer och de problem och möjligheter
som ett etniskt blandat Sverige skulle innebära hade ännu inte gjort
sig gällande i den offentliga debatten (ibid.). Under arbetskraftsinvandringens dagar integrerades och försvenskades
invandrarna utan att något i samhället egentligen förändrades.
Flyktinginvandringen avlöste arbetskraftsinvandringen i slutet av
60-talet och början av 70-talet. Nu kom inte bara människor från
Europa utan från för svenskarna betydligt mer exotiska delar av
världen, såsom Latinamerika, Afrika och Asien. Successivt
förändras samhället, ekonomin försämrades, nyrekryteringarna i
industrin avstannade och uppsägningar blev allt vanligare.
Invandrarna blev allt fler. Idag är samhället rörligt och upplevs
ofta som splittrat. Beroendet av omvärlden har blivit allt större.
Kommunikation och samarbete har blivit vitala begrepp. Trots
denna allt mer dynamiska mångfald finns både inom politiken och i
människors medvetande fortfarande en preferens för likhet som
utvecklingsideal (Rojas 1998, jmf Lundström & Pilvesmaa 1996
s.27f). Ett bra samhälle är ett kollektivt, jämlikt samhälle, alla
oavsett ursprung har samma möjligheter, bor och tjänar lika bra.
Målet är naturligtvis utmärkt så länge man är medveten om
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skillnaden mellan likhet och jämlikhet. Jämlikhet bygger på att
människor är olika, men ändå har samma värde. Svensk
invandrarpolitik bygger på välvilja och övertro på politikens
möjligheter. Via politiken går alla problem att lösa. Praktiken har
visat att så inte är fallet. Det moderna samhällets dynamik och
mångfald står i stark motsättning till politikens folkhemsmässiga
ingenjörskonst. Vissa politiska beslut har legat så i linje med
likhetsideologin att de motarbetat integrationen av invandrarna.
Det mest omdebatterade exemplet är att samhällets institutioner
skall vara svenska, kulturellt och etniskt svenska (Rojas 1998). Den
politiska tron var/är att invandrarna genom en svensk uppfostran
på daghem och i skola skall integreras och assimileras in i det
svenska samhället (jmf Ehn et al 1993 s.242ff). Invandrarna själva
har dock oftast motsatt uppfattning, egna skolor ger en bättre start
för en integrering i det svenska samhället.
Konklusion: För att bli mentalt mångkulturella krävs att vi
inser att olikhet inte är ett hot mot det jämlika samhället. Att vi med
både förnuft och känsla förstår att kulturella skillnader är ett
"utanverk" som ständigt förändras. Och att ju mer erfarenhet och
kunskap som samlas desto större livskraft. Poängteras bör också
vikten av att alla människor i Sverige, även invandrarna lär sig
"tänka mångkulturellt". Men för att detta skall vara möjligt måste
invandrarna ges att chans att komma in på arbetsmarknaden.
Genom att arbeta tillsammans ökas respekten för olikheter. I
dagens samhälle är sannolikt arbete det som framför allt kan bli den
gemensamma nämnare som överbryggar olika kulturella
tillhörigheter.
Sveriges nationella minoriteter
Vad gör då politikerna idag för att främja vårt mångkulturella
tänkande. Ett exempel är erkännandet av de nationella
minoriteterna. Den förste februari 1998 trädde Europarådets
ramkonvention till skydd för nationella minoriteter i kraft.
"Ramkonventionen innefattar inte enbart förbud mot diskriminering av de personer som tillhör en nationell minoritet utan
omfattar även ett aktivt stöd för dessa personers strävan att
behålla sin egen minoritetskultur och identitet." (SOU 1997:193, s.
9). Så garderar man sig genom tillägget, "Ramkonventionen
inbegriper inte något erkännande av kollektiva rättigheter utan
minoritetsskyddet gäller i huvudsak den enskilde individen." (ibid.).
Sverige har undertecknat konventionen och har utifrån följande
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kriterier föreslagit samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och
judar som nationella minoriteter:
• Grupp med uttalad samhörighet, som till antalet i förhållande till resten
av befolkningen inte har en dominerande ställning.
• Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell särart.
• Historiska eller långvariga band med Sverige.
• Självidentifikation: den enskilde såväl som gruppen skall ha en vilja och
strävan efter att behålla sin identitet (ibid. s.10).

Den historiska förankringen med Sverige är så vitt jag förstår den
grundläggande faktorn som skiljer nationella minoriteter från
övriga kulturella/etniska grupper. Detta understryks bl.a. av
formuleringen "En ratificering är också ett erkännande av den
mångkulturella historia som Sverige har och som de nationella
minoriteterna sedan lång tid är en del av." (ibid.). Skälen som anges
är bl.a. att minoritetsgrupperna själva "uttryckt en stark vilja att få
ett erkännande...", att de försummats av tidigare riksdagsbeslut
som berört minoritetspolitiken, samt att ett erkännande skulle
"...innebära en markering av att Sverige alltid varit flerkulturellt
eftersom de nationella minoriteterna funnits i Sverige under många
hundra år och fortfarande utgör en del av det svenska samhället
idag." (ibid. s. 78f). Bakgrunden till varför ett erkännande av vissa
minoritetsgrupper och ett "upphöjande" av dessa till nationella
görs just nu antas vara ett led i att förebygga nationalistiska
tendenser i ett folkvandringarnas Europa. För många grupper t.ex.
samerna tas udden bort genom att skyddet enbart gäller för dem
som individer och inte som grupp.
Utredningen föreslår att "...en rad åtgärder inom områdena
utbildning och forskning, massmedia och kultur med det
gemensamma syftet att sprida kunskap om de nationella
minoriteterna och deras kultur och historia i Sverige samt åtgärder
för att skapa en dialog och utbyte mellan de nationella
minoriteterna och majoritetsbefolkningen." (ibid. s.82). Frågan ä r
om erkännandet av nationella minoriteter påverkar det "kollektiva
tänkandet" i en riktning mot en större acceptans av mångkulturalismen eller om det kommer att innebära att övriga
folkgrupper hamnar i ett mer utsatt läge?
Kultur och etnicitet inom arkeologin, en politisk fråga
Det arkeologiska kulturbegreppet började att dyka upp i
Skandinavien under senare delen av 1800-talet, men i och med
diffussionismens och kulturkretslärans genombrott inom den
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arkeologiska forskningen kom begreppet definitivt att knytas till
den arkeologiska terminologin. Det var Gustav Kossinna som
systematiskt tillämpade kulturbegreppet i syfte att "påvise en
sammenhengende kontinuitet bakover i tid innenfor et geografisk
område for å kunne bestemme en kulturgrupps opprinnelse og
spredning." (Nordenborg Myhre 1994 s.73). Han förde in etniciteten
i den arkeologiska forskningen genom att vara den förste att koppla
samman speciella artefakttyper till olika grupper eller kulturer
(ibid. s.72). Kossinna är den mest kände arkeolog som medvetet
använt arkeologin i syfte att nå ideologiska och politiska mål. Men
många arkeologer både före och efter honom har medverkat till
upprätthållandet av samhälleliga ideologier, genom att
oreflekterat ingå i en vetenskapstradition som har sin grund i
professionens institutionella ramar och som är förankrade i en
politisk tradition (ibid. s.158).
Den neutrale och objektive vetenskapsmannen är en av
samhällets största myter. För att bemöta och synliggöra detta
efterlyser Lise Nordenborg Myhre att varje arkeologisk teori skall
vara baserad på en ontologi, en epistemologi och en pragmatik; ett
vad, ett hur och ett varför. "Ontologi fremtvinger et menneskesyn,
en holdning til verden og endringen av den, en epistemologisk
redogjørelse gir en forståelse av forskerens syn på kunskapsproduksjonen og dens betingelser mens pragmatikken stiller
forskinga
ovafor
de
praktiske
anvendelsesmulighetene
forskingager." (ibid. s.58).
Den pragmatiska aspekten är alltså styrd av samhällets regler
till skillnad från ontologin och epistemologin som är avhängiga
professionen. Hon använder pragmatikbegreppet som ett sätt att
flytta fokus från arkeologisk kunskap som resultat till arkeologisk
kunskap som process och från kunskapens innehåll till dess
praktiska konsekvenser, såsom politiskt bruk och missbruk (ibid.
s.18). Den politiska effekten tillstöter när tolkningarna ses ur ett
evolutionistiskt perspektiv, dvs när kulturerna/grupperna ingår i en
utvecklingshierarki. Ideologiska ställningstaganden grundar sig
främst i människosyn, vilken är kittet mellan arkeologi och politik
(ibid. s.79-80, 92).
Identitet, en komplex "historia"
Identitet, det tredje centrala begreppet i förståelsen av det
mångkulturella är det mest komplexa och idag mest omdebatterade
begreppet av de tre. Termen identifikation introducerades av Freud
för att beskriva när barnet i socialiseringsprocessen införlivar
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utomstående, lär sig skilja på sig själv och andra (Rowlands 1994
s.131). Själva ordet kan ses utifrån två olika perspektiv, dels i
betydelsen särskiljande/egen, dels i betydelsen gemensam/lika. D e
två olika definitionerna förenas i den etniska/kulturella identiteten.
Likheterna, intressegemenskapen utgör basen för gruppen
samtidigt som särskiljandet, egenarten är avgränsningen mot
andra grupper/kulturer (Jacobson-Widding 1990 s.154). Identitet
har med tiden blivit ett slitet och belastat begrepp. Både Ann-Sofi
Hygen och Thomas Hylland Eriksen vänder sig emot att tala om
identitet. Tillhörighet respektive identifikation anser de vara bättre
uttryck. Tillhörigheten/identifikationen ligger inte fast, den
varierar över tid och rum, både för individer och grupper (Hygen
1996 s.50, Eriksen 1996 s.53).
Identifikation utgår från känsla, igenkännande, behovet av att
tillhöra och därigenom känna sig trygg. Identifikationen sker i
förhållande till andra och vår kollektiva tillhörighetskänsla
förändras från situation till situation (Eriksen 1996 s.53). I
förhållande till en man är jag kvinna, tillsammans med barn är jag
vuxen, i Norge är jag svensk o.s.v. Varje individ ingår alltså i flera
grupper/subkulturer och identiteten växlar beroende på tid och
rum. Dessa subkulturer överlappar varandra och verkar i växelspel
med varandra (Eriksen 1996 s. 54, Hygen 1996 s. 48).
Historia och arkeologi som identitetskapande faktor
Människor har i alla tider haft behov av historia, och sett det som
mindervärdigt att sakna en sådan (Lundström & Pilvesmaa 1996
s.25). Tolkningsrätten har förbehållits de styrande i samhället.
Manipulering av källmaterial, framhållande av lämpliga händelser
och lämpligt kulturarv är snarare regel än undantag vid etablering
av nya maktförhållande i stora delar av världen. Det som inte
passar in hamnar snabbt på glömskans sophög. I detta "stolta"
historiebyggande ingår identifikationen med de som "byggde
landet"/skapade kulturen. Genom detta bildliga släktskap hävdar
man revir, oavsett om man är ett land, en etnisk grupp, en politisk
eller religiös rörelse etc. Listan kan göras lång på exempel där
kulturarvet och historien har använts som identitetsskapande
faktor.
Historiens mångtydighet har i alla tider världen över använts
som argument i politiska intressekonflikter, och gör så än idag;
"The manipulation of archaeology in the shoring up of identities is
now far more widespread than in the 1930s when Kossinna-like
racial arguments stalked the archaeological landscape" (Rowlands
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1994 s.132). Historien och kulturarvet tillrättaläggs och "omskapas"
till myter ofta med blodsband som metaforisk bas. I språket yttrar
detta sig i ord som fädernesland, modersmål och förfäder (Eriksen
1996 s.51). Detta är fundamentet i bruket av historien som
identitetsskapare. Myterna medverkar till att ge "...världen en
moralisk struktur" och "...legitimera en bestämd samhällelig
ordning; ett ojämnt maktförhållande." (Eriksen 1996 s.22-24).
Myterna ger sken av att förklara tillstånd och skeenden som till sin
natur kan vara både kränkande och bestialiska. Enligt Thomas
Hylland Eriksen är det kanske viktigaste kännetecknet på en myt att
den "...har en moral som gör gången från forntid till nutid både
begriplig och meningsfull - den ger nu levande människor en
moralisk mission genom att se till att det förflutna leder fram mot
dem själva och att de själva leder fram mot en bestämd framtid."
(1996 s.28, 29).
Grunden
till
kulturarvet
som
tillhörighetseller
identifikationsstärkande skall kanske inte bara sökas i de
traditionsbärande myterna; i de arkeologiska och historiska
tolkningarna som representerar kontinuitet utan också i de faktiska
fysiska lämningarna som element från en avslutad dåtid. Element
vars mening för oss idag är okänd, frånsett de myter vi spunnit
omkring dem. Frågan är om dessa element, t.ex. fornminnen ä r
identifikations-/tillhörighetsstärkande. Fornlämningarna i sig
själva kan ju inte skapa identitet. Det enda vi sannolikt har
gemensamt med de människor som skapade och/eller brukade
fornlämningarna är att vi lever inom samma geografiska område
(Hygen 1996 s.49). Men just detta kan vara tillräckligt för en känsla
av samhörighet. Människors spår i landskapet skapar en länk, en
gemensamhetskänsla till dem som levt sina liv på samma mark.
Konklusion: Världen över omvandlas de historiska och
arkeologiska tolkningar till sanningsyrkande myter som ett led i att
hävda rättigheter och land. Genom att föra fram historia och
arkeologi som identitetsskapande faktorer förstärker vi
motsättningar, snarare än stärker människor. Föreställningen som
kulturarvet som identitetsskapare existerar enbart synkront, d.v.s.
är du medlem i hembygdsföreningen identifierar du dig som en i
gruppen av hembygdsintresserade. Banden till det förgångna kan
endast sökas i den samhörighetskänsla som det innebär att leva och
verka på samma geografiska område som många andra har gjort
genom årtusenden.
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Kulturarvets värde
I diskussionen om hur kulturarvet skall kunna bli en angelägenhet
för hela befolkningen går det inte att komma förbi frågan om
kulturarvets värde. Har dess fysiska del ett egenvärde, ett
universellt värde? Att påstå något annat är som att rycka bort
mattan under fötterna på många av oss arkeologer. Vi vill gärna,
möjligen som en bekräftelse, en legitimering av vårt arbete, att
objekten skall ha ett inre, essentiellt värde. Vi vill att det inte skall
kunna ifrågasättas att vi (och samhället) lägger så mycket
uppmärksamhet och framför allt pengar på något som långt ifrån
alla är intresserade av. Men kan något ha ett värde, vara
någonting om ingen anser att det är något? Enligt mitt sätt att se ä r
detta en omöjlighet, så länge inte alla är överens om att allt
befintligt i världen har ett existentiellt värde. Men även i denna
utopi finns en mänsklig överenskommelse som grundar sig på ett
beslut. Den relevanta frågeställningen är snarare; vem värderar
vad, var någonstans och när och hur görs värderingen? (muntl.
Landzelius 1998).
I det västerländska vetenskapsidealet som varit förhärskande
de sista århundradet understryks det neutrala och det objektiva, ett
slags ickeperspektiv. Men bakom detta döljer sig den vite,
europeiske mannen med fötterna i det sena 1800-talets borgerliga
mylla som i Darwins spår göder den evolutionistiska anda, som allt
sedan dess har impregnerat hela det västerländska tänkandet.
Omedvetet, vilket vi är kvinnor eller män eller från vilket
västerländskt land vi än kommer tänker vi i samma anda (Magnus
1994 s.26). Allt fler börjar bli medvetna om realiteten. Inom
arkeologin märks detta främst inom genderforskningen. I Sverige
ifrågasätts sällan att kulturarvet skulle ha ett värde. Speciellt inte
vad gäller fornlämningarna, där det ju finns en lag som föreskriver
det. Problemet ligger snarare i att fornlämningarna som kulturell
injektion har försvunnit ur de flesta människors liv. För inte alls
länge sedan ingick de synliga fornlämningarna i människors
vardag, de framträdde i närmiljön som symboler och inspirerade till
berättelser och traditioner.
Genom myndigheternas och professionens fokus på
fornlämningen och dess ursprungliga innebörd har denna folkliga
historiebeskrivning fjärmat människorna från sina fornlämningar.
För många markägare idag är de bara i vägen och dyra att
avlägsna. Anonyma fornlämningar blir betydelselösa (Burström &
Zachrisson 1996 s.7f). Men kan vi reparera skadan och framhålla
fornlämningarnas hela historia, från deras anläggningstid fram till
idag, skulle sannolikt förståelsen och engagemanget för forn-

54

- Sveriges kulturarv, ett mångkulturellt arv -

lämningarna (och kulturminneslagen) öka. Mats Burström delar in
fornlämningarnas meningsinnehåll i ett synkront och ett diakront
perspektiv." Det synkrona perspektivet uppmärksammar hur fornlämningar tillskrivs skilda innebörder av samtida uttolkare. Det
diakrona perspektivet behandlar hur uppfattningarna om
fornlämningarnas innebörd förändras över tid." (Burström 1996
s.105). Genom att se på fornlämningarna på detta sätt tvingas vi att
"...framhålla mångfalden av innebörder.", och "I denna
meningspluralism - mångfald av innebörder - ligger fornlämningarnas kulturvärde." (ibid).
Fornlämningarnas tillgänglighet
Olika människor har under olika tider och i olika sammanhang
lämnat spår efter sig. Kulturlandskapet är en ständigt föränderlig
mosaik. Hela tiden tillkommer nya lämningar och en del gamla
grävs bort. Ibland är vi dock allt för snabba med att avlägsna
fornlämningar som vi misstänker skall bli förstörda i de moderna
miljöerna. För att ge människor tillgång till sina fornlämningar
borde vi snarare integrera dem i de nybyggda områdena. Låta både
fägatan och gravhögen ligga kvar i det nyuppförda bostadsområdet och låta barnen leka på och runt dem. Är risken stor för att
deras vetenskapliga värde skall gå förlorat kan vi naturligtvis
undersöka och sedan rekonstruera dem. Genom att låta inslag från
historiens olika tidsavsnitt finnas kvar bland människor i deras
vardag ges människor en chans att på ett naturligt sätt närma sig
fornlämningarna. Varifrån vi kommer får då mindre betydelse i
förhållande till fornlämningen som kan bli en länk till platsens
historia, som vi själva är en del av.
Det indoktrinerande språket
Det talade språket har kommit att bli det viktigaste språket i vårt
sätt att kommunicera med andra människor. Orden används för att
nå ut till andra människor med information, propaganda eller som
underhållning. Orden, tillsammans med bilden har också blivit vårt
främsta sätt att förmedla våra tolkningar av kulturarvet.
Tolkningen genomsyras av den värdeladdning som finns i orden vi
väljer att presentera tolkningen genom. Omedvetenheten om
ordens betydelse kan ibland ge en effekt som inte alls är tänkt. Ofta
är det nog dock så att det är tvärtom, Herman Lindqvist är säkert
fullt medveten om effekten av att använda uttryck som det svenska,
i sammanhang där Sverige som nation inte än existerade eller när
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han talar om Sverige i "vi"-form (Eriksen 1996 s.65). Ett annat
exempel ger Bente Magnus i "Kön och kulturarv". Hon citerar ett
avsnitt från Göran Burenhults Världshistoria del 1, där han
använder uttryck och termer som omedvetet skapar analogier till
vårt eget marknadsekonomiska manssamhälle (1994 s.24). Språket
används som ett sätt att länka ihop dåtid och nutid, ett försök att
göra dåtiden begriplig. Men blir den det? Avskärmar snarare inte
denna typ av språkbruk alla de människor som inte känner sig
hemma i västvärldens kapitalistiska manlighetsideal. Antagligen
riktar sig Göran Burenhult enbart till nordbor, med skandinaviskt
ursprung, men vad han glömmer som Bente Magnus mycket riktigt
påpekar är att han även utesluter de 50% av befolkningen som
utgörs av kvinnor (ibid.). Den här typen av vinklingar är vanligast
inom den historiska och arkeologiska förmedlande sektorn. Inom
den antikvariska verksamheten men även inom forskningen tror jag
mig ana, utan någon närmare granskning ett mer nyanserat men
ofta omedvetet språkbruk. I arbetet med att göra kulturarvet
mångkulturellt är det dock framför allt på den förmedlande sidan
som medvetenheten om språkets makt måste tydliggöras.
Konklusion: Medvetenheten om att språket, de valda ordens
värdeladdning, är en nyckel till att se och förmedla tolkningarna av
kulturarvet på ett öppnare och mer interaktivt sätt. Så att alla
oavsett världsbild kan bli delaktiga/förstå värdet av kulturarvet.
Det stora problemet är att vi är så starkt påverkade av 1800-talets
västerländska ideal att vi omedvetet skriver och tänker i enlighet
med det (Magnus 1994 s.26). Det enda sättet att komma till rätta
med detta är att ständigt vara medveten om problemet och kritisera
den vanliga diskurs som utestänger människor utanför det
västerländska manliga mönstret.
Slutsats
När människor med olika världsbilder, levnadssätt och värderingar
kommer samman uppstår alltid problem. Människor blir osäkra när
deras uppfattningar om vad som är rätt och fel ifrågasätts. För att
stärka jaget och gruppen i det främmande landet utvecklas ofta en
starkare känsla för det egna ursprunget. Religion, traditioner m.m.
som inte alls spelade någon större roll i det gamla landet får en allt
viktigare plats i människors liv. Centrala begrepp blir kultur,
etnicitet och identitet. Identiteten upplevs att bli styrkt genom den
kulturella och etniska tillhörigheten, som inte bara kan spåras
tillbaka till det gamla landet utan även tillbaka genom historien.
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Även hos många i den inhemska befolkningen har invandringen och
moderniseringsprocessen, med allt vad den innebär av förändring
skapat en känsla av otrygghet och en längtan efter bestående
värden. Strävan efter tillhörighet och förankring har bl. a. kommit
till uttryck i ett allt större intresse för hembygd och historia. Denna
odling av de etniska och kulturella värdena uppmuntras allt oftare
och intensivare i den offentliga debatten. Föreställningen om att
varje folkgrupps etniska och kulturella värde är en omistlig del för
att upprätthålla världens och livets kvalitet, lever stadigt i det
svenska medvetandet. Vi är livrädda att bli kallade rasister
samtidigt som vi är rädda för det okända och gärna vill stöpa alla i
samma form. Vi måste bli medvetna om att vi sänder ut dubbla
budskap och om att det är vi som majoritet som sätter de normer
som är styrande (Lundström & Pilvesmaa 1996 s.28). Om vi skall
kunna bli "mentalt mångkulturella" måste vi lära att inte se
skillnader som ett hot utan som en möjlighet. Att tänka
mångkulturellt är att se likheter, men inte väja för, utan lära sig
uppskatta olikhet.
Hur kan då ett tänkande som har en preferens för olikhet
istället för likhet påverka vårt sätt att se på kulturarvet? Kärnan
ligger i de grundläggande värderingar som genomsyrar samhället
och den gällande vetenskapliga idéstrukturen. Positivismens
vetenskapsideal om en objektiv sanning ekar allt längre bort i
universitetens korridorer. Historiska och arkeologiska utsagor ses
av allt fler forskare som möjliga rekonstruktioner av dåtiden. Om
den vetenskapliga världen blommar ut och kommer i samklang med
den förmedlande världen skulle detta innebära att människor inte
längre får reda på hur det var, inte heller hur vi tror att det var
utan hur några eventuellt kunde ha haft det. Det skulle presenteras
en mängd olika förhistorier och historier, alla utifrån olika
infallsvinklar, sedda genom olika gruppers ögon.
Med andra ord förutsättningarna för ett "mångkulturellt
tänkande" finns som incitament inom universiteten och
forskningen, men har dåligt nått ut till museer och populariserande
historieförmedlare. Det stora hindret för ett annat tänkande är att
vi som lever i det västerländska samhället är så indoktrinerade av
de värderingsideal som grundlades i 1800-talets borgerliga,
mansdominerade värld att vi har svårt att se möjligheterna. En
ständig reflektion och analys av vad vi egentligen säger och
förmedlar är nödvändig för att en förändring skall kunna komma
till stånd. Invandrare från kulturer som inte är lika fastlåsta i det
evolutionistiska manlighetsidealet borde uppmuntras och ges
chansen att presentera vår gemensamma historia.
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Genom ett framhållande av en pluralistisk historietolkning
tydliggörs livets och världens komplexitet. Förändringen från
"sanning" till "myt" innebär att förståelse och insikt blir viktigare än
fakta, och därigenom svårare att använda som bevisföring av olika
gruppers egenintressen. Värdet av kulturarvet blir inte mindre av
att fokus flyttas från verifierbar kunskap till reflektion och
förståelse, från ett naturvetenskapligt forskningsideal till ett
humanistiskt. Detta innebär att historia och kulturarv inte bör ses
som ett medel att nå andra syften, utan att kulturarvet i sig själv ä r
målet. Historia och kulturarv får en kulturell funktion som på olika
sätt berikar livet; ger goda berättelser och sinnliga upplevelser.
Vad är då viktigt för oss som arbetar inom kulturmiljöområdet
att tänka på? Hur kan vi bidra till en förändring, så att kulturarvet
blir en angelägenhet för alla? Det allra viktigaste som jag ser det ä r
att tona ner kulturarvet som identitetsskapande faktor och istället
framhålla det som kulturellt värdefullt. Genom att lägga vikten vid
kopplingen mellan identitet och historia har man försökt att höja
intresset och statusen hos kulturarvet. Detta har sannolikt inneburit
en björntjänst och kan i värsta fall resultera i nationalistisk enfald
istället för kulturell mångfald. Genom att framhålla kulturarvets
kulturella värde ges alla större möjlighet, oavsett bakgrund, att t a
del av det. En förutsättning är dock att vår värderingsfilosofi
luckras upp och förändras. För att detta skall kunna bli möjligt
måste vi ständigt vara observanta på hur vi använder språket, så
att vi som producerar historia och arkeologi lär oss själva och
varandra att inte omedvetet medverka till att utestänga grupper
som inte delar våra värderingar. Detta innebär inte ett utslätande
av språket utan snarare ett understrykande av det värdeperspektiv
som varit utgångspunkten för arbetet.
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Intresset för forntiden kan i Sverige följas i mera än 300 år. I slutet
av 1500-talet kopplar den katolske ärkebiskopen Johannes Magnus
samman Sveriges kungar med Noas sonson Jafet i Gamla
Testamentet. Dessa tankar och liknande, som passade väl samman
med de patriotiska stämningarna i den blivande stormakten,
utvecklades av olika författare fram till mitten av 1700-talet
(Trotzig 1987:56). Sverige gavs därmed en central plats i Europa
och de styrande en kontinuitet tillbaka till forna tiders ledare.
Det svenska Kulturarvets frö
Under samma period lades grunden till vad som senare kom att bli
Kulturarvet. Runskrifter, som av Bureus ansågs uråldriga, var
bland de första objekt som införlivades. Förutom runor och gamla
dokument tillfördes ganska snart ruiner. Även de ännu i dag
vägledande dokumentationsprinciperna tillkom under denna tid.
För statsmakterna var fornvården främst ett medel för att
framhäva landets ärevördiga förflutna. Perioden kulminerade 1666
med tillkomsten av en särskild fornminneslag och ebbade sedan ut
med stormaktstiden efter Karl XII:s död. Under 1700-talet var det
samhällsnyttan som stod i fokus för statsmakten, och man ägnade
inte de antikvariska verksamheterna något större intresse.
Kulturarvet brukades dock för att i Rousseauismens anda mana
folket till att bruka jorden som det dygdiga och sorglösa folk man
ansåg att göterna hade varit. Ekonomen Johan Fischerströms
jordbrukspropaganda under 1760-talet hänvisade till “Mannahems
hjeltar” och dessas enkla leverne. Med samma hjältar var han
också den förste som officiellt förespråkade kroppsövningarnas
samhälleliga betydelse. I ett tal i Vetenskapsakademin 1794 talade
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han om forna tiders mannakraft, varvid han bl.a. påpekade
“envigen och skämtandet med mordvapen, gjorde dem skicklige uti
stridstygens handterande”. Denna tanke på såväl andlig som
kroppslig förnyelse får senare, under början av 1800-talet, en
framskjuten roll i kulturlivet (Sundin 1997:16ff). Ute i provinserna
och bland enskilda fortsatte dock en betydande dokumentationsverksamhet (Trotzig 1987:57ff.)
Kulturarvet slår rot
De tre centrala betingelserna för formeringen av det moderna
kulturarvet var att historiemedvetandet gradvis omvandlades, att
nationalismen slog igenom som profan politisk överideologi, samt
det sätt på vilket det sena 1700-talets Europa reagerade på den
första vågen av ett modernt uppbrottsmedvetande” (Anselm
1993:10). Den stora vågen av institutionalisering av kulturarvet i
europeiskt 1800-tal löpte parallellt med framträdandet av en
självmedveten europeisk bildningsborgerlighet. En privilegierad
tillgång till kulturarvet blev ett vapen i kampen såväl mot den
gamla aristokratin och den expansiva kommersiella medelklassen,
som mot den flodvåg av ‘obildad massa’ som vällde fram i den
triumferande
industrikulturens
kölvatten.
Historisk
och
kulturhistorisk bildning tillmättes stor betydelse och en samtida
etablering av en borgerlig antikvitets- och museimarknad innebar
också den förutsättning för en ny form av statusmarkeringar med
hjälp av kulturarvets emblematik (Beckman 1993b:84). Oron inför
det nya och medvetenheten om utvecklingstanken gjorde att man
sökte sig åter mot tidigare värden. De idealiserade historiska
värden skapade tillsammans med 1800-talets dominerande sociala
idérörelse – nationalismen – ”folket” och ”nationen” som kollektiva
subjekt åt historien. Kulturarvet brukades politiskt som ett
motmedel mot samhällsupplösande tendenser i form av internationalisering
och medelklassens
hotfulla
demokratiska
strävanden (Anselm 1993:12). I Sverige blommade intresset för
nordisk forntid, och Göthiska förbundet, som livligt engagerade sig
för studiet av den nordiska forntiden, bildades. Kulturarvet
brukades av denna och liknande grupperingar för att belysa och
snarast rekommendera en återgång till ett idealt samhälle.
Det fornvårdande fältet var till huvuddelen museal under hela
1800-talet. Kulturarvet och dess blivande professioner hade s.a.s.
ännu inte inkorporerats i samhällsplaneringen. (Pettersson
1997:68).
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Om sekelskiftet 1800 utgjorde startpunkten för den sociala
konstruktionen och institutionaliseringen av kulturarvet i Europa,
så var det i samband med industrikulturens breda genombrott
under sent 1800-tal som dess moderna former etablerades. (Anselm
1993:12). Åter var lägre klasser på frammarsch, det skedde en
internationalisering och det fanns ett historiskt uppbrottsmedvetande. Kort sagt åter ett hot mot kontinuiteten. Denna gång
blev den professionella kulturminnesvården mera engagerad.
Hotet mot landets fasta fornlämningar var större än någonsin
tidigare till följd av den växande industrimiljön.
Den egna täppans betydelse
Även folket kände sig rotlöst vid 1900-talets början, och en följd av
detta var etablerandet av hembygdsrörelsen. Som värn mot det
rotlösa proletariatet ville man ta fram det goda i hembygdens
kontinuitet och i naturen. Den gamla allmogekulturen och det
förflutna värderades högt och tillmättes en moralisk och fostrande
betydelse. I uppropet inför bildandet av föreningen Jämtslöjd 1908
hette det t.ex., enligt Sundin (1997:21):
Kärleken till fosterbygden och det egna hemmet har e n
förunderlig makt att förädla människohjärtan --- allt som kan
fästa människan med starkare band till hembygden, är ett arbete i
det godas tjänst”. Representanter för de högre klasserna i
samhället såg fostran till kunskap om hembygdens och det
förflutnas värden som ett medel att motverka samhällsomstörtande idéer.

Den andra sidan av hembygdsrörelsen var att den genom att öka
medvetenhet om bygdens förflutna blev en plattform för regional,
social och kulturell mobilisering. Vården av det lokala kulturarvet
var med andra ord både identitets- och värdighetsskapande, samt
en protest mot de krafter på nationell och övernationell nivå som
hotade lokalsamhället. De senaste decenniernas s.k. grävrörelse,
som varit inriktad på att dokumentera och bevara minnen från
industriella arbetsplatser, har på liknande sätt varit ett sätt att söka
kraft i kampen för överlevnad och en protest mot strukturomvandlingen (Sundin 1997:21ff). Ett tidigt exempel på bruket av
kulturarvet i regionalpolitiken, men utgående från folket, kan också
ses vid sekelskiftet. Vid bildandet av Föreningen Jämtslöjd hade
man förutom en önskan om att ta tillvara länets gamla hand- och
hemslöjd, ambitionen att bruket av kulturarvet skulle bli en viktig
binäring för befolkningen i egnahem och arbetarsmåbruk.

65

- Arkeologisk Kulturmiljövård -

Föreningen var dessutom varm anhängare av Nationalföreningen
emot emigrationen (Sundin 1997:23). Även i dagens läge brukas
kulturarvet som en del i regionalpolitiken. Uppskyltning och
uppmärksammande av konkreta kulturarv kan i bästa fall ge någon
eller några möjlighet att bo kvar på orten.
Det engagemang kring allmogekulturen och vården av
fornlämningar som fornminnesföreningarna hade initierat fick
först 1890, i samband med den första kungliga författningen
beträffande riksantikvariens åliggande i tjänsten, ett sanktionerat
stöd från den centrala maktens sida (Pettersson 1997:68f, Curman
& Schück 1930:35f).
Trädgårdsmästaren glashus
Under 1800-talet växte det fram en yrkeskategori som vårdade
minnen från det förflutna, de professionella, de som använder det
förflutna som levebröd. Det förflutna “förvetenskapligas” och en
ny yrkeskår, bestående av bl.a. antikvarierna, växer fram. Genom
bildandet av Svenska Museimannaföreningen 1906 etablerades en
yrkeskår med makt, myndighet och mandat att bestämma
konstruktion och gestaltning av det förflutna (Sundin 1997:24). Den
moderna kulturmiljövården kan sägas vara grundlagd av Sigurd
Curman under 1920- och 1930-talen. Kring Curman fanns vid
denna tid en kärntrupp med en relativt stabil koncensus kring hur
och varför verksamheten skulle bedrivas. Det existerade “en
exklusiv herrklubb för konstituerandet av nationens fysiska kulturarv”. Hela kulturmiljövården, med lagstiftning, institutioner,
disciplinstrukturer och taxonomi, bygger på tankefiguren “fysiskt
kulturarv”, vilken i sin tur skulle kunna översättas till materialitet
upphöjd till ideologi. Ting är materialiserad kultur, enligt arkeologernas nomenklatur.
Vilka ting och vilken kultur som ansågs bevarandevärd
motiverades då [och idag!] i huvudsak av experterna inom
intressegemenskapen i, och i anslutning till, Riksantikvarieämbetet
– även om det inom skrået fanns [och finns?] motsättningar.
Motiveringen för det materiella kulturarvets bevarande och
‘egenvärde’ bygger kort och gott på ett raster av strukturerade,
men icke uttalade idéer och kunskaper kring det kulturella arvets
egna värden och sociala nytta (Pettersson 1997: 65).
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Rara örter och ogräs
För att en fornlämning eller en kulturmiljö skall uppfattas som en
del av kulturarvet så måste olika former av värderingsnormer tillföras. Det är dessa värderingsregler, ofta specifika i tid, rum och
social miljö, som skapar kulturminnen. Kulturminnen är därigenom
“sociala konstruktioner”, en regeldefinierad social inrättning.
Kulturarvet, liksom de kvaliteter det tillförs, är själv del av
kulturarvet. Kulturminne är sålunda ett institutionaliserat
föremålsligt kulturarvsbegrepp (Beckman 1993b:81). Dessa värden
är resultat av en envis och aldrig slutförd kamp över vad som ä r
relevant och acceptabelt. Den s.k. konventionella visdomen är vare
sig långlivad eller universellt accepterad och dess bevarande ä r
snarast baserad på tre principer (Darvill 1995:41):
1. Människor associerar generellt sanning med konvenans.
2. Vi accepterar bäst det som stärker självkänslan
3. Människor godkänner det mesta av det de själva förstår
eller är mest bekanta med
Kunskap är viktig både som del i formering av värderingar och som
stimulant för förändringar i värdesystem. Enligt Giddens (1990:54)
är värden och empirisk kunskap sammanlänkade i ett nätverk av
ömsesidiga influenser. Arkeologerna är såväl deltagare i
användandet av värdesystem, genom att de är medlemmar i
samhället, som skapare av mera vitt antagna värden, efter som de
är experter inom sitt fält. (Darvill 1995:42, Kristiansen 1993:29).
Den essentiella karaktären för kulturarvets arkeologiska resurser
omtalas oftast i termer av sällsynthet, ömtålighet, materialets
finita karaktär osv. Det är denna typ av karaktäristika som såväl
svensk som engelsk lagstiftning fokuserar på (Darvill 1995:40). D e
arkeologiska lämningarna anses ha ett eget existensvärde, som
bygger på att det känns bra att ha ett förflutet, en kulturell identitet.
Varje generation tror att världen förändras okontrollerbart
och i en allt snabbare takt. Vilket kanske är sant! Protesten mot
detta kanaliseras i försök till bevarande av tidigare nästan
onoterade institutioner eller strukturer som är utsatta för hot. Nära
relaterat till detta är idén om återförsäkran och validitet, som
diskuteras av Lowenthal (1985:40). Ett historiskt förflutet
legitimerar aktioner genom antagandet att det som varit skall
fortsätta (kontinuerligt) eller åter bli (Darvill 1995:42ff). Kontexten
ligger någonstans i framtiden, och målet är att bevara, därför att
man tror att vi i framtiden också vill kunna bruka kulturarvet. Vi
har således en plikt att vidareföra detta. Värdet är i huvudsak
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potentiellt. Inställningen är altruistisk och styrs av att vi tror att
framtiden är bättre. Förståelsen förändras genom omarbetning av
existerande kunskap. De fundamentala intressen som kan relateras
till detta är snarast perceptuella än funktionella (Darvill 1995:40ff).
När man diskuterar kulturarvets värde refereras oftast till dess
viktighet eller relevans för andra intressen. Värdet hos
arkeologiska lämningar har fokuserats på enkla funktionella
argument, och definierade värden mera i termer av antalet länkar
till andra intressen än deras sociala signifikans eller relation till
underliggande filosofier. Således nämns oftast, i Europa och
Amerika, idéer kring värdet för undervisning, för forskning, för
turism eller som ekonomisk resurs. (Darvill 1995:42). Den officiella
kulturmiljövården ligger i kläm mellan kulturarvets essentiellt
definierade existensvärde och de övriga värden som kan tillskrivas
kulturarvet.
Det odlande kulturarvet
Kulturarvet ses som definitionsmässigt positivt; det som inte ä r
värt att bevara ses inte heller som del av kulturarvet. Arvet ses
också som dubbelverkande; dels det som övertagits från tidigare
generationer och dels det som vi överför till kommande
generationer – således blir även samtida kulturstoff del av kulturarvet. Det institutionella, socialt sanktionerade kulturarvet, som i
dag försörjer många, är en möjlig arena för distinktions- och
statusmarkerande sociala praktiker. Kulturarvet är därigenom en
källa till ‘kulturellt kapital’ i Pierre Bourdieus mening (Bourdieu &
Passerton 1977). Det av tidigare generationer formaliserade och
etablerade kulturarvet har en inneboende tröghet. En konkurrens
mellan detta och det kulturarv man önskar nyetablera växer fram,
en konkurrens som förvärras av den tilltagande förändringstakten i
samhället och den dramatiska ökningen av mängden kandidater till
ställningen som nyetablerat kulturarv. Till skillnad från primära
kulturarvsvärden - det som anses värt att bevara - finns den sekundära typen av värden som uppstår till följd av själva
institutionaliseringen (Beckman 1993b:82f). Omvandlingen av
kulturarvets innebörd, politiska agenda och förvaltningsformer
speglar också i hög grad samhällets politiska förändringar.
Enligt slutrapporten av FoU-projektet Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering utgörs en fornlämnings betydelse
av dess samlade arkeologiska, antikvariska och folkliga värden.
Med detta avses dess vetenskapliga, pedagogiska och upplevelsemässiga värden. Det vetenskapliga värdet är i sin tur tudelat, för
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att bättre svara mot hela den arkeologiska forskningsprocessen,
och omfattar dels den redan befintliga arkeologiska kunskapen om
fornlämningen (kunskapsrelaterat värde) och dels dess framtida
potential att bidraga till ny arkeologisk och kulturhistorisk kunskap
(källrelaterat värde). Det vetenskapliga värdet varierar således
med det rådande forskningsläget. Med pedagogiskt värde avses
fornlämningens potential att visualisera äldre tiders seder och bruk
till människor i dagens samhälle. Detta värde gynnas om
fornlämningens arkeologiska och kulturhistoriska kontext är känd,
samt om denna är välbevarad och lättillgänglig (Carlie & Kretz
1997:183). Man menar även att betydelsen påverkas av nutida
upplevelsevärden. Dels sådana som är förknippade med den
estetiska upplevelsen på platsen och dels upplevelsevärden som har
betydelse för den nationella eller lokala/regionala kulturella
identiteten (Carlie & Kretz 1997:172). Någon definition av vad man
avser med identitetsskapande upplevelsevärden ges dock inte.
Motivet för bevarande ändras i takt med samhällsutvecklingen. De överordnade motiven utgår främst från politiska
intentioner, värderingar och behov i det samtida samhället. Carlie
& Kretz (1997:183) menar att arkeologin och kulturmiljövården kan
vara med och påverka synsätt och värderingar. Intentionerna må
vara goda, men man får en känsla av att det i dag anses bättre att
visualisera äldre tiders nutida upplevelsevärden än att kritiskt
granska såväl forntid som nutid.
Asfaltsblommor
Hos allmänheten (och i synnerhet hos exploatörer) uppfattas
kulturmiljövården närmast som en myndighet som sätter stämpel
på byggnader eller miljöer, ofta med negativa monetära följder.
Stämplandet innebär en värdering av objektet i fråga, men snarast i
form av urval och föreskrifter om hur dessa skall hanteras. Det
anges dock sällan i praktiken på vilken grund denna värdering görs,
förutom de lagparagrafer som kan komma i fråga. De normativa
kriterier för vad som skall anses bevarandevärt kan ses som i
grunden godtyckliga, detta medför att det blir svårt att legitimera
värderingarna inför samhällsmedlemmarna. Kulturmiljövården
har inte rett ut förhållandet mellan kulturhistoriskt värde och
ekonomiskt värde, och man har ansett att objekten haft ett
inneboende ej mätbart värde vilket är oberoende av dess eventuella
samhällsnytta. I en debattartikel menar Almevik & Fridén (1995) att
kulturmiljövården i dagens ekonomiska situation ställs inför
samma krav på prioritering som andra samhällssektorer och att
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man därför måste införa värdesubjektivism. De menar att vi genom
undervisning av folket kan få bevarandet självgenererande. En
sådan utveckling märks i dag i de politiska intentionerna. Med allt
snävare allmänna medel ska kulturmiljövården försöka hålla
kvalitetsfanan högt. Man skall utveckla värden (subjektiva?) som
skall såväl skydda kulturarvet, som stå i samklang (eller motstånd)
till andra intressenter på kulturmarknaden.
Kulturmiljövårdens nyplanterade värdebedömningskriterier
Mot bakgrund av kulturmiljövårdens ökade integrering i
samhällsplaneringen under senare år, samt de politiska direktiv
som förts fram beträffande ett vidgat ansvarstagande för
kulturlandskapets värden, behövs en teoretisk och metodisk grund
för värdebedömning. Samhällets krav på den kulturmiljövårdande
sektorn att precisera och avgränsa vad som är bevarandevärt i ett
långtidsperspektiv har därmed ökat. En övergripande teoretisk och
metodisk ram behövs enligt RAÄ (Carlie & Kretz 1997) därför att:
- syftet med bevarandet skall lyftas fram
- man skall kunna lyfta fram objekt och miljöer i fornlämningsbeståndet som, nationellt och regionalt/lokalt, har särskilda
kvaliteter
- man skall få ett bättre underlag för att prioritera vårdinsatser
och förmedling av fornlämningar till politiker, planerare,
exploatörer och allmänhet.
De överordnade motiven för bevarande utgår dock i första hand
från politiska intentioner, värderingar och behov i det samtida
samhället. Arkeologin och kulturmiljövården utgör här genom
sitt expertkunnande en viktig bidragande faktor till att synsätt och
värderingar rörande det förflutnas betydelse förändras (Carlie &
Kretz 1997:183).

De värdeperspektiv vi väljer utgår från våra tolkningar och
prioriteringar, medvetna eller omedvetna. Bedömningar är till sin
karaktär komplexa och tolkande (Carlie & Kretz 1997: 184). Från
1994 till årsskiftet 1996/1997 bedrev Riksantikvarieämbetet ett
projekt, Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering, i
avsikt att utarbeta ett forskningsprogram och en plan för det
fortsatta arbetet. I detta ingick bl.a. att studera hur antikvarisk och
planeringsmässig utvärdering av fornlämningsunderlaget borde
utföras, samt att utveckla en teoretisk och metodisk grund för
värdebedömningar av fornlämningar och redovisning av kultur-
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miljövårdens bevarandeintentioner utifrån ett historiskt perspektiv.
Vad man framförallt ville måna om var att det i de kommunala
översikterna skulle finnas antikvariska synpunkter på de fysiska
fornlämningarnas betydelse som resurs för kommunens framtida
planering och markanvändning. (Carlie & Cretz 1997:6ff.) Till stöd
för kulturmiljövårdens personal har projektet utvecklat en teoretisk
och metodisk grund för
kvalitetsbedömning av fornlämningsbeståndet. Den teoretiska grunden inom kulturmiljövårdens värdeanalyser, bör vara ett hermeneutiskt synsätt,
där värderingen av objekt och miljöer utgår från människan själv.
Fornlämningarnas mening eller betydelse skapas först genom
mötet med människan. Man bör använda ett sökande och
ifrågasättande förhållningssätt En viktig grund för en vidare
evaluering av värdet är lämningarnas egenskaper.
Ett sätt att skapa värde för kulturlandskap och fornlämningar
är att se dessa i skenet av folkliga traditioner och föreställningar,
och på så sätt förmedla en bild av ett kulturlandskap med
mångtydiga fornlämningar. Man måste utveckla strategier och
metoder för hur det dolda kulturlandskapet kan göras synligt och
tillgängligt för en bredare allmänhet. Genom att sätta namn på det
dolda kan vi på sikt motverka “glömskans förödelse” (Carlie &
Kretz 1997:197). Genom att framvisa den folkliga historieskrivningen kan man, enligt Burström & Zachrisson (1996:7ff), i
större utsträckning tillåta människorna att vara delaktiga. Detta
kan få betydelse för hur man i framtiden förmår eller har intresse
av att knyta an till ett lokalt kulturlandskap, där lämningarnas
kulturvärde omfattar såväl mening(ar) från ursprungstid som de
innebörder de åsatts av tidigare generationer. Detta sätt att öka
fornlämningarnas kulturvärde är i och för sig trevligt, men kan lätt
leda tillbaka till ett partikularistiskt perspektiv. Hur skall vi värna
om det kulturarv som saknar mellanliggande generationers
tolkningar och idéer, de lämningar som kanske aldrig tidigare
förekommit i folks medvetande? Dessa
mellanliggande
generationers folkliga (och stundtals inlånade lärda) tolkningar rör
sig dessutom ofta om mytbildningar, vilka i sig är värda ett kritiskt
studium. För det är väl förhoppningsvis inte meningen att vi åter
skall skapa identitet med uppdiktade kungar! Dessa kungar och
sagolika jättar är godis för kulturturismen.
Varför vårdar professionen kulturarvet
Under 1960- och 1970-talens stora arbetslöshetskris vårdades delar
av kulturarvet med hjälp av beredskapsmedel. Målet var att vårda
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sådana lämningar som inte kunde komma i fråga för ordinarie
investeringsmedel. Inte ens objekt som ansetts så viktiga att de
varit utsatta för angelägenhetsprövning, men ännu ej fått medel,
fick aktualiseras. Vården syftade till röjning och iordningställande,
samt åtgärder som gjorde platsen lämplig som utflyktsmål (Kungl.
Arbetsmarknadsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet, T 361). För att
underlätta
för
personer
sysselsatta
inom
fornvårdens
beredskapsarbeten utarbetade Riksantikvarieämbetet en skrift
“Fornvård – därför vårdar vi våra fornlämningar” (1979). Den var
tänkt för arbetsledande personal och för personer som ingår i
beredskapslagen, vilka ofta blir mycket intresserade av objektens
historia. enl. brev från Olle Thulin, Riksantikvarieämbetet,
Vårdbyrån (min kursivering). Broschyren ger en mycket kortfattad
beskrivning av förhistorien, för att sedan gå in lika kortfattat på
arkeologins utveckling. Man menar att fornlämningar vårdas för
att: marken där lämningarna ligger växer igen; slitageskadorna
ökar (inom exploateringsområden genom bl.a. barns lek & mopedkörning). Vården är ett sätt att söka förhindra att skador sker
genom naturens eller människans intrång. Motiven bakom dessa
vårdinsatser var att fornlämningarna bör bevaras och att de genom
skyltning kan utgöra element i skolundervisning och “ge en bredare
allmänhet en ökad insikt i vår förhistoria och betydelse av landets
fornlämningar”.
I skrivelse från Riksantikvarieämbetet till länsantikvarierna,
(1986.03.28), ang. översyn av riksintressena ville man bl.a. ha motiv
för varför områden skall eller inte skall finnas med bland
riksintressena. Fortfarande är grunden för urvalet värden från
historisk och kulturhistorisk synpunkt. Men nu vill man även ha
med områden med miljö- och gestaltningsmässiga värden, dvs. ett
urval från t.ex. konstnärlig eller arkitektonisk synpunkt som kan
sakna den historiska aspekten. I denna grupp ingår även
skönhetsvärden. Man menar att det ännu inte finns exempel på
sådana områden i urvalet. De flesta är, menar man vidare, överens
om att äldre tiders kultur som representeras av vårdobjekten skall
tas tillvara och göras levande. Skyltning är en väsentlig del av
levandegörandet. Vårdobjekten bör ses som en del av museets
basutställning. Texterna och presentationen i övrigt bör behandlas
på samma sätt som föremålen inomhus (min kursivering).
Ett år senare pekar man i en skrivelse (Dnr Vbm 577/87) på
frågor som är angelägna när det gäller framställning av skyltar och
urval av vårdobjekt. Man menar att urvalet i hög grad styrts av
fornvårdens koppling till de statliga beredskapsarbetena. Synen på
vilka typer av objekt som bör vårdas har också förändrats under de
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tjugofem år som verksamheten pågått. Landskapets betydelse har
blivit allt mer uppenbar. Kopplingen till de statliga beredskapsarbetena kan dock sägas fortsätta. Bland de motiveringar för
vårdobjekt som Västerbottens län lämnar in till RAÄ 1989 noteras
påfallande ofta att lämningarna sedan tidigare vårdats med AMSmedel. Detta är i och för sig fullt förståeligt, att sluta vårda dessa
objekt vore att kasta pengar i sjön. Andra motiveringar är att
områdena speglar forntida ekonomi och livsmiljö, samt att de
ligger nära turiststråk.
Den vildvuxna trädgården
Bruket av det förflutna är inte enbart en tummelplats för
professionen. Överallt produceras bilder av det förflutna, medan de
vetenskapliga uttolkarna spelar en allt mera tillbakadragen roll.
Utvecklingen har emellertid med tiden kommit att bära på en
paradox (Lowenthal 1985). Aldrig förr har så många akademiker
varit engagerade i att söka kunskap om det förflutna, och aldrig
förr har kunskapen varit så stor och splittrad. En klyfta har uppstått
mellan de professionella uttolkarna och den breda allmänheten.
Den allt mer specialiserade forskningen har gjort att det blivit allt
svårare att producera en gemensam bild av det förflutna. Den syn
på kulturarvet som allmänheten istället tar till sig är många gånger
den som ges av den kommersiella mediakulturen.
Ett arv är till för att brukas!
Man kan använda det förflutna på många olika sätt. Många
gånger har det förflutna använts för att ge legitimitet åt nationen,
staten, kungamakten – eller i andra fall rasen eller den egna etniska
gruppen. Förutom att ge näring till legitimitetsfrågor kan det
förflutna bl.a. ses som ett ideal, som ett arv, som en miljö, som en
källa till social och kulturell mobilisering, som ett levebröd och som
en kommersiell vara, utan att det existerar någon knivskarp gräns
mellan det förflutnas användningsområden. Det arkeologiska
kulturarvets användarvärde begränsas endast av vår egen fantasi.
Förutom användning vid diverse olika arkeologiska undersökningar och som argument av andra vetenskapliga discipliner,
kan det bl.a. användas som grund för kreativ konst, undervisning,
rekreation, turism och underhållning. Det kan nyttjas för
symboliska representationer i form av turistmonument och som
reklam för allt möjligt. Den pengamässiga eller ekonomiska nyttan
kan realiseras genom guidning, böcker etc., men även genom
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plundring. Kulturarvet kan skapa social solidaritet och integration,
men det kan också nyttjas för legitimering av mera ondsint
handlande, såsom i Tyskland under nationalsocialismen eller i
Rumänien under Ceausescu.
Intresset för det förflutna har nu tagit sådana proportioner att
vi kan tala om en “kulturarvsindustri” (Heritage Industry), ett
begrepp myntat av Robert Hewison i The Heritage Industry: Britain
in a climate of decline (1987). Där ger han en kritisk översyn över
Storbritanniens besatthet i det förflutna och dess mer eller mindre
konstruerade minnesmärken. Hanteringen av det förflutna har
blivit affärsverksamhet. Det är dock inte alltid ”ämbetet” kan vara
med och bestämma inriktningen på denna industri. När
kulturarvets kontext är avlägsen, i tid eller i rum, så blir det enklare
att framför starka budskap utan att någon känner sig direkt
trampad på tårna. Avståndet gör också att vi inte är på vår vakt
mot det budskap som förs fram.
Användningen av historiska teman i vetenskap, litteratur,
konst och marknadsföring är alla symtom på aktuella politiska,
ideologiska och nationella tendenser. De är samtliga såväl
produkter av rådande tendenser som bidragsgivare till skapandet
av dessa tendenser (Kristiansen 1992:5ff). Även om enstaka forntida
monument och föremål är autentiska så presenteras de i en kontext
som är alienerad och som ändrar deras historiska mening. De bär
ett meddelande i nutiden, lösryckt från dåtid. Detta sker på många
olika sätt med många olika syften - vilket i sin tur öppnar upp för
många olika sätt att närma sig en förståelse av det förflutna. Vilket
medför att det är svårt att standardisera (Kristiansen 1992:9f,
Lowenthal 1985).
Kristiansen (1992:28) vill till äldre antagna bevarandemotiv
tillföra två kategorier;
fiktiv och kommersiell. Den fiktiva
arkeologin kan länkas till användandet av historien som ramverk
för historiska noveller, filmer osv., medan den kommersiella
arkeologin kan länkas till användningen av symboler från forntiden
som element i marknadsföring för allt möjligt från industriella
produkter till livsstilar och ideologier. Dessa bevarandemotiv har
ökat i samband med internationell turism och behovet av att
marknadsföra historiska erfarenheter och myter i det postmoderna och post-industriella samhället (jfr Lowenthal 1984).
Massturismen har kallats vår tids pilgrimsfärder, och ä r
troligen i dag den mest betydande faktorn för produktion och reproduktion av historiska myter. Statsarkeologi har således på många
håll blivit föremål för krav på en mera kommersiell och populär
marknadsföring. Detta är i sig själv inte skadligt, och kan till och
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med vara fruktbart. Men om det enda målet är kommersiellt så får
det konsekvenser både för innehåll och för icke-kommersiella
intressen. Det är trots allt endast en liten del av de förhistoriska
monumenten som kan säljas på detta vis.
Endast Sverige svenska krusbär har
Kulturturismen är ett utslag av denna trend, men marknadsförs av
Riksantikvarieämbetet som del i vårt mål att göra kulturarvet
begripligt och att öka kunskapen om det historiska samman-hanget.
Kulturturismen gör kulturarvet viktigt och synligt för människor.
Kulturmiljön som sådan är redan “betald” genom skattemedel, så
det vi kan sätta pris på är de tjänster och arrangemang som finns i
anslutning till kulturmiljöerna, såsom visningar, kulturresor,
måltider mm. Det är många aktörer inblandade inom
kulturturismen och den offentliga sektorn, t.ex. kommunerna kan t a
betalt för tillträde till kulturhistoriska byggnader. Riksantikvarieämbetet bedriver t.ex. Birka som affärsföretag, men vill samtidigt
ge ett gott exempel på kulturturism. Kulturlandskapet är som
turistprodukt kunskapsintensivt. Det kan ta oss flera år som
akademiker att förstå landskapet. “vi måste ge turistnäringen
vägledning för att göra kulturturism begriplig och upplevelsevärd.
Genom förståelse av värdena kvalitetssäkras kulturturismen”
(Adamsson 1997:7).
Det finns flera aspekter på kulturturism. Det är frågor om
regional utveckling, kunskapsfördjupning, bevarande
och
marknadsföring. Inom Riksantikvarieämbetet arbetar en grupp
med att ta fram en rad kvalitetskriterier. Dessa kriterier är tänkta
att vara en checklista för olika myndigheter vid bedömning av
kulturturistiska projekt i olika avseenden. Samtidigt är kriterierna
en fingervisning till företag som vill vara seriösa och
framgångsrika inom kulturturism. Kriterierna berör äkthet, lokal
förankring, tillgänglighet, ekonomisk återkoppling till kulturmiljön, attraktivitet och så vidare. “Det gäller att hitta balansen
mellan att bevara/bevaka kulturmiljön och att göra den tillgänglig
som en resurs för kommersiell turism” (Adamsson 1997:7). Ett av
kulturturismens mål är att stödja utvecklingen och bevarandet av
det som särart, förankring och identitet för landet, landskapet och
lokalsamhällen. Detta mål kan användas i tvivelaktiga syften om vi
inte ser upp med hur vi behandlar identitetsbegreppet.
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Fig 1. Kulturturism år 2050: Ett av kulturturismens nya resmål är den
temapark över det sena 1900-talets badkultur vid Medelhavet som nyligen
anlagts i republiken Venedig. Badkulturen innebar att många av Europas
invånare årligen åkte till det på den tiden relativt rena Medelhavet. I
parken finns möjligheter att beskåda de tidstypiska dräkter som bars a v
samtidens deltagare i badkulturen. Mycket pietetsfullt restaurerade barer
och restauranger i parken ger dels möjlighet för besökaren att smaka på
dåtidens drycker och dels visas där varje dag en föreställning kring det
sociala spel som förekom inom badkulturen. På bilden ses några turister
från Sameätnam som väl låter sig undfägnas. Parken har uppförts med
hjälp av såväl naturvårdande som kulturvårdande myndigheter och
samfinansierats av Coca-Cola Company och Republiken Venedigs
turistministerium. (Bild ur Samtiden, nr. 1, 1985).

Ruttna rötter
Under de senaste åren har såväl neo-nationalism som etnisk
“renässans” tagits upp på många håll i världen, arkeologin pressas
från många olika håll, och detta gör att det finns nya krav både på
politiker och arkeologer att ansvara för sin verksamhet och politik.
Det behövs att båda parter utvecklar en kritisk medvetenhet som
medför att man kan hantera kommande komplexa användanden av
förhistorien, speciellt eftersom de flesta av världens arkeologer i
dag är anställda inom offentlig verksamhet och får sina flesta
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I Sverige ger EG-febern och massinvandringen bränsle åt det
nationella och lokala identitetsköret” (Beckman 1993:33). Kulturarvets ideologiska potential kan ses i projekt som “Den Svenska
Historien” och i namnet på vårt senaste stora uppslagsverk
“Nationalencyklopedien”, och dess norrländska motsvarighet
“Norrländsk uppslagsbok”. Här och där firas falska tusenårsjubileer och lokalt turistifierade hopkok av ett gripbart förflutet
tillverkas med gladlynt iver (Beckman 1993:33).

Vad är det då vi ska bevara åt framtiden och presentera för
nutidens människor? En fortsatt utveckling mot en ekonomisk,
social och politisk integration i Europa leder sannolikt till en ökad
efterfrågan av den svenska nationella särarten och nationers och
gruppers särarter. Det är av högsta vikt att vi är observanta på de
omkopplingar som kommer att ske, och som troligen redan sker,
inom det sena 1900-talets ideologiska struktur som en reaktion mot
den tilltagande integreringen och internationaliseringen i Europa.
Att kultur(minnes-/miljö-)vård i vidsträckt bemärkelse kommer
att spela en central roll i samband med den förestående radikala
omstöpningen av Europa, är lika säkert som att den har spelat e n
stor roll för formeringen av dagens och det nära förflutnas
Sverige. Men ansvaret vilar tungt på politiker, myndighetspersoner och vetenskapare. Vårt kulturarv och våra minnen ska
brukas, inte missbrukas (Kilander 1993:128f).

I perioder av genomgripande omvälvningar i samhällsutvecklingen och i vår mentala livsmiljö finns anledning att se upp
med den oheliga alliansen mellan “den slöa likgiltigheten, det råa
okynnet och den lumpna egennyttan” som Bror Emil Hildebrand
gång på gång utpekade som den största faran för vårt kulturarv.”
(Fernlund 1993:100). I dagens ideologiska klimat finns all anledning
att ta Hildebrands yttrande på största allvar. Den allt större
omfattningen av externfinansierad kulturmiljövård (bl.a. i form av
kulturturism) kan leda till byråkratism, korporativism och
opportunism. De som inte är insatta i frågeställningarna får ett allt
större inflytande. Man väljer att bevara och att lyfta fram allt som
är lönsamt för systemet. Kulturarvet används snarast till allmän
förströelse, än till att behandla mera djuplodande mänskliga
frågeställningar. Att det inom dagens museala kulturmiljövård
arbetar många på helt eller delvis uppdragsfinansierade tjänster
förbättrar inte denna situation. Mycket liten eller ingen tid alls finns
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att utveckla och analysera synen på kulturarvet. Att detta ändå sker
får tillskrivas de eldsjälar som trots allt finns.
Det sker idag en stor omflyttning såväl inom länder som
mellan länder, vilket leder till en blandad och/eller omlokaliserad
befolkning. Att då enbart tala om kulturarvet som den
nationella/lokala identiteten blir problematiskt. Mångfalden i
kulturarvet behöver inte heller bero på folkförflyttningar. I många
av Europas städer replikeras kulturella attribut för avsalu, oftast i
form av matkulturer. Detta fenomen kan möjligen vara en början
till lösgörandet av kulturarvet från specifika platser. Mångfalden i
kulturarvet applicerat på lokala områden kan också speglas i
områden som utsatts för kolonisation. Vems kulturarv är det
egentligen som presenteras i Australien, där man nyligen firat 200års jubileum för den europeiska bosättningen? Erkännande och
framvisande av kulturarv har helt uppenbart moraliska
implikationer (Prentice 1993:31f).
Vi kan oftast mycket svårligen identifiera kulturella lämningar
till dagens nationer, etniska grupper eller språkgrupper om
lämningarna är äldre än några 100-tal år. Denna brist på möjlig
identifiering (i förlängningen identitetsskapande) är snarast att
betrakta som en god sak, då den omöjliggör en identifikation av
kulturarvet med en specifik politisk entitet i världen i dag.
Kulturarvet tillhör oss alla och bör användas till att förena snarare
än att skilja.
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Statens historia eller folkets kultur?
Kulturmiljövårdens historia
Eva Carlsson
Stockholms universitet/Dalarnas museum
Eva.Carlsson@ltdalarna.se

När den svenska kulturmiljövården skriver sin historia hävdas det
ofta att den har en över trehundraårig tradition. Den har dock
knappast drivits på samma sätt hela tiden och det är min avsikt att
syna förändringarna lite närmare. Jag vill försöka spåra hur idéer
om vad lämningarna representerar förändrats och hur detta
förhåller sig till samhället i övrigt. Jag vill också granska vad som
skiljer den centrala organisationens, dagens riksantikvarieämbete,
agerande från agerandet på det regionala planet. Den regionala
utgångspunkten är Dalarna, en region som ofta ses som marginell i
fornlämningssammanhang, som saknar monumentala lämningar
och romantiska ruiner. Frågan är också om det är så fruktbart att
ensidigt diskutera de strikt arkeologiska lämningarna. Så gick
uppenbarligen inte heller tankarna för några hundra år sedan.
”wår nation till ähre och beröm”
Skapandet av en nationell ärofull historia har en lång tradition
inom den västerländska kulturen och speciellt viktigt var en sådan i
utrikespolitiska sammanhang. Ett land med en lång och glansfull
historia kunde förväntas åtnjuta respekt, men framförallt, en hög
rang med ålderns rätt (Moberg 1984:134f). Det är mot den
bakgrunden man skall se Gustav II Adolfs instruktioner 1630 för
rikets förste antikvarie, vilken ”allehanda gamble monumenter och
saker sökia skole och sambla, som fädherneslandet kan blifwa
illustrerat medh” (Schück 1930). Vad som i första hand avsågs var
historiska dokument, allt ifrån runstenar, runstavar, lagböcker och
brev till sagor och sägner, men även människors sinnelag och en del
nyttigheter.
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Intresset fick sitt första praktiska uttryck i instruktionerna till de
nyinrättade lantmätartjänsterna. De fick i uppgift att markera
fornminnen i samband med den geometriska kartläggningen av
landet. I början gällde det främst att samla in uppgifter om
fornminnen, de hade då inget lagskydd. År 1666 utfärdade Karl XI:s
förmyndarregering ett ”plakat och påbud om gamle monumenter
och antiquiteter”. Det innebar ett förbud mot att nedbryta eller
ödelägga ”de urgamla antikviteter, kvarlevor och efterdömen som
funnos i riket” (Floderus & Gustawsson 1946:288f). Lagskyddet
kompletterades något senare med hembudsplikt och kyrkolag
(Westerlund 1946:321, Hedenlund 1946:376). Samtidigt bildades
Antikvitetskollegiet (1667–1693). Det gavs begränsade forskningsresurser, så en stor del av arbetet fick bedrivas brevledes. Det
viktigaste var en cirkulärskrivelse som 1666 utsändes till
prästerskapet för att rannsaka om det fanns ”antiquiteter” i
socknarna.
Antikviteter i Dalarna
I cirkulärskrivelsen efterfrågades runstenar, försvarsanläggningar,
konungahögar, offerplatser, fältslag, sägner om jättar, gravmonument och märklig kyrkoinredning, gamla handlingar, ärofulla
visor, mynt m.m. Svar finns bevarade från 13 socknar i Dalarna,
huvudsakligen från bergslagsdelen (Ståhle 1960). I svaren nämns
fogdeborgar, kloster, gravhögar, platser med sägner m.m. Med
tanke på formuleringen i skrivelsen kan svaret från Mora vara
typiskt ”att fuller många högar och sällsamma backar woro; men
ingen wiste någott tenckwärdigt om them berätta” (Ståhle
1960:164). Detta kan antingen tolkas som att moraborna inte vill ha
något med överheten att göra eller också att ingen associerade
gravhögarna med kungligheter. Till detta bör fogas att Dalarnas
under senare decennier mest omtalade gravfält låg inom socknen.
Att fornlämningsbegreppet tidigare var mycket vidare än
dagens framgår av svaret från Svärdsjö. Prästen hade efter
noggrann rannsakan i församlingen kommit fram till att inget fanns
att omtala, då han trodde att socknens betydelsefulla lämningar var
välkända och införda i krönikan. ”Elliest huad Cronorna belangar
som sittia på wår kyrckia, och den ladun som höglofl. i åminnelsse
Gustaf primus hafuer tröskat vthi, så synas de fuller rätteligen
kunna räknas ibland sådana Monumenta” (Ståhle 1960:162). När
prästen upptäckte att de inte var kända, skrev han ner vad
trovärdiga män hade att berätta.
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Kronorna hade skänkts av Gustaf Vasa och drottning Christina och
ladan brukar benämnas Isala lada. Vasaminnena uppfattades som
angelägna och ett av de första ärendena till Antikvitetskollegiet
gällde en lada i Rankhyttan (figur 1). I ett brev från regeringen till
landshövdingen i Kopparbergs län begärs att den ”ladu wed
Rankhyttan uthi hwilken kunung Gustaf d. Förste Glorwördigst i
åminnelse hafwer låtit bruka sig för Tröskare” bevaras. Bonden på
vars mark ladan stod fick som ersättning för ladans skötsel bruka
Tyska täkten (Schück 1933:450f). Vid samma tid utgick ersättning för
att även bevara Isala lada (Lagerqvist & Åberg 1993:44). 1600-talets
vårdåtaganden ägnades för övrigt åt att restaurera byggnader som
Varnhems kyrka med kungagravar.

Fig 1. Tröskladan i Rankhyttan (J R Schultze 1780).

1600-talets fornvård
Det talas ofta om att de fasta fornlämningarna varit skyddade
sedan 1600-talet. Det finns anledning att granska den
uppfattningen närmare. För det första var fasta fornlämningar inte
ett begrepp på den tiden och det som uppräknades i plakatet var
som ovan nämnts på intet vis begränsat till fasta fornlämningar.
Det är snarare ett skydd av kulturarvet som helhet som kan räknas
tillbaka till 1600-talet, inte av fasta fornlämningar. Förordningarna
tillkom således för att ge fäderneslandet en värdig historia. En ur
plakatet ofta citerad sats är ”ehuru ringa ock thess Aflefwor wara
måge”(Schück 1932:265). Den har angetts visa att alla gravhögar
var skyddade hur obetydliga de än var. Läser man vidare i texten
framgår det dock att det är de kungliga lämningarna som skulle
skyddas. Problemet var de lämningar som låg på skattemark, vilken
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i den ärofulla logikens namn tidigare borde ha tillhört kronan.
Dessa lämningar kunde kungen inte skydda genom sitt
markägande. Det var således inte folkets historia som skulle
bevaras. Om jag försöker tillämpa plakatets avsikt på lämningarna
i Dalarna borde, av de som idag anses vara fornlämningar, det
endast varit fogdeborgarna och eventuellt någon med kunglig
sägen förknippad gravhög som skyddats. Dessa lämningar var
jämförelsevis oansenliga. Det som utmärkte Dalarna på 1600-talet
var främst Vasaminnena. En intressant iakttagelse är att det då ser
ut att ha funnits en såväl central som regional och troligen också
folklig förankring för dessa minnen. Karl X Gustaf och Karl XI
besökte några av platserna och det gjordes uppteckningar bland
folket (Lagerqvist & Åberg 1993). Vasaminnena har inget skydd som
fornlämningar i dagens kulturminneslag, men tidigare fanns i lagen
en vidare syn på övergivna byggnader än dagens ruinbegrepp.
Vasaminnena skyddas nu istället som byggnadsminnen. På 1600talet var det annars i huvudsak runstenarna som tilldrog sig
intresset. De litterära källorna var de primära och bildade
utgångspunkten för de antikvariska och historiska studierna,
”antikviteterna” tjänade som illustrationer. Att genom runor och
fornnordiska sagor läsa sig till kunskap om forntidens språk och
historia har påverkat främst järnåldersforskningen långt in på
1900-talet (Baudou 1997).
Upplysningstidens framtidsoptimism
Ur riksantikvariens perspektiv anses 1700-talet som en mörk period
(Schück 1930:28). Fokuseringen på nationens historia var inte lika
framträdande, utan upplysningstiden vändes intresset åt annat
håll. Fornminnesintresset förändrades och blev något mer fysiskt
och fornlämningar omnämndes i resebeskrivningar från Dalarna
av bl.a. Holenius (1922), Hülphers (1957) och Linné (1964). Prosten
Sahlstedt skrev en sockenbeskrivning vari bl.a. ingår uppmätningar
av gravhögar (1955). Regionalt blomstrade dock Vasaminnena,
kanske främst beroende på en man, Jakob Brandberg. Han samlade
in mycket material om Gustav Vasas äventyr och omvandlade
Ornäsloftet till museum (Lagerqvist & Åberg 1993:18ff).
Vid slutet av 1700-talet ökade det statliga kulturintresset åter
och 1786 bildades Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien (KVHAA), den instans som långt fram i tiden skulle ha
det huvudsakliga ansvaret för kulturarvet. Bland de första
ärendena som togs upp var, den från Gustav Vasas äventyr kända,
Isala lada. Propån kom från regionen men ärendet visade sig

84

- Statens historia eller folkets kultur? -

engagera Gustav III, som var mycket intresserad av Sveriges
ärorika minnen. Kungen gav inte bara medel till upprustning och
underhåll, utan formgav även en medalj till den forne ägarens
efterlevande (Schück 1943:314ff).

Fig 2. Den ärftliga belöningsmedaljen till Isalas innehavare.
(Lagerqvist & Åberg 1993:48)

En annan händelse som kan belysa akademins syn på vilken historia
de ville bevara var fyndet av en vikingatida silverskatt i Utmeland i
Mora 1788. Staten hade rätt till inlösen och den inlöstes men bara 9
mynt bevarades, ”utvaldes de som förtjänte behållas, övriga som
als ingen nytta eller upplysning ansågs bora upsmältas och i
penningar förvandlas” vilket också skedde (Schück 1943:296). För
att få hjälp med fornminnesvården försökte KVHAA också att
organisera ombud ute i landet men med i huvudsak klent resultat.
Romantiken och regionen
Under 1800-talet kom fornminnena av flera själ åter att stå i
centrum. Betydelsefullt var att arkeologin kunde börja räkna sig
som ett självständigt vetenskapligt ämne och där hade Thomsens
treperiodsystem en stor betydelse, ett första steg mot en historia
utan skriftliga källor. Ideologiskt präglades tiden av nyromantiska
strömningar med intresse för nordens forn- och medeltid och av
göticismens litterära forntidsintresse. Under seklet ökade sedan
intresset för nationalstaten och nordisk folkkultur där både
allmogens träarkitektur och naturen, det pastorala landskapet
passade in. Fornlämningsskyddet var däremot tämligen verknings-
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löst vid århundradets början. Historieprofessorn N Sjöborg
agerade för att försöka förbättra det och reste på 1810-talet runt i
landet och förtecknade och fridlyste fornlämningar eller
antikviteter. År 1817 förtecknade han lämningar i Dalarna och
anmälde dem till fridlysning. Listan innehåller de sedan tidigare
kända gravhögarna i slättbygden, vasaminnen, kapellgrunder m.m.
Anmärkningsvärt är att i ett par socknar nämns slagglämningar,
men de har senare strukits över (ATA). Sjöborgs verksamhet ledde
till att lagskyddet förbättrades och att skyddet allt mer inriktades på
lämningarna i marken, 1867 används uttrycket fasta fornlämningar
för första gången. Då infördes också föreskriften att
riksantikvarien skulle ge tillstånd för borttagande av fornlämning. I
praktiken var det inte alltid lätt att hävda skyddet och
riksantikvarien var mycket försiktig i sina försök. Det ansågs bättre
att ta bort ordinära gravhögar än att bevara dem om de låg i vägen
för odling. Föremålen från högarna kunde ju bevaras.
Richard Dybeck var en av romantikens förespråkare som vid
mitten av 1800-talet reste runt och upptecknade fornlämningar å t
bl.a. Vitterhetsakademin. En samma andas barn var Kröningsvärd.
Han samlade alla skriftliga dokument från Dalarna i ett
diplomatarium. I sin redogörelser över Dalarna fornlämningar
nämner Dybeck, förutom de tidigare kända gravhögarna i
bygderna, "hednarösen och hednakullor långt in i ödeskogarna",
dvs den typ av lämningar som senare brukar betecknas insjögravar.
Han noterade också en del stenåldersfynd. I samband med
uppteckningsresorna gjorde han även mindre utgrävningar, men
dokumentationsmetoderna kan ifrågasättas (1844). Den lämning
som han intresserar sig mest för är den s.k. Amundshögen, belägen
en bit väster om kungsgården i Husby (figur 3). Där skall en kung
vid namn Amund vara begravd samt en kista med guld. Dybeck
ritade också av denna ”Dalarnas största gravhög” (1918a). I en
senare artikel använder Dybeck fornlämningarna i tolkningen av
dalfolkets sinnelag. Då de äldre fornlämningarna: stenåldersredskapen och hednarösena fanns spridda över hela landskapet
medan gravhögarna var begränsade till odlingsbygden tolkade han
det som att "Dalfolket ännu vid slutet av hednatiden då de andre
Sveastammar redan hunnit bofästa sig, varit ett talrikt nomadfolk i
ett vilt skogsland". Och att "i ingen annan del av vårt land har
derföre det svenska fornmålet, samt sagan och sånger, ja allt
muntligt, fortlefvat och utvecklat sig så väl och naturligt” dvs. i
Dalarna kunde man studera bevarade rester av hednatidens
muntliga tradition (1918b:17f).
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Fig 3. Amundshögen i Husby så som Richard Dybeck såg den på 1840-talet.

Dalarnas fornminnesförening
Dalarnas Fornminnesföreningen bildades 1862 och dess
medlemmar hade som brukligt var en tydlig anknytning till
utbildningsinstitutioner. Initiativtagare var läroverkets rektor och
föreståndaren för Högre Bergsskolan med professors titel. Dybecks
engagemang torde ha haft betydelse när föreningen bildandes och
kanske även för formuleringen av dess stadgar med en vid
definition av begreppet fornminne. Denna vida definition fanns då
även på riksplanet, där det t.ex. talades om levande och stumma
fornminnen. Föreningens främsta uppgift var att granska och
vårda Dalarnas samtliga fasta minnesmärken, ta vara på
fornsaker, uppteckna språk, klädedräkt och folkliv m.m. i hela
landskapet. Föreningen hade också ett ideellt syfte, en fosterländsk
gärning. De historiska minnesmärkena, Vasaminnena ansågs
viktiga, dvs. ladorna i Rankhyttan och Isala, Ornäsloftet samt
Utmelandsmonumentet. De underhölls alla av staten (Sjödahl
1937). Föreningen, liksom många andra, anslöt sig till
Vitterhetsakademien, som för första gången fick formella kontakter
på regional nivå. Hos Vitterhetsakademien kunde föreningarna
söka stipendier för forskning. Men det var inte alltid konfliktfritt.
Dalarnas fornminnesförening ville gärna göra folkmålsuppteckningar, men svaret från akademin blev ”att fornminnesmärkenas uppsökande borde bliva mål för den blivande
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stipendiatens forskning och ej så mycket språket såsom redan förut
av prof Säve noga undersökt” (Wetterberg 1992:48).
Fornminnesföreningen erhöll två stipendier som användes för
att inventera och ”undersöka” insjögravar i Övre Dalarna och
bygravfält i södra Dalarna. Undersökningarna gick till så att
gravarna genomgrävdes för att se om det gick att konstatera om de
innehöll kol och brända ben. Några enstaka föremål framkom
också. I arbetet ingick också att nedteckna sägner. Genom dessa
resor hade ”bidrag insamlats till ett säkrare bestämmande av
befolkningens utbredning och landets odling under hednatiden”
(Vahlin 1875).
Hembygdsrörelsen och miljötänkande
Efter en kort period med arkeologisk verksamhet genom
fornminnesföreningen omkring 1870 var aktiviteten i Dalarna
tämligen sporadisk fram till slutet av 1920-talet. Även
Vitterhetsakademins minnesvårdande verksamhet var begränsad
vid sekelskiftet. Mot detta kontrasterade ett växande intresse för
folklig byggnadskultur som inspirerad av Hazelius verksamhet
drog som en våg över landet. Det tog sig uttryck i
hembygdsrörelsen, ursprungligen en revolt mot de förkonstligade
borgerliga livsformen. Ett stort antal hembygds- och
hemslöjdsföreningar bildades i t.ex. Dalarna i början av seklet. En
hembygdsförening behövde dock inte var en strikt etnologisk
företeelse, som man kanske lätt associerar, fornfynd ingick i
intressesfären och några kallade sig också fornminnesföreningar.
Det handlade mer om en generationsväxling, än om ett förändrat
intresse i förhållande till den äldre regionala fornminnesföreningen. Den nya hembygdsorganisationen såg sig själv som
mer tidsenlig och livaktig. I verksamheten ingick katalogisering av
föremål, fornminnesinventeringar eller arkeologiska undersökningar, liksom naturskydd och fridlysningar. En annan
betydande verksamhet var folktypsundersökningar, vars resultat
årligen publicerades i föreningen årsbok. Det gällde att utröna
dalfolkets ursprung och rassammansättning.
Kulturmiljövård
Skapandet av hembygdsgårdar kan ses som ett uttryck för det
ökade intresset för landskapet, vid den tid kopplades natur- och
kulturskydd alltmer samman och man ville se landskap och
minnesmärken som en helhet. Det skapades också en idealbild av
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landsbygden och dess bebyggelse. Den var starkt ideologisk och
utgick från borgerskapets turistiska attityd. De professionellt
utbildade humanisterna och arkitekterna blev fler. Det blev också
mer accepterat att staten grep in i t.ex. planeringen av
stadslandskapet och att kulturhistoriska värden kunde hävdas i
stadsplaneringen. Kulturminnena övergick från att till stor del
ingått i statens politiska intressen till att bli ett allmänt intresse, ett
intresse som skulle stå över samhällets särintressen genom sitt
professionella och vetenskapliga urval (Wetterberg 1992).
Centralt – regionalt
Med den ökade regionala vitaliteten synliggjordes en strukturellt
grundlagd konflikt, statens strävan att monopolisera främst
fornforskningen och regionens rätt till sin egen historia. Konflikten
gällde främst det arkeologiska materialet, den fanns inte på samma
sätt i hanteringen av det etnologiska materialet. En grund till
konflikten var lagskyddet och hembudsplikten, att alla fornfynd
skulle tillförs Statens historiska museum. Fornforskningen ansågs
främst ligga i statens, inte universitetens eller regionernas
intressen. Detta var svårsmält i liberalismens tidevarv (Wetterberg
1992:41ff). Från centralt håll hävdades att i ett så litet land som
Sverige var det bara möjligt att bedriva meningsfull vetenskaplig
forskning vid centralmuseerna. Regionala museer skulle hjälpa till
att samla in föremål och göra pedagogiska utställningar.
Centralstyrningen verkade ännu mer absurd då riksantikvarien
saknade egna resurser att bedriva forskning ute i landet långt in på
1900-talet. Det löstes delvis genom inrättande av landsantikvarietjänster och statsanslag till de regionala museerna.
I regionerna fanns en stark önskan att samla föremål och
bedriva forskning. De regionala museerna krävde forskningens
frihet,
statsanslag,
avskaffad
hembudsplikt,
självständig
grävningsverksamhet. Denna ”moderna” princip att försöka
bevara fornminnesföremålen i deras lokala miljö var viktig för
hembygdsrörelsen. Principen kan kopplas ihop med Forsslunds
bevarandemotiv, att bevara för människan, medan det centrala
snarare handlade om att bevara mot människan (Alzén 1993:145).
Denna önskan styrdes av fosterlandskärlek med romantiska
och nationalistiska förtecken. Man hävdade att det fanns ett
pedagogiskt värde i att förvara föremålen nära människorna, små
bygdemuseer (fornhem) skulle väcka och underhålla pietetskänslan
(Wetterberg 1992:53). Konflikten centralt-regionalt gällde även
Dalarna och det är en känslig fråga än idag. Allt var dock inte
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kontroversiellt. Den arkeologiska verksamheten gick på sparlåga
fram till 1930-talet, då hade den största hembygdshaussen lagt sig.
Från den tiden finns det flera exempel på samarbete, förbundets
sekreterare var t.ex. riksantikvariens ombud. En fornminnesinventering påbörjades 1928 och arbetena med att restaurera fasta
fornlämningar gjordes i samarbete mellan Dalarnas hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet.
Modernismen
Under 1920-talet uppstod en tydlig motsättning mellan gammalt
och nytt. Modernismen fick sedan extra skjuts av att
hembygdsvården kunde förknippas med nazismen. Resultatet blev
en reträtt från samhällsplaneringen och en koncentration till att
skydda ett mindre antal viktiga miljöer som dokument för
vetenskapliga behov. Förklaringen till förändringen kan dock inte
reduceras till ett ideologiskt problem utan var även beroende av
professionella strategier, organisatoriska
och ekonomiska
svårigheter vilka syntes tydligast inom byggnadsvården
(Wetterberg 1992:354ff).
New Archaeology och kulturmiljöer
Arkeologins allt för stora samröre med andra världskrigets
politiska idéer gjorde att man efter kriget ville skilja arkeologin från
politiken. Det uttrycktes genom att arkeologerna ytterligare
betonade vetenskapligheten, vilket betydde att de avstod från
tolkningar och spekulationer och istället ägnade sig åt att beskriva
(Moberg 1984). Den arkeologiska verksamheten låg på en blygsam
nivå fram till 1960-talet. Då förändrades läget, exploateringsgrävningar började utföras och stora fornvårdsinsatser gjordes.
Till skillnad från tidigare utfördes de främst av professionella
arkeologer. För Dalarnas del var kanske det mest betydelsefulla att
fornminnesinventering för ekonomiska kartan påbörjades.
Verksamheten ledde också till flera vetenskapliga arbeten (Serning
1966, Hyenstrand 1974). Under 1960-talet skedde stora förändringar inom arkeologin vad gäller teoretisk medvetenhet och
New Archaeology eller den processuella arkeologin växte sig allt
starkare. Den var positivistisk och betonade objektivitet, modellbygge och naturvetenskapliga metoder, vilket gav arkeologin en ny
vetenskapsidentitet och auktoritet (Smith 1993).
Dessa teorier utvecklades samtidigt som den kulturminnesvårdande förvaltningen expanderade. Det är troligt att
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förvaltnings möjligheter att expandera berodde på den
arkeologiska forskningens positivistiska, kvantitativa inriktning
och sökande efter generella lagar. Vetenskapsmännens starka tro,
att de kunna förhålla sig opolitiska till materialet gjorde dock att
forskningen och kulturmiljövården separerades och utvecklades
parallellt. Det fick då den konsekvensen att tolkningen av det
arkeologiska materialet skulle göras av opolitiska forskare.
Kulturmiljövården tillhörde däremot den politiska sfären och där
kunde därför inga tolkningar göras, där skulle man ägna sig å t
objektivt dokumenterande (Carman 1993).
Detta särskiljande kom att betyda att kulturmiljövård inte
räknades som ”lika fint” som forskning. En sådan inställning var
inte befrämjande för arkeologin och har också fått utstå mycket
kritik i senare års diskussioner. Att åter sammanföra de två delarna
är inte så enkelt. Inom den nu rådande teoretiska inriktningen ä r
alla väl medveten om att arkeologin har en politisk roll, så det
hindret bör försvinna. Ett annat problem är däremot att den
processuella arkeologin passar så väl in i den kulturminnesvårdande förvaltningen och har växt in i systemet. Intresset för
långtgående kontextuella tolkningar kan därför vara svalt, liksom
att skydda ett kulturarv byggt på icke rationell grund.
Kulturmiljöer och riksintressen
På 1970-talet blev kulturmiljövården en integrerad del av
statsförvaltningen. Det startade med arbetet för fysisk
riksplanering och fortsatte med riksintressemiljöer. Till detta hörde
en decentralisering av besluten från riksantikvarieämbetet till
länsstyrelserna som då fick länsantikvarier. Syftet för
kulturminnesvårdens arbete i fysisk riksplanering var ”att bibehålla
ett så rikt bestånd av kulturminnen och kulturmiljöer, att
möjligheten bevaras för allmänhet och forskning att följa landets
odlings- och bebyggelsehistoria och förstå den utveckling som lett
fram till vårt nuvarande samhälle” (Hyenstrand 1990:26). Urvalet
skulle framhålla kulturhistoriska miljöer i vilka landskapet skulle
kunna förstås utifrån sitt ekonomiska och samhällsmässiga
samband med den naturliga omgivningen. Kontinuitet skulle också
betonas. I arbetet låg tanken på kunskap som en demokratisk
rättighet. Kulturvården skulle ses som en samhällspolitisk inte en
antikvarisk fråga. Det var inte tillåtet för den enskilde att fritt
förfoga över landets urkunder (Janson 1974).
Det var inte så lätt att omedelbart leva upp till de uppsatta
målen. Det visade sig bl a i det regionala kulturminnes-
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vårdsprogram för de arkeologiska intressena i Kopparbergs län
som utarbetades 1982 av Åke Hyenstrand. Arkeologi var där i det
närmaste synonymt med förhistoria. Urvalet av områdena utgick
till stora delar från de lämningar som var synliga ovan mark, dvs
järnålderns gravar och järnframställningsplatser. Även ej synliga
lämningar diskuterades, men inget konkret föreslogs. Bevarandet
motiverades ur vetenskaplig synpunkt, men en pedagogisk tanke
fanns också, då urvalet skulle illustrera förhistoriska miljöer.
Avgränsningen motiverades med att det innanför den fanns en
koncentration av lämningar, begrepp som samband och kontinuitet
används däremot inte i motiveringen. Den fysiska riksplaneringens
översiktliga karaktär har tvingat kulturminnesvården att delvis
överge de enskilda monumenten till förmån för en bredare
miljöredovisning, men vetenskapsteoretiskt var man dåligt
förberedd för att fylla områdena med ett bärande innehåll. Även om
motiveringarna för bevarande har fördjupats under senare år ä r
det fortfarande en utmaning att formulera dem. Den karaktär som
både fornlämningar och bebyggelse har i ett region som Dalarna
lämpar sig egentligen mycket väl för bevarande i form av miljöer.
Det är då inte de enskilda lämningarna utan strukturerna som ä r
viktigast, men det är också oerhört svårt att verbalt uttrycka en
sådan ”hållbar” motivering. Det är lättare att uppnå förståelse för
ett enskilt monument med en specifik historia.
Bevarande: del eller helhet, centralt eller lokalt?
Kulturarv är i sig ett komplext begrepp och bevarandet av det kan
vara minst lika kontroversiellt. Detta beror bl.a. på motsättningar
mellan de olika aktörerna och synsätten. Det fysiska kulturarvet
kan bevaras enligt två huvudprinciper: del eller helhet. Om man
lägger en mer eller mindre ”död hand” över ett begränsat områden
kan autenticitets- och vetenskapsvärdet vara de bärande. Den
andra möjligheten är att försöka arbeta i hela samhället. Det
innebär ideliga kompromisser och för att det över huvudtaget ska
fungera måste det göras i anslutning till politiska instanser och
förutsätter en decentraliserad verksamhet. I detta fall har man
bättre möjlighet att bevara strukturer, men får svårare att
förhindra förändringar i detaljer. Om själva bevarande är det
viktigaste är det lättare att bevara en liten väldefinierad mängd
väl, än om man vill bevara allt som äger kulturellt och historiskt
värde. Då riskerar man att bevara det dåligt och utan sakkunskap.
Ett partikularistiskt kulturarv är också lättast att bevara med
hjälp av lagar och på ett professionellt sätt. Ett holistiskt kulturarv,
en gemensam referensram, är betydligt svårare att bevara. Det går
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egentligen inte att lagskydda och försöker man är det stor risk att
det blir fel. Med ett partikularistiskt synsätt bevarar man objekt,
medan det för miljöer krävs ett holistiskt synsätt. När det blåser
snåla vindar är det troligt, som på 1930-talet, att det
partikularistiska synsättet tar överhanden även om de flesta torde
vara överens om att det är en alldeles för begränsad syn på
kulturarvet. Inrättandet av kulturmiljöenheter på länsstyrelserna
är ett försök att komma in i samhällsplaneringen.
Centralt - lokalt
Motsättningen mellan ett centralt och ett lokalt kulturarv kan också
ses som två olika strukturer där det centrala representeras av
byråkrater, kapitalister och forskare, dvs. en intellektuell auktoritet,
medan den lokala representeras av fysiska miljöer, identitet och
närhet. Det innebär dock inte att decentralisering av den centrala
strukturen i ett västerländskt samhälle, i detta fall arkeologisk
verksamhet, utan vidare betyder att den lokala kulturen stärks
(Keller 1978). Det är inte självklart att experten och amatören kan
mötas. Det finns t.ex. en motsättning mellan expertens
strukturerade tolkning och den vanliga människans minne, där
dåtiden ofta ter sig kaotisk och episodisk (Lowenthal 1986). Denna
motsättning synliggörs också av Beckmans uppdelning av det
komplexa begreppet kulturarv i olika dimensioner. Kulturarvet som
”myt” och kulturarvet som ”kod” är då oberoende av aspekten
saklig historicitet, medan detta är viktigt om man ser kulturarvet
som ”uppslagsverk” och ”anor”. Den professionelle hanterar helst
och bäst dimensionen ”uppslagsverk” men det är inte vad folk mest
efterfrågar (1993). Vanliga människor är i vardagen mest
intresserade av kulturarvet som ”anor” medan turistindustrin ä r
mer intresserad av kulturarvet som ”myt”. Det kan också uttryckas
så att amatörer vill bevara ”sitt” kulturarv, ofta med starkt
emotiva värden, medan den professionelle ett allmänt kulturarv
med kognitiva värden. Denna motsättning torde mer eller mindre
ha funnits lika länge som arkeologiämnet.
Kulturarvet
Kulturarvet var i allra högsta grad en statlig angelägenhet på 1600talet. Intresset för kulturarvet hade ett uttalat politiskt syfte, det
användes för att inge respekt åt kungen och nationen. Synen på
arvet var mer arkivaliskt än antikvariskt. De litterära källorna var
viktigast, både föremål och lämningar i landskapet sågs som
illustrationer till det skriftliga materialet. Lämningarna i
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landskapet kom långt fram i tiden att främst ses som fyndbehållare.
Detta arv finns fortfarande med i bagaget, om än inte så
tongivande. Kulturarvet hade främst en symbolisk och mytisk
funktion och kulturbegreppet var luddigt och kunde inbegripa det
mesta med gamla anor. Även om lämningarna hade lagligt skydd,
var inte avsikten att detta skulle ha rättslig verkan på samma sätt
som dagens lagstiftning. Definitionen var för luddig för att klara en
rättslig prövning och fornlämningarna utgjorde ju bara en liten del,
resurserna var för små och de vetenskapliga metoderna inte
tillräckligt utvecklade. Det politiska syftet uppnåddes ändå, då
medvetandet om att något betraktas som värdefullt gav ett visst
skydd i sig. ”Vanliga” bygravfälten hade knappast något lagligt
skydd (om det nu skulle haft någon betydelse) men det framgår av
det skriftliga materialet att den typen av lämningar var välkända
och att de ansågs ha historisk relevans.
Under 1700-talet släppte lite av den mytiska och litterära
fokuseringen, arkeologin blev mer empirisk och kulturarvet var
framförallt inte lika politiskt användbart för kungamakten.
Kulturarvsbegreppet blev under 1800-talet tydligare definierat och
då också mer begränsat. Det rörde sig dock bara om nyansskillnader och förändringen berodde bl.a. på ökad professionalism.
Mot mitten av 1800-talet blev kulturarvet som myt åter högaktuellt, understött av
romantiken
och
nationalismen.
Nationalismen var denna gång inte lika starkt knuten till
kungamakten, men den gick också statsmaktens ärenden och ansågs
samhällsnyttig. Kulturarvet ansågs betydelsefullt för att
människorna skulle känna sig delaktigt i identifieringen av
svensken och Sverige (Moberg 1984). Denna folkliga rörelse
betydde inte att alla var lika engagerade, utan initiativet kom
främst från den växande medelklassen.
Under 1800-talet blev det allt tydligare att det skett en
perspektivförskjutning från kungligt till mer folkligt förankrat
kulturarv eller uttryckt på ett annat sätt, att kulturarvet från att ha
haft en nationell funktion också fick en regional. När det gäller att
söka sina anor finns det inte heller någon motsättning mellan ett
nationellt och ett regionalt kulturarv. Romantikens tro på djupt
samband mellan forntid, nutid och framtid spelade stor roll både för
det nationella kulturarvet och för hembygdsvården (Moberg 1984).
När kulturarvet fick en mer regional prägel i slutet av 1800-talet
utgjorde fornlämningarna en viktig del, men mycket annat ansågs
också intressant. I Dalarna lades mycket arbete ner på att söka
ursprunget genom språket och det kunde i det närmaste föras ner
på bynivå, dvs. det var snarast frågan om lokal identitet. Vid
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sekelskiftet ansågs grundstommen i nationalromantiken vara:
naturen, nationen, hembygden och historien. Ursprunglighet och
naturlighet var viktigt och det representerade bönderna. Det
fysiska uttrycket för den gamla goda bondekulturen fick i Sverige
representeras av Dalarna, vilket i kulturelitens ögon sågs som
pittoreskt och egalitärt i motsats till industrialism och klassmotsättningar. Dalarna kunde för Sverige förkroppsliga myten om
det fria bondesamhället medan man i Danmark fick söka sig ner i
förhistorien för motsvarande förebilder. (Löfgren 1979, Kristiansen
1993).
Efter andra världskriget har kulturarvsbegreppet fått en mer
antropologiskt andemening, arkeologi handlar om mänskligheten,
inte om folkslag. Politiskt har bevarande präglats av ett allmänt
intresse och inte av ett antikvariskt intresse. Kulturarvet har också
fått en större turistisk och kommersiell prägel och en mer medveten
användning. Namnbyten kan vare ett sådant exempel. På den
regionala nivån har ”landskap” en stark koppling till kulturarvet.
Det har däremot inte den ofta geografiskt i det närmaste
ekvivalenta termen ”län” som är en administrativ benämning.
Intressant är därför namnbytet från Kopparbergs län till Dalarnas
län. Otvetydigt har kulturarvet en stor betydelse i detta
sammanhang och det torde vara de symboliska och mytiska
värdena man är ute efter och regionalisering och turismen torde ha
haft betydelse för beslutet. Ur vetenskaplig synpunkt har däremot
hävdats att namnbytet var inkorrekt.
Monumentalitet
Att studera fornlämningar i ett trehundraårigt perspektiv kan
kännas lite konstruerat då det är uppenbart att begreppen har
definierats om och de begrepp vi använder i dag eventuellt kan
följas till mitten av 1800-talet men knappast längre. D e
fornlämningar som ansågs intressanta fram till mitten av 1800talet var de monumentala, de kungliga, Uppsala högar, borgruiner
m.m. I Dalarna saknas monumentala fornlämningar och de andra
lämningarna var ointressanta åtminstone ur ett riksperspektiv. D e
kunde inte anses ha haft någon avgörande betydelse för Sveriges
historia och kunde därför tas bort om de låg i vägen för odling som
på t.ex. Tunaslätten. Men om man ser kulturarvet i en vidare
bemärkelse fanns riksintressanta lämningar i Dalarna, de s.k.
Vasaminnena. Sägnerna om Gustav Vasa var en mycket viktig del
av den ärofulla historien, de ingick i det nationella kulturarvet och
har en plats där ännu idag. Dessa monument har uppenbarligen
också spelat en roll i den regionala kulturarvet, där de har vårdats
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och bevarats. Även om betoningen på monumentalitet har tonats
ner har det arkeologiska kulturarvet i Dalarna en låg potential
upplevelsemässigt (vilket naturligtvis är en pedagogisk utmaning).
En viss monumentalitet har betydelse för den enskildes upplevelse.
Det är lättare att vara stolt över en mäktig gravhög än några
slaggbitar i åkern. Däremot representerar myten om landskapet
Dalarna en betydelsefull del av kulturarvet men då gäller det inte
det arkeologiska.
Sammanfattning
Under de drygt 300 år vi brukar anse att det bedrivits
kulturmiljövård i Sverige har innehållet varierat; vad ingår i
kulturarvet, varför skall det skyddas och vilka har varit de drivande
krafterna? Under 1600-talet var kulturarvet ett nationellt intresse
med kungliga förtecken. Efter en svacka blev det nationella
intresset för kulturarvet åter tydligt under 1800-talet, då även ett
regionalt och mer folkligt intresse började växa fram. Det folkliga
intresset kulminerade i början på 1900-talet med hembygdsrörelsen.
I samband med modernismens genombrott på 30-talet fick
kulturarvet lägre prioritet. Under efterkrigstiden har sedan
turismen inneburit ett ökat intresse för kulturarvets emotiva sida.
Kulturmiljövården har också givits möjlighet att verka inom
förvaltningen och där har de kognitiva värdena skyddats. Detta
har kunnat uppnås genom att kulturmiljövården i ett demokratiskt
land ses som ett allmänt intresse.
I äldre tid var det inte objekten i sig utan deras symbolvärde
som var det viktiga. Så även om det snarare handlade om objekt än
om miljö, var bevarandet inte objektsfixerat. När det så
småningom kring sekelskiftet 1900 fanns både lagar och kompetens
som möjliggjorde ett seriöst hävdande för bevarande av de fysiska
kulturlämningar växte ett miljötänkande allt starkare. Detta tycks
dock ha försvunnit på 30-talet med modernismen och allmänt hårda
tider. För att motivera sin existens fokuserade arkeologerna på
objekten och hävdade vetenskaplighet. Kulturarvsbegreppet
överensstämmer dock dåligt med objekttänkande så det har under
senare decennier gjorts försök att åter vidga det till ett
miljötänkande, men både vetenskaplig teoribildning och
handläggningsrutiner har bromsat. Den fysisk riksplaneringen och
några nya övergripande lagar har verkat för ett miljötänkande.
En övergång till ett miljötänkande innebär också att
monumentens betydelse tonas ner, monument vilka på flera sätt
kan associeras med kungahusets historia. Bevarandet av kultur-
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arvets fysiska lämningar genom lagar kommer troligen även i
framtiden att ha stark knytning om inte till kungen så till staten. Om
den lilla människan lyckas hävda sin syn är osäkert, men det
innebär också en risk för att kulturarvet urholkas. Motsättningen
statens historia – folkets kultur kommer dock troligen att finnas
även fortsättningsvis. För det regionala kulturarvet i Dalarna har
fornlämningarna inte haft en central betydelse och en anledning
torde vara att det saknas monumentala lämningar. Jag menar inte
att de saknat betydelse, men Vasaminnena och det faktum att
Dalarna fått symbolisera det gamla bondesamhället har ur
nationell synpunkt varit mycket viktigt. För regionen har språket
haft en stor relevans. Fornlämningarnas betydelse för kulturarvet
har däremot ökat på senare tid, beroende på turism och EU-pengar.
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Bevarandeargumentationen, den retorik man använt sig av för att
rättfärdiga bevarande av element i kulturarvet, har alltid varit en
betydelsefull aspekt av det som idag kallas kulturmiljövård. Jag
kommer i denna artikel att visa på hur argumentationen, främst
inom den arkeologiska kulturmiljövården (tidigare kulturminnesvården) men i någon mån också inom byggnadsvården, har
förändrats under 1900-talet, men också vilka efterverkningar den
haft på den praktiska bevarandeverksamheten. Jag har delat upp
århundradet i tre relativt homogena perioder: det tidiga 1900-talet
fram till 1940-talet, tiden från 1940-talet fram till 1970, och tiden
efter 1970. I slutdiskussionen kommer jag att diskutera hur
bevarandeargumentationen kan komma att se ut i framtiden, och
vilka problem den kan komma att ställas inför.
Bakgrund: lagstiftningens utveckling
Lagstiftningen kring fornminnen och byggnadsminnen är tätt
knuten till behovet av att motivera bevarande, men det är också ett
allmänt känt problem bland kulturmiljövårdare att lagen (numera
kulturminneslagen) inte berättar varför vi skall bevara, bara att vi
skall bevara. Hur har det blivit så? Här är det nödvändigt med ett
längre tidsperspektiv på lagstiftningen. Fornlämningar har varit
lagligt skyddade i Sverige sedan 1600-talet. Denna lagstiftning
syftade till att bevara de monument som stormaktstidens Sverige
betraktade som lämningar efter ett storslaget förflutet. Lagen var
inte särskilt stark och straffen för överträdelse oklara och vaga.
Först 1867 kom en ny förordning som entydigt skyddade
fornlämningar. Denna gällde till 1942, då den fornminneslag som i
hög grad fortfarande gäller tillkom. Denna lag preciserade
definitionen av fornlämning, klargjorde villkoren för borttagande
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och undersökning och fastställde straffen för skadegörelse. Man
lade dessutom fast riktlinjerna för att skydda genom att aktivt
vårda fornlämningarna (Schnell 1990:150f). Lagstiftningen kring
byggnadsminnen har alltid varit svagare än lagstiftningen kring
fornminnen. Först 1920 kom en kungörelse med föreskrifter för den
kulturhistoriska byggnadsvården. Det fanns nu begränsade
möjligheter att byggnadsminnesförklara och därmed skydda vissa
byggnader. 1942 och 1961 vidgades dessa möjligheter, men lagen
var fortfarande svag och beroende av t.ex. fastighetsägarnas goda
vilja (ibid).
Sedan 1989 återfinns lagstiftning kring både fornminnen och
byggnadsminnen inom samma lag, kulturminneslagen. Reglerna
har förtydligats än en gång och anpassats efter kulturmiljövårdens
förändrade situation. Miljötänkandet har nu slagit igenom i
lagstiftningen, och det finns vidgade möjligheter att skydda hela
miljöer. Byggnadsvårdslagstiftningen är fortfarande svag, men de
kulturmiljövårdande institutionerna har fått större möjligheter att
markera sin ståndpunkt och få tid till information. Dessutom har
man i starkare ordalag understrukit vikten av att bevara
kulturarvet, även om man inte närmare förklarar varför. Under
1980-talet slutfördes också arbetena med naturresurslagen (NRL)
som knöt ihop ett antal olika lagar om mark och miljö, och plan- och
byggnadslagen (PBL). Båda dessa lagar är av betydelse för
kulturmiljövården (Schnell 1990:152).
1900-talets bevarandeargumentation
Lagen har alltså aldrig stått till buds med någon verklig förklaring
till varför man bör bevara. En sådan förklaring eller snarare
förklaringar har hela tiden i mer eller mindre hög grad avkrävts
den kulturvårdande verksamheten, och motiveringarna har växlat
genom tiden. Från att under stormaktstiden varit en starkt
politiserad verksamhet och under 1700-talet präglats av mestadels
enskilda antikvariska insatser, ställde man sig under 1800-talets
romantik inte sällan i motsatsställning till stormaktstidens politiska
anspråk. Man tenderade istället att tala om det förflutna på ett nytt
sätt: det kungligt fosterländska blev nu det folkligt fosterländska.
Forntiden blev en källa till förståelse för folket och landet, och man
trodde på ett djupt samband mellan forntid, nutid och framtid. Man
hänvisade till att förståelse och respekt för ”fädrens verk” ledde till
en förståelse för det svenska folket, dess egenart och ”dess
historiska uppgift”. Genom detta skulle man också kunna förstå
landet självt. Forntiden kom att förplikta nutiden - endast den som
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förstod det förflutna kunde se framtiden an med tillförsikt och
lämna efter sig ett värdigt arv (Beckman 1998:16, Fogelqvist
1930:62ff, Moberg 1984:138ff).
Det tidiga 1900-talet
I slutet av 1800-talet var Sverige fortfarande ett jordbrukarsamhälle, där förändringarna och utvecklingen mot en industristat
både oroade och lovade gott. Nationalromantiken och fosterlandsstämningarna, strömningar i hög grad utlösta av denna tilltagande
modernisering, hyllade hembygden och naturen, men byggde även
på industri, teknik och vetenskap. Naturvårdsrörelsen och
hembygdsrörelsen grundades, och den nationella kulturhistorien
manifesterades i byggen som t.ex. Nordiska Museet och Skansen.
Under det tidiga 1900-talet förvandlades så Sverige slutligen från
ett jordbrukarsamhälle till en urbaniserad och industrialiserad stat.
Förändringarna medförde en ökad medvetenhet om att
kulturminnena (vid denna tid huvudsakligen fornlämningar och
kyrkor) gradvis höll på att försvinna. Samhällsomdaningen utsatte
det vi idag kallar kulturmiljöer för stor stress, och detta engagerade
professionella kulturvårdare (t.ex. museimän) men kanske främst
lekmän (t.ex. hembygdsföreningar). Det ”stolta kulturarvet” blev
med Beckmans (1998) ord ”det stackars kulturarvet”. Det tidiga
1900-talets oro för det försvinnande kulturarvet ledde till
strävanden att omorganisera kulturminnesvården men också till
allt starkare krav på att bevara och olika sätt att se på
bevarandefrågor (Alzén 1993:126ff, Battail 1993:183ff, Beckman
1998:17, Hyenstrand 1990:26, Kylhammar 1998:230ff, Martinsson
1993:205, Wetterberg 1992:13, 329).
Argumentation
Det tidiga 1900-talets rättfärdigande av bevarandet var
huvudsakligen av samma nationalromantiska karaktär som det
varit under 1800-talet, även om det fanns en mer bekymrad ton
inbegripen. Man skulle för att kunna ”leva starkt” samtidigt leva
”sina fäders, sitt eget och sina efterkommandes liv”. Enligt
Fogelqvist (1930) skulle denna strävan ligga bakom en inspirerad
kulturminnesvård (Fogelqvist 1930:62ff). Man kan dela upp det
tidiga 1900-talets bevaranderetorik i två läger: skulle man ta in
kulturföremålen på museer och bevara dem för eftervärlden på
detta vis, dvs reservera dem, eller skulle man låta dem vara kvar
ute i verkligheten och låta folk använda sakerna, dvs kultivera
dem? Nordiska Museets grundare Artur Hazelius syfte var att visa
upp, att förklara vad som hänt. Han planerade med sitt museum att
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skapa en statisk bild, en tavla över det förflutna. Argumentationen
var vetenskaplig, närmast naturvetenskaplig. Det gällde att kunna
visa upp hur det sett ut i gången tid, föremålen skulle bevaras
främst för vetenskapen (Alzén 1993:132ff). Mot honom stod något
senare bl.a. Karl-Erik Forsslund, författaren till hembygdsrörelsens
”programskrift” Hembygdsvård I och II. Forsslund påpekade att
människan måste stå i centrum, inte vetenskapen. Han menade att
den fysiska närvaron till kulturföremålen skulle påverka
människornas privatliv och skänka dem kunskap om det förflutna
på ett helt annat sätt än ett museum. Han förordade istället
bygdemuseer, om inte tingen kunde få vara kvar hos sina ägare.
Man kan tala om ett aktivt bevarande, ett brukande, av kulturarvet
(Alzén 1993:37ff). Denna debatt kan sägas vara genomgående för
kulturminnesvården och återfinns i något förändrad form än idag,
när man diskuterar hur man skall dels bevara och dels levandegöra
kulturarvet.
Praxis
Det praktiska bevarandearbetet rörde under tidigt 1900-tal främst
fornminnen eller kanske snarare artefakter, vilka ända fram till
1960-talet i hög grad betraktades som mer intressanta än själva
fornlämningarna. Först 1921 initierades en utvidgning av
fornvården till en kulturminnesvård, innefattande också byggnadsminnen (Wetterberg 1992:351). Insikten från 1800-talets senare del
om att kulturarvet höll på att förintas ledde till ett ökande behov av
dokumentation av fornminnesbeståndet. Först ut av de större
inventeringarna i landet var Göteborgsinventeringen, påbörjad
1916. I det övriga landet påbörjade den allmänna fornminnesinventeringen 1937. Innan samhällsexpansionen från och med 1940och 1950-talen var bevarandesituationen inte så utsatt som under
den senare delen av 1900-talet. Exploateringstakten var
förhållandevis låg, och arkeologerna bestämde själva i hög grad
vad de ville och inte ville gräva (Zachrisson 1997:26f).
Det tidiga 1900-talets byggnadsvård var enligt vårt sätt att se
förhållandevis modern (i betydelsen nutida). Samtidigt som man
lade ner stor kraft på att skapa nya intressanta och harmoniska
miljöer i de växande städerna intresserade man sig också för
inordnandet av kulturhistorisk byggnadsvård i byggandet och
stadsplanerandet. Lagstiftningen släpade dock efter dessa
ambitioner vilket kom att visa sig tydligt efter 1930-talet, då helt
andra byggande- och stadsplaneideal kom att bli gällande
(Schönbeck 1994:36ff, Wetterberg 1992:235, 304, 324).
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1940-tal till 1970
Under Sveriges industriella uppsving efter Andra Världskriget och
fram till 1970-talet expanderade samhällets exploatering av de
traditionella miljöerna enormt. Detta ställde den dittills
förhållandevis antikvariska kulturminnesvården inför stora
praktiska utmaningar. Det kan vara problematiskt att hitta en
relevant startpunkt för vad man skulle kunna kalla samhällsexpansionens kulturminnesvård. Många av riktlinjerna för det
moderna Sverige drogs t.ex. upp redan under 1920- eller till och
med 1910-talet. Det man vanligtvis brukar kalla folkhemsbygget
startade under 1930-talet då en ny bostadspolitik förebådades och
landet förbereddes för massbilismen, och byggnadsvårdare kan
peka på att det stora brottet mot all tidigare stadsplanering ligger i
sent 1950-tal. Jag har något försiktigt valt 1940-talet, med betoning
på dess senare halva som bakre gräns för denna period. Just vad
gäller argumentationen är denna gränsdragning kanske mest
adekvat. Tiden kring 1970 som främre gräns för perioden är som vi
skall se något lättare att dra.
Argumentation
Bevarandeargumentationens nationalromantiska karaktär ä r
särskilt tydlig under det tidiga 1900-talet, men samma typer av
argument användes fortfarande då Moberg betraktade arkeologins
historia 1947. Intressant är dock att även om samma nationalromantiska argument och tankegods återkom, verkar det som om
sammanhangen sakta har förändrats. Moberg pekar på att de
gamla motiveringarna återkommer under 1900-talets lopp i allt
mer festliga sammanhang (festskrifter, festtal osv.), snarare än i
kulturminnesvårdens vardagsliv och praxis (Moberg 1984: 137ff).
Detta är säkerligen inget som är helt försvunnet idag. Men, som
Moberg menar, det har aldrig så mycket varit de yrkesverksamma
kulturmiljövårdarna som använt dessa argument, även om de
kunnat plocka fram dem när det behövts. Det verkar i hög grad
varit personer i ledningen för eller utanför kulturmiljövården som
använt sig av dessa romantiserande motiveringar för bevarande
(ibid:150). Andra motiveringar saknades dock inte. Mot mitten av
1900-talet och i samklang med folkhemsbygget började andra mera
nyttoinriktade argument framföras, som ibland gick stick i stäv med
vad nationalromantiken framfört. Kulturvården och särskilt
arkeologin föreslogs samhällsuppfostrande, fredsbevarande och
rent av demokratiska funktioner. Den skulle kunna bidra till
förståelse nationer emellan eftersom arkeologin ofta handlade om
förhistorien då inga nationer i dagens mening fanns (mot detta ä r
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det förstås lätt att kritiskt invända att de arkeologiska
lämningarnas ålder knappast har hindrat hågade figurer att dra
nationalistiska växlar på dem). Särskilt historia framfördes och
framförs fortfarande som ett kraftfullt vapen i kampen mot
propagandamyterna. Överhuvudtaget började verksamheten få
allt fler folkbildande drag (Moberg 1984:144f). Ett intressant sådant
drag är så att säga omvänt mot det tidiga 1900-talets. Den
moderna välfärdsstaten har få eller inga uppenbara skäl att
historiskt legitimera sig. Man började dock under denna period
använda historia och kulturarv som ett pedagogiskt instrument för
att påminna om eländet förr och uppnå kontrastverkan (Beckman
1998:18). Inom byggnadsvården kom perioden att medföra de
hittills mest genomgripande förändringarna. De flesta svenska
städer ändrade radikalt karaktär. Det tidiga 1900-talets starka
intresse för bevarande av såväl äldre objekt som miljöer för att
skapa fantasieggande och spännande stadsmiljöer förbyttes i
folkhemsfunktionalismens förordande av ljusa, öppna, rena och
funktionella miljöer och senare i 1960-talets brutala saneringsiver
och närmast totala ointresse för äldre bebyggelse.
Praxis
Med inventeringen, fornlämningsregistret och den ekonomiska
kartan blev kulturmiljövården för första gången delaktig i
samhällsplaneringen. Men inventeringen var delvis påbjuden av
staten och inte något helt självständigt initiativ av Riksantikvarieämbetet. Detta säger en del om tidens strömningar, där
kulturminnesvården i allt högre grad blev en del av
samhällsutvecklingen (Selinge 1996: 7f, 11, 25). Verksamheten
förändrades kraftigt med den ökade exploateringstakten, och
omställningen från bevarande- och forskningsinriktad verksamhet
till en verksamhet för samhällsservice var inte friktionsfri
(Zachrisson 1997:26f).
Modernismen kom med tiden helt att förändra det tidiga 1900talets intresse för de byggda miljöernas historiska utveckling och
dennas estetik. Byggnadsminnenas svaga
lagskydd och
samhällsexpansionens krav och möjligheter ändrade helt från och
med 1960-talet genom omfattande rivningar av äldre bebyggelse
och ändringar av stadsplaner många svenska stadskärnors
utseende. Intressant är att medan man på kontinenten försökte
återställa de av bombningarna förstörda städerna rev man i
Sverige i aldrig tidigare skådad skala. Byggnadsvården stod
hjälplös eller relativt ointresserad inför dessa förändringar
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(Jansson 1991:6, 1993:17, Noréen 1987:12,
Wettergren 1992:30ff).

Schönbeck 1994:50ff,

Det sena 1900-talet
Jag har valt att dra gränsen till ”det sena 1900-talet” vid tiden kring
1970 eftersom det då påbörjas stora förändringar inom
kulturmiljövården. 1950- och 1960-talens samhälleliga expansion
hade ställt väldiga krav på verksamheten. Den organisation och
lagstiftning som initierats under Sigurd Curmans tid som
riksantikvarie hade visat sig vara helt nödvändig för att kunna
hantera de undersökningar som orsakades av de jättelika
exploateringarna under 1950- och 1960-talet, och med lagstiftningen från 1942 tillsammans med fornminnesinventeringen
och dess koppling till ekonomiska kartan hade grunden lagts till den
moderna kulturmiljövården. Vid mitten av 1970-talet utformade
man riktlinjer för en ny kulturpolitik. Man betonade nu att
samhällets totala historia var viktig och värd att bevara. Man hade
för avsikt att arbeta fram långsiktiga kulturminnesvårdsprogram
som länsstyrelserna skulle göras ansvariga för, medan
Riksantikvarieämbetet fick en övergripande funktion av samordnare och utvecklare. Krav ställdes i samband med detta på
exakta fastställanden av riksintressanta kulturmiljöer (Hyenstrand
1990:29ff, Selinge 1996:170). Under 1970-talets andra halva
omorganiserades verksamheten. Man fick inom kulturminnesvården en klarare ansvarsuppdelning mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, länsmuseerna och kommunerna. Man fick
ett nytt samspel mellan de centrala, regionala och lokala delarna av
organisationen (Schnell 1990:154).
Argumentation
Under det tidiga 1900-talet hade medvetenheten om kulturarvets
försvinnande och samhällets oåterkalleliga omdaning utlöst en våg
av professionalisering och omorganisering av verksamheten.
Under slutet av 1960- och början av 1970-talet utlöste en liknande
medvetenhet 1970- och 1980-talens stora förändringar inom
kulturmiljövårdens alla sektorer. Här var särskilt miljödebatten
drivande, och man reagerade på och protesterade mot rivningarna
och trafikplaneringen i de svenska städerna. Man menade att de
nya miljöer som växte fram inte var människovänliga, att
människor behöver hemkänsla och traditioner, att leva i
traditionsrika miljöer. Det bör dock påpekas att detta inte var unikt
för Sverige: samtidigt fördes en internationell debatt om just dessa
punkter, där snarare det allmänna intresset av att bevara det
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hemvanda framhölls än det antikvariska intresset att bevara det
som är arkitektoniskt ”fint” eller unikt. (Noréen 1987:13f).
Problemet för den kulturvårdande verksamheten har varit och
är uppenbart: hur skall man kunna argumentera för bevarande av
kulturvärden i ett modernistiskt värderationellt och vinstmaximerande samhälle? Kulturpolitiken är, som Beckman påpekar,
ett ytterst svårmoderniserat område (Beckman 1998:13ff). Svaren
har blivit allt mer diversifierade. Det fungerar inte längre med det
tidiga 1900-talets argument, även om de fortfarande förekommer.
Det behövdes nya, vetenskapliga, rationella och mångsidiga
argument. Denna strävan gavs politisk sanktion med 1974 års
kulturproposition, där man slog fast de kulturpolitiska skälen för
bevarande. Man hänvisade då just till att effektivitetssamhället
hotade göra arbets- och boendemiljön steril och traditionsfattig,
och att människan därigenom blir otrygg och upplever
främlingskap (Noréen 1987:13f). Så vilka argument har då förts
fram för bevarandet under det sena 1900-talet?
Många av de tidigare argumenten har förstås fortfarande
relevans, men det finns betydande tillskott. Särskilt tydligt är att
”känsloargumenten”, dvs de subjektiva, omätbara, sociala
argumenten, utgör en viktig del av argumentfloran. Man hänvisar
till att ett bevarat kulturarv ger en känsla av samhörighet med det
förgångna och därigenom trygghet i en alltmer föränderlig värld;
det ger hemkänsla, igenkännanden och trivsel att leva i en
traditionsrik miljö med minnen från andra tider; samt inte minst
möjligheten till personlig utveckling och förståelse av det
förgångnas samband. Det ansågs viktigt för människor att kunna
hålla kontakten med sina rötter, alltså en identitetsutvecklande
funktion. Man betonar människornas behov av kunskap om det
förgångna, alltså en folkbildande funktion. En annan viktig grupp
argument är de historiska. Kulturarvet är lämningar efter
samhällsordningar,
samhällsfunktioner,
livsstilar,
konst,
arkitektur, enstaka händelser osv. och kan representera annars
försvunna kunskaper, insikter och erfarenheter gjorda av
gårdagens människor. Kulturarvet har alltså ett stort historiskt
källvärde.
Vidare är kunskap om det förflutna en viktig referenspunkt för
att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till både det förgångna och
nutiden, alltså en kritisk funktion. Man antyder också att
förtrogenhet med det egna kulturarvet har en överbryggande
funktion då det gäller att ha förståelse för andras kulturarv, inte
minst i det mångkulturella Sverige som man under det sena 1900talet så ofta talat om. Slutligen hänvisar man till att kunskap om
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det förgångna borde vara en del av det allmänna kulturutbudet,
alltså en närmast estetiskt berikande funktion; knutet till detta ä r
resonemang om rekreation, någon som det ofta framförs behov av
möjlighet till. Relaterat till detta är förstås att kulturarvet under
det sena 1900-talet ha en rent underhållande funktion, inte minst
genom t.ex. TV-program (Anselm 1993a:17f, Beckman 1993b:114,
1998:22, Blomkvist 1990:142, Cars et al 1996:19ff, Schnell 1990:145f).
Praxis
Sedan 1970-talet har vårdobjekten blivit fler, parallellt med den
enorma kunskapsuppbyggnad som ägt rum. Vid 1970-talets mitt var
det fortfarande nästan bara vissa förhistoriska lämningar, som
t.ex. gravfält och fornborgar, som kunde betraktas som vårdobjekt.
Under 1970- och 1980-talet tillfördes en mängd nya kategorier,
såsom boplatser och jordbruks-, jakt- och fångstlämningar. Till
detta kommer en hel rad kategorier från betydligt senare tid, såsom
jordbrukslandskap - under 1980-talet började man på allvar
debattera det öppna landskapets försvinnande - och den tidiga
industrialismens spår. Kanske är det viktigaste den tydliga
betoningen på miljöer istället för objekt, även om, som vi sett,
intresset för miljöer inte är något nytt.
De stora omorganisationerna inom kulturmiljövården har i
viss mån ökat de praktiska möjligheterna, men de ekonomiska
möjligheterna för att bevara har knappast blivit mycket större
(Blomkvist 1989:21, Noréen 1987:15, Selinge 1996:161). Inom
byggnadsvården, som visserligen fått en starkare lagstiftning men
som fortfarande lider av svaga lagar, har nya bevarandestrategier
utvecklats. Också här saknas ekonomiska medel: det är dyrt att
processa mot t.ex. fastighetsägare som önskar riva och bygga nytt.
Detta har lett till olika förhandlingsförfaranden, och man kan
kanske ibland säga att man ”kohandlar” med kulturhistoriska
värden (Cars et al 1996:10, 13f).
Diskussion: 1900-talets bevarandeargumentation i perspektiv
1900-talet har inneburit enorma förändringar för det svenska
samhället, och inte minst vården av kulturarvet har påverkats av
förändringarna. I takt med att samhället förändrades genom
industrialisering, urbanisering, ekonomisk expansion, välfärdsbygge och bilism har den praktiska kulturmiljövården förändrats.
Man kan se att argumenten för bevarande efterhand har fått nya
bevekelsegrunder,
och
1900-talets
bevaranderetorik
kan
karakteriseras som en resa från det överindividuella, institutionella
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perspektivet mot det individuella perspektivet. Det tidiga 1900talets nationalromantiska bevarandeargument hänvisade till att
kunskap om det förflutna ledde till djupare förståelse för folket och
landet och dess ”historiska uppgift”. Diskussionen under det sena
1900-talet är inte så annorlunda - liksom under tidigt 1900-tal
fruktar man historielösheten (möjligen har hotet från ”det obildade
folket” fått sällskap av den ”obildade marknaden”) och hänvisar till
att det förflutna är något vi behöver ha med oss i vår samtid. Man
pekar på vikten av bildning, kontakt med sina rötter,
identitetsutvecklande, ett kritiskt förhållningssätt osv., alla
argument som man skulle kunna hitta i det tidiga 1900-talets
argumentation. Man skulle många gånger kunna läsa in nya
nationella och romantiska (om än i andra termer och inte
nationalromantiska) tankegångar i argumentationen för bevarande
av exempelvis det öppna jordbrukslandskapet, men det finns dock
betydande skillnader. Betoningen på kulturarvets bevarande som
en källa till underhållning är på sina håll tydlig i dagens
kulturmiljövård, och skulle kunna sägas vara ett argument som ä r
specifikt för vår tid. Viktigt är att samhället har blivit alltmer
individualistiskt - man hänvisar inte längre till folk och land.
Framträdande är istället att den enskilda människan skall kunna
hitta sin kunskap, sina rötter, sina kulturupplevelser och sin
underhållning. Det har blivit politiskt inkorrekt att hänvisa till
högre värden; nationalismen är inte rumsren, mystik kring folk,
land och ”historiska uppgifter” än mindre. Möjligtvis kan man se
demokrati som det enda överindividuella värdet man hänvisar till i
nutidens argumentflora.
Men har bevarandeargumentens praktiska tillämpning
påverkats lika mycket? Här kan man se en avsevärd eftersläpning.
Det tidiga 1900-talets nationalromantiska argumentation verkar
inte haft så mycket att göra med den praktiska verksamheten, en
hypotes som stärks av det faktum att det sällan var arkeologerna
själva som argumenterade. Den dåtida låga exploateringstakten ä r
förmodligen en viktig orsak till detta. Då samhällsexpansionen kom
verkar man inte genast anpassat sin argumentation efter den nya
situationen, och egentligen är det snarare byggnadsvården än
fornminnesvården som i hög grad har diskuterat bevarandeargument ens efter 1970-talet. Kanske har fornlämningarnas starka
lagskydd gjort att man inte känt sig nödgad att rättfärdiga
bevarande på samma sätt som man gjort inom byggnadsvården,
som Zachrisson påpekar (Zachrisson 1997:13). Då samhällsexpansionen saktade ned i slutet av 1960-talet och början av 1970talet tog denna diskussion fart, och en viktig orsak till denna ökning
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var de protester mot den ohämmade exploateringstakten som
började höras mot slutet av 1960-talet. Man kan säga att de
konkreta effekter denna diskussion fick var stora omorganiseringar
i kulturmiljövården och nya lagar under loppet av 1970- och 1980talen, men vilken effekt de allt mer mångsidiga och diversifierade
argumenten för bevarande har haft på själva bevarandet ä r
svårare att se. Riksintressemiljöerna och de centrala, regionala och
lokala kulturmiljövårdsprogrammen är visserligen exempel på
konkreta åtgärder, men dessa har ett svagt lagskydd. Diskussionen
har dock säkerligen bidragit till en ökad målmedvetenhet inom
verksamheten, som resulterat i större framgång vid förhandlingar
med exploatörer.
Framtidens bevarandeargumentation
Framtidens
bevarandeargumentation
(eller
bevarandeargumentationens framtid) kommer till stor del att avgöras av vilka
utmaningar kulturmiljövården kommer att stå inför. Hur kan då
kulturmiljövården komma att se ut i framtiden? De ekonomiska
konjunkturernas svängningar påverkar självfallet kulturmiljövården, vars utveckling under 1900-talet har blivit alltmer knuten
till den övriga samhällsutvecklingen. Noréen frågar sig om bilden
av kulturmiljövårdens framtid är ljus, och svarar själv nej på den
frågan. Kulturmiljövårdens stora problem är bristen på ekonomiska
medel och personal (Noréen 1987:15). Verksamheten har ålagts allt
större uppgifter, samtidigt som de ekonomiska grunderna allt mer
naggats i kanten. Det måste ses som en grundförutsättning för en
fungerande kulturmiljövård att samhället är redo att betala för det
man begär av den.
Även om det är svårt att förutse vilka faktorer som kan inverka
på kulturmiljövårdens framtida utveckling kan man försöka dra
vidare vissa linjer i dagens situation, och då särskilt den
ekonomiska argumentationen. Inom byggnadsvården har
argumenten kommit att bli allt mer ekonomiska, eftersom det kan
vara det enda språk som förstås av exploaterare. Det kan
visserligen vara svårt att ekonomiskt värdera känslomässiga och
historiska värden i den byggda miljön, men det finns andra faktorer
att ta fasta på. Man försöker beräkna den ekonomiska vinst som
uppnås genom att låta de äldre byggnaderna stå kvar. En
kulturhistoriskt intressant miljö har lättare att dra till sig
hyresgäster/kunder/turister, resonerar man. Man har fört vidare
de internationella diskussionerna om den allt mer globala
arbetsmarknaden, där regioner kan komma att tävla mot varandra
i kampen om arbetstillfällen. Miljöns kulturhistoriska värden (såväl

109

- Arkeologisk Kulturmiljövård -

som naturhistoriska) kan då vara ett viktigt lockbete. Det är förstås
tveksamt om denna argumentation kan vara av värde också för
fornminnesvården. Det skall sägas att den i viss utsträckning redan
används av särskilt vissa kommuner i deras marknadsföring.
Tanum och dess hällristningar är ett tydligt exempel på detta. Men
vad händer då med alla de fornlämningar som inte kan anses ha
något ekonomiskt värde?
Utsikterna kan alltså knappast betecknas som alltför muntra.
Arkeologer brukar ofta tala om att skälet till att vi inte har funderat
mer och kommit fram till verkligt gångbara och hållfasta argument
för bevarandet av kulturarvet beror på att lagstiftningen till skydd
för fornlämningar är så stark: vi har inte behövt. Underförstått ä r
alltså att det finns fullgoda argument men att vi inte har tänkt ut
dem än. Men tänk om det inte finns så fullgoda argument? Tänk om
det är så att det bästa vi kan göra är att ”bara” bredda
argumentfloran med ytterligare argument som också de vid en hård
och krass samhällsekonomisk granskning förefaller rätt lösliga?
Detta problem bottnar förstås i att kulturmiljövård i ett modernt
samhälle i hög grad är något av en anomali. Varför skydda
ekonomiskt improduktiva fornlämningar när inte de ekonomiska
medlen räcker till mer basala mänskliga behov? På denna
besvärande fråga är det i nuläget svårt att svara. Det infinner sig
förstås en oro för vad som kan hända om staten en dag inser, och
tar konsekvenserna av, att de argument den själv står till tjänst
med alls icke är värdebeständiga och egentligen tämligen lätta att
avfärda ur ett modernt värderationalistiskt perspektiv.
Vi har sett att argumenten under det sena 1900-talet har blivit
allt mer utvecklade och mångfacetterade, och det kan finnas
anledning att tro att denna utveckling kommer att fortsätta. Detta
förutsätter förstås att tillräckligt många kulturmiljövårdare
fortsätter att intressera sig för de här frågorna, och att
diskussionen breddas till att omfatta hela verksamheten.
Förmodligen har kulturmiljövårdens båda sidor fornminnesvården
och byggnadsvården mycket att lära av varandra. Problemen som
framtidens kulturmiljövård kan komma att ställas inför är dock
omfattande. De tycks vara av två slag: dels de relativt sett allt
snävare ekonomiska ramarna, dels (det eventuella) problemet med
verksamhetens ”omodernitet”. Jag menar i anslutning till detta att
vi skall vara försiktiga med att förutsätta att det faktiskt går att
hitta en argumentation som verkligen fungerar i det moderna
samhället. Det kan mycket väl vara så att vi lever i en kort parentes
där staten på rätt osäkra grunder åtminstone nominellt anser att
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hela kulturarvet är värt att bevara. Att förutsätta motsatsen är i
vilket fall som helst aningslöst.
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Från objekt till miljö.
Kulturmiljövårdens syn på att bevara
Agneta Gustafsson
Bohusläns museum/Göteborgs universitet
ifl252h@tninet.se

Genom att granska hur bevarandedebatten har förts under en
längre period framträder en perspektivförskjutning avseende vad
som är betydelsefullt att bevara för framtiden. Vad som skett är att
inriktningen inom kulturmiljövården har förändrats från att endast
se objekt och monument till att bevara kulturmiljöer och se helheten
i olika landskapsavsnitt. Jag kommer här i korthet att presentera
den förändring som skett i bevarandedebatten inom kulturmiljövården för att visa att arbetet i dag sker utifrån ett synsätt som
skiljer sig från gårdagens. Kulturmiljövården har under lång tid
varit en statlig och centraliserad myndighet, placerad i Stockholm.
Kulturminnesvården utgjordes under en längre period av två
statliga huvudaktörer, överintendentämbetet och Vitterhets Historie- och Antikvitets- Akademin.1 Den antikvariska
verksamheten var aktiv redan under 1600-talet och fokuserade i
huvudsak på enstaka objekt och döda byggnader som ruiner. Detta
synsätt grundlades i och med att den första lagen om skydd för
fornlämningar instiftades "Kongl. Mayst:s Placat och Påbudh om
Gamble monumenter och Antiquiteter i Rijket". Fornlämningarna
som skyddades från att förstöras eller rubbas var monument och
objekt som exempelvis, borgar, skansar och stenkummel (Westlund
1946:324, Nerman 1946:178ff och Noréen 1987:12).
Kulturminnesvården var ända fram till 1960-talet en statlig
angelägenhet. Den var centralt styrd, men började dock luckras upp
en bit in på 1900-talet. Med hjälp av ekonomiskt stöd kunde
landsantikvarier tillsättas. Landsantikvarierna agerade som
statens förlängda arm och arbetade vid de regionala museer, som
vid sekelskiftet etablerades ute i landet (Noréen 1987:12). Först i
1

Förkortas härefter KVHAA
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mitten av 1970-talet decentraliserades kulturmiljövården från
riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna (ibid 1991:68). Det var
först då som kulturmiljövården aktivt kom att delta i den samtida
samhällsplaneringen.
Att ta hjälp av folk utanför huvudstaden är egentligen inget
nytt arbetsförfarande. Redan under 1600-talet hade landets första
riksantikvarie Bureus äskat om hjälp av landets präster. De skulle
vara behjälpliga genom att lämna uppgifter om historiska
lämningar i sina socknar (Schuck 1930:17). Detta resulterade i
"Rannsakningar efter antikviteter". Under den senare delen av
1800-talet använde sig KVHAA av intresserade personer som
dokumenterade lämningar i olika delar av landet. Dessa personer
reste ofta i KVHAAs tjänst och var resestipendiater eller riksantikvariens ombud (Odelberg 1993:9ff). Vid 1900-talets början
rådde brist på regional representation av kulturminnesvården ute i
landet. Regionala museer hade börjat etableras och betraktades
som "stödtrupper" till den centrala myndigheten och riksantikvarien (Wetterberg 1992:68). Idag är landets länsmuseer en
biträdande enhet åt bl.a. riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen,
kommunerna och föreningar i frågor som berör kulturmiljövården.
Museerna bistår med antikvarisk sakkunskap och utgör ofta en
samarbetspartner när åtgärder skall vidtas (Franzén 1992:9ff).
Fornminnesföreningarnas och hembygdsrörelsens etablering bidrar
till synen på att bevara
Fornminnesföreningar grundades i landet i mitten och slutet av
1800-talet. Ett stigande intresse från allmänhetens sida för
förhistorien var en bakomliggande faktor. En annan faktor var att
det ofta var en individ med ett stort intresse av förhistoria som låg
bakom föreningarnas uppkomst. Dessa lokala organisationer löste
frågor som berörde kulturminnesvård i bygderna. Därmed fick folk
ute i landet en betydelsefull uppgift när de samarbetade med de
centrala myndigheterna beträffande dokumentation, vård av
lämningar och insamlande av föremål. Fornminnesföreningarna
strävade efter att rädda och levandegöra forna tiders objekt i det
egna närområdet (Berthelson 1939:23ff). Under 1900-talet växte
hembygdsrörelsen och naturvårdsrörelsen i landet. I den
bevarandedebatt
som hembygdsrörelsen förde betonades
bevarandet av det enkla, vardagliga och folkliga minnena. De båda
rörelserna såg det samtida samhällets omvandling och den
pågående industrialiseringen som ett hot. Naturen och kulturen
stod i farozonen. Samtidigt ville man inte sätt en käpp i hjulet och
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stå i vägen för det nya samhället. En av huvudfrågorna i den
samtida bevarandedebatten var om naturen med dess lämningar
skulle bevaras som en resurs för framtiden eller som ett minne av
det förflutna. Två olika ståndpunkter framkommer i debatten. Den
första ståndpunkten var att naturen skulle bevaras från ingrepp.
Syftet var att kulturarvet skulle vara en bild av det förflutna. Man
ville även att det skulle räddas undan människan, förklara vad som
hänt under historiens gång och främja nationens historia (Alzén
1993:137). Den andra ståndpunkten att bevarandet skulle finnas till
för människornas skull. I bevarandet lades sociala aspekter. Naturoch kulturvärden ansågs ha en välgörande inverkan på kropp och
själ. En humanistisk syn stod här i centrum och man ville verka för
ett bättre samhälle. Emellertid, var hembygdsrörelsernas
huvuduppgift att samla föremål. Man ägnade sig åt ett kulturellt
räddningsarbete för att undvika att den svenska kulturen skulle gå
förlorad.
Förutom att objekt har samlats in och förflyttats till museum,
har enskilda byggnader flyttats. Flera friluftsmuseer har skapats i
landet, miljöer har rekonstruerats för att spegla flydda tider.
Konsekvensen av detta är att objekt och bebyggelse har ryckts upp
från sin ursprungliga kontext. De har tappat sin historiska
kontinuitet och landskapet har berövats en del av sin identitet. D e
förflyttade föremålen och husen har i sin tur förlorat sin relation till
den ursprungliga miljön. Genom att de ställs ut, blir de avvikande,
eller skapar helt enkelt en ny pittoresk miljö (Jansson 1974:142ff).
Skansen är ett exempel på hur man ville förmedla det svenska
kulturarvet. Bilden av allmogens historia i Sverige skapades av
insamlade ting och byggnader vilka förflyttades. De bildade en scen
med statister som skulle visa det kulturarv som höll på att
försvinna. Man skapade ett levande kulturreservat (ibid:134ff).
Efter sekelskiftet - Intresset riktas mot en helhetssyn av
kulturhistoriska miljöer
Strax efter sekelskiftet började man uppmärksamma att
omgivningen runt byggnader behövde skydd. De enstaka objekten
skulle ses i sin kontext. Genom ett samarbete mellan antikvarier och
arkitekter började man se till helheten i stadsbilden. Stadsmiljön
ansågs nu ha ett egenvärde (Wetterberg 1992:237ff). Ett exempel på
detta är att "Gamla stan" i Stockholm räddades från att rivas
(Grandien 1974:17ff). I slutet av 1920-talet framfördes att
kulturminnesvårdens mål borde vara att bevara det förflutna. Det
närvarande och det tillkommande skulle bindas samman. Här har
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nu en helhetssyn börjat ta form. Tanken fanns att genom att bevara
miljöer skulle det vara möjligt att läsa odlings- och bebyggelsens
historia i landskapet (Fogelquist 1930:66). Bl.a. strävade
"Samfundet för hembygdsvård" för att nybyggnationer och
förändringar skulle utföras med hänsyn till landskapet. Intresset för
att bevara riktade sig både till natur- och kulturmiljöer (Wetterberg
1992:173).
Idén om en helhetssyn införlivades i bevarandedebatten men
alltjämt fanns tanken om att värdesätta enskilda objekt. Inom
byggnadsvården fanns en negativ sida av att bevara. Det gällde de
val som utfördes, ifråga om vad som skulle skyddas.
Utgångspunkten var att det fanns bestämda ideal. Kultureliten stod
bakom urvalet av vad som skulle bevaras. Allmänheten skulle med
hjälp av smakfostran lära sig vad som ansågs vara det bästa att
bevara i det samtida samhället (ibid:235). Den bärande tanken var
dock att skydda enskilda objekt. Det fanns en önskan om att ett
antal ruiner och kyrkor skulle ha företräde beträffande vård och
restaurering. Tanken om att bevara större stadsmiljöer och
landskapsavsnitt fanns trots allt med i diskussionen av
bevarandefrågor (Fogelquist 1930:72f).
Likgiltighet, vanvård och snålhet
Snålhet och vanvård uppfattades som några av de orsaker som
ledde till att 1930-talets fornminnesvård inte fungerade som den
skulle. Den skyddade inte längre objekt och fornminnesområden
från förintelse. Det fanns farhågor som uttryckte att lämningar och
kulturhistoriska objekt med tiden helt och hållet skulle försvinna. En
inventering av landets kulturminnen var en förutsättning för att
kunna upprätthålla en skyddande verksamhet (ibid). Anslagen från
staten var minimala och de aktiva i den samtida kulturminnesvården såg att deras arbete inte kunde utföras på ett tillfredsställande sätt (Berthelson 1939:21f). Kritiken mot att samhället inte
ägnade tillräckligt stor uppmärksamhet åt vad man inom
fornminnesvården ansåg vara mycket angeläget, att vårda och
bevara, kan ha ett samband med den samtida lågkonjunkturen. Den
lågkonjunktur som drabbade landet under 1930-talet kom i viss mån
att bistå den samtida fornminnesvården.
I början av 1930-talet drabbades landet av kris och arbetslösheten steg till 30 procent. I första hand försökte man sänka
arbetslösheten med hjälp av nödhjälpsarbeten. Dessa övergick till
att bli beredskapsarbeten (Norborg 1982:68ff). Den höga
arbetslösheten och de inrättade beredskapsarbetena blev därför
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delvis en lösning på problemet och motverkade vanvården av
större borg- och slottsruiner. Under 1930-talet diskuterades
samverkan mellan folket i bygderna och den centrala myndigheten.
Detta sågs som ännu en lösning för att den kulturminnesvårdande
verksamheten skulle fungera. Under denna tid granskades den
äldre kulturminnesvården och det visade sig att byggnadsvården
inte fungerat tillfredsställande. Tidigare hade byggnader rivits helt
i onödan och dessa hade ersatts med nya komplex; man hade
brutalt brutit mot både miljö och tradition. I den samtida debatten
fördes nu fram problemen med insynen i planärenden. I detta
sammanhang var landsantikvarierna en förutsättning för ärenden
som krävde bl.a. antikvariska kontroller (Berthelson 1939:21ff).
"Bort från det gamla" - Sigurd Curman och den nya tiden
När kulturminnesvården började decentraliseras skedde en
förskjutning från att se enstaka objekt, till att se miljöer i
kulturlandskapet. Sigurd Curman axlade rollen som riksantikvarie
1923, i en tid då kritik och misstro riktades mot den centrala
myndigheten. Han var den person som kom att väcka liv i en
organisation som var både trött och föråldrad. Under den tid som
Curman innehade rollen som riksantikvarie skedde en
omorganisering av den centrala myndigheten. Han vidgade
gränserna för synsättet för den samtida kulturminnesvården,
ifråga om bevarandevärden (Jansson 1991:6). Den Curmanska eran
inom kulturminnesvården var en tid av reformer (Östergren
1991:45ff). Curman ville bort från den traditionella antikvariska
verksamheten och dess organisation. Den antikvariska verksamheten hade med tiden kommit att isolera sig och i första hand
ägnades mycket tid till egen forskning. Curman inledde sin
ämbetstid med att omorganisera den antikvariska verksamheten.
Den nya verksamhetens syfte var att delta aktivt i samhällsplaneringen. Den nya institutionen, Riksantikvarieämbetet,
startade ett samarbete med de landsantikvarier som fanns på plats
ute i landet. Syftet var att kulturminnesvården skulle bli
rikstäckande med hjälp av samarbete och samverkan mellan
regional och central verksamhet (Jansson 1991:9).
Det är under Curmans tid som man börjar vidga synen, att se
till samhällets förändring i relation till kulturminnesvården. Han
införde en helhetssyn; att i bevarandefrågor se till hela miljöer. En
syn som starkt kontrasterade mot den äldre antikvariska
verksamheten. I den samtida bevarandedebatten infördes
begreppet landskapsvård och det diskuterades om att bevara större
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fornminnesområden i landskapet (Jansson 1991:11, Östergen
1991:45ff). Curman var förespråkare och arbetade, som tidigare
nämnts, för en helhetsuppfattning av landskapet med dess
kulturminnen (Östergren 1991:45ff). Området där Nämforsens
hällristningar är belägna kan ses som ett exempel på Curmans
helhetsuppfattning. Han såg fornlämningslokalen med dess
omgivande landskap som en enhet (Jansson 1991:12).
Kulturhistoriska lämningar skulle, enligt Curman, vara belägna i
sin ursprungliga miljö. Han ville rikta uppmärksamhet från
objekten till deras sammanhang i landskapet (ibid 1974:159f). Synen
på fornminnesvården övergår till miljö- och landskapsvård. Idén
om att bevara miljöer i landskapet fanns emellertid redan vid
sekelskiftet. De aktiva hembygdsrörelserna ute i landet hade vid
denna tid börjat kräva att en större hänsyn togs till bygdekulturen
och landskapet (Biörnstrand 1991:1ff).
Efterkrigstiden
Under efterkrigstiden genomsyrades samhället av en utvecklingsoptimism som präglade samhällsplaneringen. I bevarandedebatten
ansågs kulturminnesvård och frågor om bevarande vara
utvecklingsfientlig. Kulturminnesvården var underbemannad och
hade ännu inte riktigt nått in i samhällsplaneringen. Verksamheten
gick på sparlåga och de ekonomiska resurserna var minimala.
Under 1940- och 1950-talen utfördes emellertid vårdarbeten och
räddningsaktioner med hjälp av vapenfria värnpliktiga (Noréen
1991:66f). Ett exempel på detta är restaureringsarbeten som
utfördes vid Visingsborgs slottsruin på Visingsö. Under 1950-talet
påbörjades större exploateringsarbeten. Ett stort antal städer i
landet såg sina stadskärnor rivas och förintas. Äldre bebyggelse
ersattes med nya betongkomplex (ibid).
En del av de utsatta städerna hade grundats under medeltiden,
vilket betydde att intakta kulturlager fanns bevarade i städerna.
Medeltida kulturlager i stadskärnorna erhöll skydd av
kulturminneslagen 1942. Det tog tid innan den nya lagen
tillämpades till fullo i städerna. En konsekvens av detta var att
många städers medeltida kulturlager grävdes bort utan antikvarisk
kontroll eller någon stadsarkeologisk undersökning (Trotzig
1987:68). Idag ser man denna byggnationsiver som en bisarr
exploatering. Många samhällen har idag en stadskärna som består
av fyrkantiga betongblock med närliggande parkeringsdäck. Det ä r
inte svårt att se vilka städer som drabbades av denna nybyggnation
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och det är lätt att förstå att många samhällen har tappat sin
identitet och historia när den äldre bebyggelsen förintades.
Jämför man med Norge under efterkrigstiden var
bevarandefrågan avseende kulturhistoriskt intressanta byggnader
problematisk. Bevarandet ansågs vid denna tid vara konservativ
och utvecklingsfientlig. Efter kriget hade det norska samhället svårt
att acceptera att nya grupper av lämningar och monument kunde
ha speciella värden, som enligt kulturminnesvården skulle bevaras
för framtiden (Lidén 1991:90f). I Norge används idag bevaringsplaner för kulturhistorisk bebyggelse som ett instrument i
samhällsplaneringen. Miljöer som hela kvarter eller stadsdelar
bevaras. Detta har i sin tur lett till att bebyggelse utanför sådana
områden ej värdesätts på likartat sätt. I vissa fall, kan även
byggnader som anses vara värda att bevaras lämnas åt sitt öde och
förfalla, i väntan på en ny stadsplanering (Jansson 1974:ff).
I Sverige ställdes med tiden krav på bättre levnadsmiljö. En
vändpunkt kom under 1960-talet då regeringen tog initiativ till
Fysisk riksplanering.2 I FRP registrerades objekt och områden som
hade riksbetydelse för kulturvården. Det är först nu kulturminnesvården tar steget in i samhällsplaneringen i Sverige. Under 1970talet belyste miljörörelsen problemet med den aktuella
samhällsplaneringen och det kulturminnesvårdande arbetet.
Samhällsplaneringen hade åsidosatt bevarandefrågor. Debatter
fördes om hänsynslösa förstörelser som pågick under 1950- 60talen, då många städers stadskärnor utplånats. Från samhällets
sida ville man föra fram begreppet utveckling och att bevara ansågs
vara samhällsfientligt och bakåtsträvande. Först när det
kulturminnesvårdande arbetet decentraliserades genom att ansvar
lades på länsstyrelserna i mitten av 1970-talet, kunde kulturmiljövården aktivt ta del i samhällsplaneringen (Noréen 1991:66f). En
konsekvens av detta är att kulturmiljövården med tiden har
utvecklats till en service åt samhället i samband med planärenden
(Kristiansen 1996:98, 1990:57).
Från monument till en helhetssyn av landskapet
I och med att kulturminnesvården närmade sig naturvårdens syn på
bevarandefrågor, att exempelvis skydda större avsnitt av
landskapet, började kulturminnesvården förändra sitt synsätt.
Intresset utvidgades från ett monumenttänkande till en helhetssyn
av miljöer (Holm 1987:33ff). Frågan om att bevara samlade miljöer
fördes åter in i bevarandedebatten under 1970-talet. Efter
2

I fortsättningen förkortat, FRP
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rivningsivern som pågått i landet, uppstod en önskan om att skapa
en human miljö i städerna med ett innehålla av sociala värden
(Grandien 1974:17ff). En liknande diskussion pågick i början av
1900-talet. Inom den traditionella samhällsplaneringen hade man
utgått från att områden med speciella värden borde bevaras. I
samband med att kommunala kulturmiljöprogram upprättades
under 1970-1980-tal hade man en större kontroll över
bevarandevärd bebyggelse och kulturmiljöer. Med hjälp av dessa
program försökte kulturmiljövården undvika att värdefulla miljöer
skulle beröras av exploatering (Blix & Lisitzin 1996:36).
Idag utförs ofta kulturmiljöbeskrivningar i samband med
planering av större exploateringsarbeten. Målet är att
beskrivningarna skall ligga till grund för en helhetssyn av
landskapet. Utgångspunkten är att man vill ta tillvara ”..det
historiska djup landskapet är bärare av” (ibid). En kulturmiljöbeskrivning fungerar som en bevarandereglering och är även ett
underlag för konsekvensbedömningar.
Man pekar på de
konsekvenser som kan drabba landskapsbilden vid ett planerad
exploatering, att det är en helhetsbild som drabbas och inte enbart
enstaka värdefulla objekt eller monument. Idag har man nått
dithän, att man dokumenterar, värderar och vill bevara en
helhetsbild av de historiska spår som finns avsatta i
kulturlandskapet (ibid:5ff). Emellertid förskjuts gränsen konstant
mellan gammalt och nytt, samt vad som är värt att bevara (Jansson
1974:172).
Eksjö - ett exempel på att bevara ett helhetsintryck av en
stadskärna
Idag strävar många kommuner efter att ny och äldre bebyggelse
skall harmoniera och att det är av stort värde att bevara hela
miljöer. Ett exempel är Eksjö, en stad med medeltida anor, som
idag har en stadskärna med välbevarade trähus. Eksjö kommunen
har under 1995 arbetat fram en översiktsplan över stadens centrum,
som både är analyserar och beskriver kulturhistoriska värden. Det
grundläggande perspektivet är en helhetssyn av bebyggelsens
utveckling över tid (Blix & Lisitzin 1996:26). Förutom den
fördjupade översiktsplanen, har stadens situation
belysts i
samband med projektet "Den tidiga urbaniseringsprocessens
konsekvenser för nutida planering." Ett av syftena bakom projektet
var att resultaten skulle infogas som underlag i kommunens
översiktliga planering och för den antikvariska planeringen av
stadsarkeologisk verksamhet (Varenius 1984:5).
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Att bevara ett helhetsintryck av landskapet
Idag kan kulturmiljövården uppfattas som att den bevakar
samhällets intresse och inte bevarar utifrån ett egenintresse
(Rentzhog 1987:133ff). Utgångspunkten för vad som anses vara en
värdefull miljö är humanekologiska förhållanden. Miljöer bör vara
naturligt, topografiskt och ekologiskt avgränsande enheter, som
exempelvis kustavsnitt, åsryggar och dalgångar. Områdena bör ha
ett innehåll av lämningar som visar en näringsekonomisk eller
bebyggelsestrukturell bakgrund. Ett stort antal miljöer har idag ett
bevarandevärde som bl.a. förhistoriska-, agrara-, bebyggelse-,
utmarks-, industri-, högrestånds- och urbana miljöer. Enskilda
monument och objekt behöver inte var "märkliga" för att ha ett
värde (FRP 1972:30 Förhandsupplaga). I vissa sammanhang
präglar ett enskilt objekt eller monument en miljö. Ett objekt kräver
dock ett större terrängavsnitt för att det skall vara möjligt att
uppfatta i landskapsbilden. Det enskilda objektet hade fortfarande
under 1970-talet en betydelse i bevarandedebatten. Även idag kan
enskilda eller typiska objekt göra ett område unikt. Ett objekt kan
således vara relevant inom ett landskapsavsnitts historiska
utveckling (ibid).
Brahehus- ett exempel på att bevara ett objekt som del av en miljö
Ett exempel på ett enskilt objekt som belyser en historisk era inom
ett landskapsavsnitt är Brahehus, beläget strax norr om Gränna.
Man har tagit hänsyn till att bevara ett enskilt monument.
Paradoxalt ses Brahehus som en huvudkomponent i ett
kulturlandskap med fornlämningar och äldre samlad bebyggelse
belägna i väster om Brahehus, i Uppgränna. Ruinen uppfattas
dessutom vara del av en större kulturhistorisk miljö, där Brahehus,
Gränna och Visingsö ingår.
Grännaområdet - ett exempel på att bevara en helhetsbild av
landskapet
I Gränna tar man idag hänsyn till en helhetsbild av landskapet och
bevarandet av stadens karaktär. Stadens utveckling och förändring
skall ta hänsyn till de historiskt tydliga gränser som finns i det
omgivande landskapet (Blix & Lisitzin 1996:10f). Dagens syn är att
värdefulla landskapsmiljöer i sin helhet skall integrerats i
samhällsplanering. Detta är ett positivt framsteg, i jämförelse med
hur Grännas närmiljö omförvandlades och planerades för trettio å r
sedan. Den motorväg som byggdes, strax öster om staden, är en
bakomliggande faktor till att landskapet idag har fragmenterats.
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Synen vidgas till att bevara riksintressen
Ett riksintressen är ett centralområde som har ett innehåll av en
specifik och representativ miljö. De områden som klassificerats som
riksintresse har ett bevarandevärde sett ur ett helhetsperspektiv.
Helhetens bevarandevärden skall tillgodoses i planärenden. Under
1960-talet påbörjades arbetet med att välja ut kulturmiljöer som
skulle klassificeras som riksintressen. År 1987 beslutade
Riksantikvarieämbetet och berörda länsstyrelser, vilka områden
som skulle klassas som riksintresse. Med hjälp av verktyget,
riksintresse, skall de utvalda områdena med värdefulla miljöer
förvaltas och vårdas, för att skapa en human miljö för människan
(ibid:30ff). Representativa miljöer vilka har ett specifikt
topografiskt läge, som är unikt inom ett centralområden, bedöms
ofta som riksintressanta. I vissa fall kan även unika miljöer, i
randområden, klassas som riksintressanta. Sociala synpunkter ä r
också en avgörande faktorer som styr urvalet. En tillgänglig och
välvårdad miljö som besitter en förståelig historisk identifikation i
landskapet är utmärkande för ett riksintresse (ibid). På en lokal
nivå, klassificeras även kommun- och länsintressen, vilket syftar till
att tillgodose behovet av den lokala identifikationen.
Slutord
Idag fokuserar kulturmiljövården på hela miljöer och
landskapsavsnitt. Det är inte tillräckligt att se till enskilda objekt
om man vill närma sig kulturhistoriska sammanhang (Jansson
1974:75). Intresset har förskjutits från objekt till bebyggelse och
kulturhistoriska värdefulla miljöer. Kulturminnesarvet är en del av
människans miljö. Sociala och humanitära faktorer har lagts till
och skall ingå i arbetet med den fysiska samhällsplaneringen.
Olikartade miljöer i landskapet uppmärksammas. Landskapet ä r
föränderligt och olika miljöer har haft olika betydelse för människor
i tid och rum (Lidén 1991:94). Med en sådan utgångspunkt bör en
decentraliserad kulturmiljövården kvarstå, för att arbetet skall
kunna fungera på en regional och lokal nivå. En kulturminnesvård
som endast styrs från centralt håll kan inte verka tillfredsställande.
Inte heller är endast en regional antikvarisk verksamhet en
acceptabel lösning. Det är först när ett fungerande samarbete och
samverkan mellan olika parter som Riksantikvarieämbetet,
länsmuseer, kommuner och föreningar etc., som en kulturmiljövård
till fullo kan fungera och arbeta. Genom samarbete och samverkan
kan kunskap om naturmiljöer, lokal kännedom om kulturmiljöer,
skilda objekt, landskapsmiljöer leda till en aktiv kulturmiljövård i
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dagens samhällsutveckling. I och med att kulturmiljövården
decentraliserats, har man idag en bättre insyn i samhällsplaneringen. Med hjälp av kulturmiljöbeskrivningar och andra
arbetsunderlag får kommunerna insikt i vad som är värdefullt att
bevara för framtiden. Idag tar man större hänsyn till landskapet
som en helhet. Bevarandet av större landskapsavsnitt ä r
komplicerad, speciellt i samband med samhällets krav på
utveckling. Stora exploateringsföretag utförs och därmed ställs
stora krav på aktörerna inom kulturmiljövården. Krav på att
bevara kulturmiljöer för framtiden.
I dagens samhälle där stora exploateringsföretag företas och
utvecklingen snabbt går mot en okänd framtid, finns behovet av att
bevara miljöer där människan kan vistas och få en uppfattning om
hur landskapet har förändrats under historiens gång. En fråga
kvarstår, vem skall egentligen bestämma vad som är gemensamma
eller specifika kulturmiljöintressen i framtiden?
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Att bevara eller icke bevara
- En fråga om värdeargumentation
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Det sägs att den svenska kulturmiljövården är i kris. Anslagen
minskar och arbetslösheten bland arkeologer och andra
kulturmiljövårdare är stor. Det är den dystra sidan av verklighetens
mynt. Det står tämligen klart att arkeologin och kulturmiljövården
måste utvecklas i takt med förändringarna i samhället. Vi måste visa
att kulturmiljövården har ett värde och därmed argumentera för
vikten av att vi arkeologer och vår verksamhet existerar som en del
av samhället. Den ljusare sidan av samma mynt är att allmänhetens
intresse för arkeologi och vårt svenska kulturarv idag är stort.
Kulturarvsindustrin i form av böcker, TV-program och kulturturism
lider ingen nöd. Ska vi arkeologer då kapitulera för marknadskrafterna och ställa oss till kulturarvsindustrins förfogande? Ja, till
viss del måste akademikerns roll vara att bejaka de vetenskapliga
intressena där ekonomiska dito annars är övervägande. Men om
arkeologin som vetenskap ska överleva i Sverige idag där
humaniora, uttalat eller outtalat, anses vara mindre värd än till
exempel naturvetenskap, menar jag att vi måste genomföra en
förändring i vår värdeargumentation. Det långsiktiga målet för en
ändrad värdeargumentation är att visa på humanioras stora värde i
det moderna och postmoderna samhället.
Jag menar att vi med ett kritiskt perspektiv på arkeologins och
kulturmiljövårdens roll i samhället kan visa att vår vetenskap och
verksamhet utgör en betydande och dynamisk pusselbit i
samhällsprocessen, liksom den har gjort i hela den moderna
västvärlden. Den har också till del transformerats för att ingå i den
postmoderna världen. Varje forskare, student, arkeolog och
kulturmiljövårdare måste själv definiera värdet av sin egen
verksamhet. För mig ligger arkeologins stora värde i att den
innehåller en diskussion om, och ett försök till förståelse av det
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annorlunda (jfr Burström 1999). Att möta berättelsen om det förflutna
ger möjlighet till reflektion kring det egna varat och fungerar därför
som en form av samhällskritik. Utifrån ett sådant perspektiv har
arkeologin och kulturmiljövården värden som inte kan beskrivas i
termer av kronor och ören. Kan vi som humanister argumentera
tillräckligt övertygande för vikten av sådana icke-monetära värden,
så kan vi också på sikt åstadkomma en förändring i den politiska
diskursen. En diskurs där icke-monetära värden uppmärksammas i
högre grad ger i sin tur en helt annan arena i argumenterandet för
bevarande av, och forskning kring historiska miljöer. Det kan tyckas
vara en utopisk bild, men jag är övertygad om att vi har stora
möjligheter att nå dit om vi själva skaffar oss analytiska verktyg för
att uppfatta de värden som styr vår verksamhet.
Kulturmiljövård för vem, av vem och varför?
Vad är det som vårdas i kulturmiljövården, av vem och varför?
Varje nation definierar i varje tid vad som ska klassas som ett
kulturarv. Ur den enorma resurs av objekt och företeelser från det
förflutna eller nutid som omger oss väljs en del ut för att skyddas
under lag och vårdas som ett arv för framtiden. Detta kulturarv blir
då hypersynligt i samhället och anses representera en nationell eller
regional identitet. I och med denna transformering från en historisk
lämning eller nutida företeelse till ett kulturarv tillskrivs objektet
icke-monetära, närmast ideologiska värden för den grupp
människor som väljer ut det (Carman 1996:29,127; Tunbridge &
Ashworth 1996:7). I samma process väljs alla andra objekt och
företeelser bort och förblir kulturellt osynliga och utan värde i
dagens samhälle (jfr Carman 1996:28; Kristiansen 1992:10).
Dessa icke-monetära värden tillkommer således i en
urvalsprocess styrd av olika aktörer i dagens samhälle som skapar ett
kulturarv för att kunna bruka det i nutiden. Tunbridge och
Ashworth (1996:6f) beskriver processen med en modell använd i
industrisammanhang: resurs - produkt - konsumtion. Ur en enorm
resurs av lämningar och företeelser från nutid eller det förflutna
skapas en kulturarvs-produkt som ska möta ett konsumtionsbehov.
Med en sådan modell blir det tydligt att kulturarvet (till skillnad
från historiska lämningar i allmänhet) helt och hållet är ett nutida
fenomen, en konstruktion som hör hemma i nutiden och har föga att
göra med det förflutna (ibid:6ff). De aktörer som rör sig på
kulturarvsarenan har alla olika intressen av att kulturarvet vårdas
och brukas. De ser därmed olika på kulturarvet och tillskriver det
olika värden. Förhållandet mellan de olika aktörerna och deras
synsätt kan illustreras med följande modell:
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De två extrema förhållningssätten är i den här modellen försvararen
och (ut)nyttjaren. I renodlad form existerar de knappast som fysiska
personer, utan ska ses som de extrema motpolerna i en analytisk
modell. Med en renodlad försvarare menas en icke existerande
fanatiker som vill att alla historiska lämningar ska bevaras och
vårdas, till varje pris. Extrema (ut)nyttjare kan man dock tänka sig
existerar. I det facket hamnar den som utnyttjar kulturarvets fysiska,
symboliska och ideologiska egenskaper för egna syften såsom
politisk retorik och ekonomisk vinst, utan att tillskriva det ett
egenvärde som historisk lämning. Allt direkt utnyttjande av
kulturarvet innebär en risk för slitage och ett hot mot dess existens.
Det är detta hot som försvararen ser som sin uppgift att försvara
kulturarvet mot. Försvararen menar nämligen att alla historiska
lämningar har lika stort existentiellt värde och att de bör bevaras och
vårdas som ett arv för framtiden. (Ut)nyttjaren däremot ser
kulturarvet som en nutida resurs vars värde bestäms av dess
potential för utnyttjande. I motsats till det för försvararen
existentiella värdet har kulturarvet för (ut)nyttjaren ett bruksvärde.
De allra flesta arkeologer och kulturmiljövårdare befinner sig förstås
någonstans på skalan mellan försvarare och (ut)nyttjare. De flesta av
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oss rör oss dessutom fram och tillbaka, i väl tilltagna svängar,
mellan försvarar- och utnyttjarpositionen, beroende på den aktuella
arbetsuppgiften. Det är kulturmiljövårdarens uttalade roll att vårda
kulturarvet (dock enbart det statligt definierade kulturarvet) och
skydda det mot förstörelse. Samtidigt kräver samhället att även
professionella kulturmiljövårdare visar hur kulturarvet kan
användas. Kulturmiljövårdens läge på skalan tycks också ändras
med samhällsklimatet. I gynnsamma tider tillåts större satsningar på
kultur i alla former, medan det är just kulturanslagen som är det
första som dras in i tider av ekonomiska åtstramningar.
Kulturmiljövårdaren tvingas att i högre grad motivera det specifika
värdet av sin verksamhet. Ofta beskrivs värdet då i termer av
bruksvärde och kulturmiljövårdens position flyttas markant från
försvararpositionen mot modellens (ut)nyttjare. Istället för att aktivt
argumentera för att det existentiella värdet av kulturarvet är lika
stort oberoende av det rådande politiska klimatet, vilket är
försvararens ståndpunkt, ändrar alltså kulturmiljövården sin
värdeargumentering för att möta kraven hos konsumenterna, d v s
samhället. Utan aktiva förvarare ökar förstås risken för förstörelse
av kulturarvet.
Med detta vill jag ha sagt att det är viktigt att vi alla har en
uppfattning om vilka värden och krafter som styr vår verksamhet,
samt hur vår egen syn på värdet av verksamheten förhåller sig till
omgivningens. Med ett sådant förhållningssätt kan vi spela en aktiv
roll och argumentera för en bevarandepolitik som stämmer överens
med våra värderingar och skapa ett kritiskt medvetande
(Kristiansen 1992:3) till vår verksamhet. Med en distans till
verksamhetens värden och krafter bör vi också vara bättre rustade
för att stå emot extrema (ut)nyttjare som kan använda
vetenskapsmannen som en bricka i sitt eget spel. Detta utan att för
den sakens skull förvandlas till fanatiska ‘försvarare’. Nu till en resa
i tid och rum som visar hur ofta vetenskapen om förhistorien har
blivit en bricka i det samhällspolitiska spelet.
Kulturmiljövårdens värden över tid och rum
Kulturmiljövårdaren är inte bara kulturmiljövårdare utan också
medborgare. Dessutom är kulturmiljövårdaren ett barn av sin tid.
Att våra kulturella glasögon gör oss delvis blinda för de
samhälleliga strukturer vi är en del av, ses idag närmast som en
självklarhet. Det bör vara den viktigaste orsaken till att den senaste
tidens ökande intresse för arkeologins roll i samhällspolitiken
nästan uteslutande har behandlat politiska sammanhang som är
skilda i tid eller rum från författaren själv. Ytterst få författare
illustrerar sin teoretiska modell med exempel från sin egen
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hemmiljö. Jag ska själv här ge exempel från andra tider och andra
rum, som är ämnade att klargöra att arkeologin, oavsett tid och rum
alltid är beroende av sin samhälleliga kontext.
Arkeologins roll i samhället och samhällets roll för arkeologin
är något som har kommit att uppmärksammas och studeras främst
under senare år. Det är dock inte någon ny idé. Vikten av detta
samband har påtalats långt tidigare, men det dröjde innan mer
omfattande studier av det ägde rum. Carl-Axel Moberg skrev i sin
bok Introduktion till arkeologi från 1969 ett kapitel om arkeologi och
politik. Där poängterar han att boken inte ska ses som opolitisk,
även om han medvetet undviker att vara parti- eller
nationalpolitisk. Grundlinjerna i boken är:
...präglade av en övertygelse att vetenskapen är en del av
samhällslivet, och att därför politik och vetenskap inte kan isoleras
från varandra (Moberg 1969:40).

Sedan dess har mycket hänt. Idag är det ingen som ser Mobergs
åsikter som särskilt kontroversiella. Vi ser hur arkeologin påverkar
och påverkas av politiken i konflikter mellan folkgrupper; krig och
oroligheter på Balkan och i Israel är två exempel bland många.
Många studier har gjorts under 1990-talet och de allra flesta
behandlar fenomenet nationalism. Bruce Trigger skriver att
nationalismens inverkan på arkeologin är ett relativt nytt fenomen
som inte förekommer förrän under senare delen av 1800-talet
(Trigger 1995:266ff). Det är sant att det är först då de riktigt otäcka
effekterna av en nationalism sammankopplad med arkeologin
uppmärksammas. Men nationalismen har då funnits med i bilden
sedan länge. Arkeologin som vetenskap är i många fall en produkt
av ett nationalistiskt intresse (Kristiansen 1992:12). Inte minst gäller
det den svenska kulturmiljövården som utvecklades efter en
utrikespolitisk propaganda under början av 1600-talet vars
argument baserades på historien (Moberg 1969:36). Detta intresse
för det svenska rikets förhistoria resulterade 1666 i ett Placat och
Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter som uttalat skapades
för att stärka Sveriges stormaktsposition. Detta påbud kan ses som
en första antydan till fornminneslagstiftning, en lagstiftning som har
utvecklats till den vi har idag (Janson 1974:9f, Cleere 1984:126).
Nationalismen är utan tvekan det politiska fenomen som oftast
kopplats samman med arkeologin. I allmänhet handlar det om
nationalism som har fått fruktansvärda konsekvenser; ett välkänt
exempel på det är nazismens Tyskland och dess missbruk av
arkeologin. När de tas upp behandlas dessa exempel ofta som
förskräckliga undantag från den vetenskapliga regeln. Neil Asher
Silberman skriver följande om undantag och regel:
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...nationalist bias in archaeological research and interpretation is
neither a regional aberration nor merely a curable symptom of an
identifiable scholarly disease...[ A]rchaeology has by its nature an
unavoidable political dimension - and...nationalism is simply one of
many possible manifestations of its character as both a scientific and
a political enterprise (Silberman 1995:249).

Nu resulterar inte alla uttryck för nationalism i förtryck och tortyr
och arkeologins inblandning i en positivt klingande nationalism
uppmärksammas sällan. I princip är dock arkeologins roll i en ‘god’
respektive ‘ond’ nationalism lika stor. Det är en fråga om positiva
och negativa associationer. David Anthony (1995) har jämfört
nazismens användande av arkeologin för att hävda sina politiska
ståndpunkter med den senare eko-feministiska rörelsen, som också
använder arkeologin i sin kamp mot det kapitalistiska patriarkatet. I
princip, menar Anthony, är den politiska inblandningen lika stor i
båda fallen och eko-feminismen ägnar sig lika mycket som
nazismen åt att manipulera det arkeologiska källmaterialet för att få
det att stämma överens med sina politiska åsikter. Men medan
kombinationen av arkeologi och nazism ger de flesta av oss kalla
kårar, är det få som har brytt sig om att på allvar kritisera Marija
Gimbutas.
Det finns också många andra politiska fenomen som har använt
sig av arkeologin. Det handlar förstås om att arkeologin är en del av
samhället som helhet. Det moderna historiska skeendet i Kina ger
oss en inblick i hur den arkeologiska forskningen följer samhället
och den politiska utvecklingen. Under det maoistiska Kina, 1949-79,
var hela samhället genomsyrat av en stark kommunistisk ideologi
och all vetenskap kontrollerades av staten. Den marxistiskmaoistiska grundtanken applicerades på all akademisk verksamhet
inklusive arkeologin. Avsaknaden av kritik var en del av själva idén.
Arkeologins uttalade roll var att ‘tjäna proletariatets politik’. Under
denna tid ingick det i Mao Zedongs anti-väst-kampanj att visa att
den kinesiska nationen hade en stark och kulturellt högstående
centralbygd i lågländerna kring Gula Floden. Arkeologin lade då
alla resurser på att undersöka just detta område efter spår av den
förmodade centralbygden. Den arkeologiska forskningen hjälpte
således Mao Zedong att bevisa att den kinesiska centralbygden varit
kulturellt högstående sedan urminnes tider (Tong 1995). Det
politiska läget i Kina förändrades sedan och så även arkeologin.
Lothar von Falkenhausen (1995) visar hur den nya regionalpolitiken
med mer eller mindre autonoma regioner har avspeglat sig på den
kinesiska arkeologin. En vilja hos varje enskild region att visa sin
historiska kontinuitet och kulturella blomstring har helt ändrat
bilden av den kinesiska förhistorien. Idag har vi uppfattningen att
132

- Att bevara eller icke bevara -

den kinesiska kulturen härstammar från hela det stora landet, inte
bara från lågländerna kring Gula Floden (von Falkenhausen 1995).
Dessa slutsatser sammanfattar Lothar von Falkenhausen så här:
...products of modern-day scholarship - even in archaeology, a
discipline regarded by many outsiders as one of the driest fields of
academe - must be taken as historical documents conditioned by
contemporary ideological and socio-economic pressures
(Falkenhausen 1995:202).

Arkeologins roll i samhället tar sig många uttryck, men i sin vidaste
mening handlar det allt som oftast om att skapa och förstärka en
individuell och kollektiv identitet (Rowlands 1998;130). Det är i det
allra flesta fall synonymt med nationalism, men ordet identitet har
en mer positiv klang. Michael Rowlands poängterar dock att man
inte får glömma att identitetskonstruktion, oavsett om den har
‘goda’ effekter i form av ökade rättigheter för förtryckta grupper
eller ‘onda’ i form av förtryck av samma grupper, är ett sätt att nå
politiska mål (ibid:132f).
Making history is a way of producing identity insofar as it produces
a relation between what has supposedly occured in the past and the
present state of affairs. The construction of history is the construction
of a meaningful universe of events and narratives for an, individual
or collectively defined subject... We may say that history is an
imprinting of the present on to the past. In this sense, all history...is
mythology (Friedman 1994:118).

Många arkeologer vill nog hävda att Jonathan Friedman har fel när
han kallar vår vetenskap för mytologi. Ordet mytologi är något som
här i västvärlden hör ihop med forntiden. ‘Dom’ i den tredje eller
fjärde världen har också mytologi - enligt den västerländska
diskursen har ‘vi’ historia medan ‘dom’ har tradition (Rowlands
1994:137). Men om vi antar det förhållningssätt till vår vetenskap
som jag här förordar, att se arkeologin som en del av det samhälle
den ingår i, så framstår historieskrivningen allt mer just som
mytologi (jfr Eriksen 1996:19). Det bör finnas i vårt medvetande när
vi skriver historia.
Denna arkeologins nationalbelastning är stark, just därför att den
ofta är så omedveten (Moberg 1969:39).

Jag håller med Carl-Axel Moberg om att den politiska prägeln på
arkeologin är särskilt skrämmande just på grund av att den så ofta
är omedveten från arkeologens sida. Vi har börjat att uppfatta hur
politik och socio-ekonomiska förhållanden påverkade ‘dom’
arkeologerna ‘då’, men sällan hörs diskussioner om att vi här och nu
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påverkas av det samhälle vi är en del av. Nyligen hörde jag en
ansedd svensk arkeolog säga att arkeologin idag tack och lov inte är
politiskt styrd som den tidigare varit. Vem som sade det spelar
ingen större roll, för det var säkert inget väl övertänkt uttalande.
Men det visar hur lätt det är att tro att vi här och nu inte är
påverkade av något annat än vår vetenskaplighet och vårt sunda
förnuft. Kanske är det just naiviteten som utgör det största hotet.
Jonathan Friedman har i termer av globala processer beskrivit
det samhälle vi idag kallar ‘västvärlden’ d v s i vid mening den
kontext vi befinner oss i, som en civilisation med en nedåtgående
trend. Han menar att den postindustriella fasen markerar en
nedgång som kommer att leda till slutet på hela civilisationen och
identifierar en civilisationscykel som i mycket liknar tidigare
civilisationer som blomstrat för att sedan dö till förmån för andra
(Friedman 1994:86). Den starka modernistiska identiteten som
tidigare präglat västvärldens centrum och som åtföljts av kulturell
kris i dess periferi, betraktar Friedman nu som i upplösning. Dessa
omvända roller, med kris i centrum och kulturell förstärkning i
periferin medför en betoning på kulturell identitet såväl i centrum
som i periferi:
At home there is a search for what has been lost and in the periphery
for a cultural or even national autonomy previously repressed by the
center. Cultural identity, from ethnicity to a 'way of life' flourishes at
the expense of the system (Friedman 1994:90).

Kulturell identitet står alltså i centrum i den postmoderna
västvärldens centrum, likväl som i dess periferi. Ett tecken på detta
är ett ständigt ökande intresse i många delar av världen för
arkeologi och ett nationellt eller regionalt kulturarv. Ett ökat
politiskt intresse för arkeologin medför med största sannolikhet
även ett ökat (ut)nyttjande av kulturarvet för politiska syften. Vi ska
titta närmare på hur arkeologin och kulturarvet färgas av politiska
strömningar med ett exempel från vårt land i vår tid.
‘Europatanken’ - ett aktuellt exempel
En politisk fråga som har varit central inte minst här i Sverige under
senare år var först om Sverige och våra grannländer ska gå med i
den Europeiska Unionen och senare hur denna union ska komma
att se ut och fungera. En stor politisk välvilja till unionskonceptet i
Sverige resulterade i propaganda som skulle få medborgarna att bli
lika välvilligt inställda. Arkeologin var förstås som klippt och
skuren för att (ut)nyttjas i en sådan politisk kampanj. I Europarådets
konvention för skydd av det arkeologiska kulturarvet finns följande
att läsa:
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Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a
greater unity between its members for the purpose, in particular, of
safeguarding and realising the ideals and principle which are their
common heritage (Council of Europe 1992:2).
The aim of this (revised) Convention is to protect the archaeological
heritage as a source of the European collective memory and as an
instrument for historical and scientific study (ibid:4).

Vi ser att målet med arkeologisk verksamhet – i Europa, i nutid - är
att stärka känslan av en europeisk gemenskap, att skapa ett
‘kollektivt minne’ för hela den europeiska befolkningen, eller
snarare för befolkningen i de nationalstater som ingår i den politiska
konstruktionen EU. Det är tydligt vad som är EU:s mål för den
arkeologiska verksamheten och i förlängningen blir arkeologins
politiska roll uppenbar.
I samband med dessa politiska kampanjer skrev Gustaf Trotzig,
avdelningschef vid Statens historiska museum och ordförande i
Europarådets arkeologiska expertkommitté, artikeln ‘Europatanken
- 4000 år gammal’ i tidskriften Populär Arkeologi. Trotzig, som
uppenbarligen delar den politiska majoritetens positiva inställning
till ‘europatanken’, skriver att bronsåldern bättre än någon annan
förhistorisk period lämpar sig för en gemensam europeisk satsning.
Till det ser han flera skäl. Det har under bronsåldern funnits väldiga
kontaktnät och en blomstrande handel över hela den europeiska
kontinenten. Dessutom var det ett behagligt klimat och kulturen
blomstrade. Det är en allt igenom positiv bild som målas upp och
för att betona den gemensamma aspekten skriver Trotzig att man
med viss rätt skulle kunna påstå att det fanns en europeisk
gemenskap redan under bronsåldern (Trotzig 1995:5). I ett
debattinlägg i det påföljande numret av Populär Arkeologi kritiseras
Gustaf Trotzigs artikel tillsammans med artiklar av Ulf Bertilsson
och Carin Orrling av Hans Bolin och Katherine Hauptman
Wahlgren (1996:30f). Bolin och Hauptman Wahlgren menar att
dessa artiklar ger en grovt schematiserad bild av bronsåldern som
speglar en projicering av nutida politiska värderingar på vår bild av
förhistorien, något som måste ifrågasättas och kritiseras. Bristen på
kritik och problematisering, skriver de, skapar en onyanserad bild
som inte lever upp till den kompetens som benämningen
arkeologisk expertkommitté antyder: ‘Genom detta fjärran
guldglänsande paradis skimrar visionerna om en ljus enad
europeisk framtid med god ekonomi och högt stående kultur’
(ibid:30). Bolin och Hauptman Wahlgren påpekar också att ingen av
de kritiserade artiklarna tar upp det faktum att ett inneslutande
också ofrånkomligen medför ett uteslutande. Att hävda förekomsten
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av en europeisk gemenskap sedan urminnes tider innebär ett
uteslutande och ett förfrämligande av de som står utanför (ibid:31).
Som historien visar har sådana arkeologiska ‘fakta’ missbrukats på
hårresande sätt.
Jag tar upp detta som ett bra exempel på hur arkeologer med ett
kritiskt förhållningssätt kan visa på andra sidor av verkligheten när
enskilda forskare och sakkunniga, medvetet eller omedvetet, låter
sin egen politiska övertygelse ta så stor plats i vetenskapen. Frågan
är om inte detta är den verkliga rollen för en arkeologisk
expertkommitté: att med kunskap om den politiska aspekten av
arkeologin visa på en mer nyanserad bild av den förhistoriska
verkligheten (jfr Rowlands 1994:134). Men man kan också fråga sig
vad det är som väcker den här typen av kritik. Jag skulle gissa att
Bolin och Hauptman Wahlgren inte delar Trotzigs entusiasm för
‘europatanken’ och att det till stor del var därför den kritiska tanken
föddes. Detta dock inte sagt som negativ kritik mot resonemanget.
Den skimrande bronsåldersbilden som kritiseras är inte ett
undantag utan ska snarare ses som ett bevis på hur nära
sammankopplade vetenskap och samhälle är, något som bör
betraktas som en regel. Vi präglas alla av vår politiska övertygelse
och utan medvetenhet om det saknar vi den kritiska distans till vårt
arbete som kan skydda oss ifrån att bli utnyttjade som passiva
brickor i ett politiskt spel.
En utvidgad värdeargumentering i ett vidare perspektiv
I arkeologins natur ligger att den aldrig kommer att kunna
presentera en komplett sanning om förhistorien. Avsaknaden av rätt
och fel gör den särskilt tacksam för (ut)nyttjande och manipulation.
Det ligger också i arkeologins natur att den är en del av det samhälle
den ingår i, och existerar enbart på grund av att ‘konsumenterna’
anser att de behöver en ‘kulturarvsprodukt’. Som vi har sett i
avsnitten ovan är en viss politisk färgning oundviklig och inte så
ovanlig som vi kanske skulle önska. Tillvaron skulle åtminstone
vara en smula enklare om det inte vore så, kan man tycka. Men att
försöka eliminera den politiska dimensionen av arkeologin tycks
dock vara lönlöst, och är heller inte eftersträvansvärt. En opolitisk
arkeologi är lika otänkbar som ointressant. Det skulle dessutom
innebära att min egen syn på värdet av arkeologin som en form av
samhällskritik skulle falla platt. Symbiosen mellan politik och
vetenskap har dessutom medfört en mängd direkt positiva
influenser för utvecklingen av ämnet. Intresset för nationalism har
till exempel fått arkeologin att uppmärksamma geografisk
utbredning och etnicitet, vilket tidigare ansetts vara ointressant
(Trigger 1995:272). I stället för att kämpa mot det politiska
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inflytandet kan vi acceptera det som en realitet, men inta en ständigt
kritisk ställning till vårt eget och våra kollegors arbete. Att avliva
myten om en heroisk arkeolog (Kristiansen 1992:6; Silberman 1995)
som sitter inne med sanningen om det förflutna, anser jag skulle
göra oss mer aktiva och göra det lättare att röra oss mellan
(ut)nyttjar- och försvararpositionen. Att argumentera för att
historiska lämningar har ett existentiellt värde i egenskap av just
historiska lämningar, samtidigt som det värdet måste ställas mot
andra värden i samhället i skapandet av en godtagbar
bevarandepolitik.
I den värld som omger oss idag ställs höga krav på att nyttiga
aktiviteter ska kunna uppvisa en vinst, ska kunna värderas i kronor
och ören. Arkeologin som en del av denna värld motiverar allt
oftare sin existens och betydelse som en källa för ekonomisk vinst.
Företeelser som theme parks och storsäljande populär arkeologisk
litteratur blir allt vanligare. Ofta är det en nyansfattig bild av
förhistorien som säljs där tid och rum suddas ut och sagan fylls med
karikatyrer av gott och ont, hjältemod och kärlek (Kristiansen
1992:5). För många unga arkeologer idag är det just en sådan
kommersialiserad arkeologi som framtiden tycks bära i sitt sköte.
Jag kan till viss del tänka mig ett dylikt framtidsscenario.
Arkeologer har en mycket viktig roll att fylla med att skapa en
vetenskaplig grund och utöva kritik inom de intressegrupper som
utför kommersialiseringen. Samtidigt bör det än en gång poängteras
att en av arkeologens viktigaste uppgifter är att värna om
kulturarvets existentiella värde och skydda det från det hot om
förstörelse som kommersialiseringen innebär (Världskommissionen
för kultur och utveckling 1997:185f). Det krävs att arkeologer skapar
ett självkritiskt perspektiv på sin vetenskap för att kunna hävda att
arkeologin och kulturmiljövården innehar andra värden än de rent
ekonomiska, utan att ’kultur och satsningar på kultur...[ses som] en
lyx som enbart tär på ekonomin’ (ibid:250), vilket är en allmänt
förekommande uppfattning idag. Arkeologer och andra humanister
har en viktig roll i att argumentera för och uppmärksamma värden i
samhället som inte kan mätas i tillgång och efterfrågan.
Det icke-monetära existentiella värdet hos alla historiska
lämningar är ett värde som inte ändras med tiden, till skillnad från
bruksvärdet som ändras med det rådande samhällsklimatet. Att
värna om kulturarvets existentiella värde och anta en kritisk (vilket
förstås inte är synonymt med negativ) hållning till allt utnyttjande
av detsamma är kanske det bästa sättet att vårda kulturmiljön inför
en framtid där bruksvärdet är ett annat.
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Att bevara eller icke bevara
Bevara eller icke bevara? Det är en fråga om värdeargumentation. Vi
måste alla försöka uppfatta och definiera de värden som är
involverade i vår verksamhet och vi måste också ta ställning till
vilka av dessa värden vi ska försvara och argumentera för. Vi måste
också lära oss att leva med de dilemman och motsägelser som finns
inneboende i den arkeologiska verksamheten. Att acceptera att vi
både försvarar och (ut)nyttjar kulturarvet, och lära oss att se när vi
gör vad. Att sträva mot ett politiskt (ut)nyttjande av vetenskapen,
samtidigt som vi måste använda vår egen politiska övertygelse för
att skapa en samhällskritik. Det är värdefullt att både argumentera
mot en politisk färgning och att skapa nya bilder med hjälp av
politiska ståndpunkter. Det visar hur komplex och motsägelsefull
vår verksamhet är. Värderingar som gott och ont flyter här samman.
Vi kan inte kan förvänta oss att finna ett givet förhållningssätt,
utan istället måste vi skapa och återskapa våra perspektiv i en
ständigt pågående process. Det första utkastet till denna artikel
skrevs för två år sedan, och idag kan jag se hur min egen
argumentation har färgats av en stark och ilsken reaktion mot
kulturarvsindustrin; den ökande kommersialiseringen av vår
verksamhet. Idag har jag till del ändrat mitt perspektiv och är inte
längre så arg, på just det. Då framträder plötsligt tankemönster som
för bara två år sedan var osynliga för mig.
Med en medvetenhet om vilka intressen och värden som styr
kulturarvsspelet blir vi till aktiva brickor i detta spel och kan med
större trovärdighet argumentera för värdet av vår verksamhet. På så
sätt skapar vi också en helt ny arena för att diskutera centrala frågor
som: ska vi bevara eller icke bevara?

Litteratur
Anthony, David W. 1995; ‘Nazi and eco-feminist prehistories: ideology and
empiricism in Indo-European archaeology’, P.L. Kohl & C. Fawcett (eds),
Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, Cambridge: Cambridge
University Press.
Bolin, Hans & Hauptman Wahlgren, Katherine 1996; “’Europatanken’ - en
politisk kolonisation av forntiden?”, Populär Arkeologi, 1/1996, s30-31.
Burström, Mats 1999; ‘Cultural diversity in the home ground. How
archaeology can make the world a better place’, Current Swedish
Archaeology Vol 7, s21-26.
Carman, John 1996; Valuing Ancient Things: Archaeology and Law,
London: Leicester University Press.

138

- Att bevara eller icke bevara -

Cleere, Henry (ed) 1984; Approaches to the Archaeological Heritage: A
Comparative Study of World Cultural Resource Management Systems.
Cambridge.
Council of Europe 1992; European Convention on the Protection of the
Archaeological Heritage (revised). European Treaty Series 143. Valetta.
Eriksen, Thomas Hylland 1996; Historia, myt och identitet, Värnamo:
Bonnier Alba Essä.
Falkenhausen, Lothar von 1995; ‘The regionalist paradigm in Chinese
archaeology’, P.L. Kohl & C. Fawcett (eds) Nationalism, Politics and
the Practice of Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press.
Friedman, Jonathan 1994; Cultural Identity and Global Process, London: Sage
Publications.
Janson, Sverker 1974; Kulturvård och Samhällsbildning, Nordiska Muséets
handlingar 83, Lund.
Kristiansen, Kristian 1992; “’The strength of the past and its great might’; an
essay on the use of the past”, Journal of European Archaeology (1992) 1, s3-32.
Moberg, Carl-Axel 1969; Introduktion till arkeologi, Stockholm: Natur och
Kultur.
Rowlands, Michael 1994; ‘The politics of identity in archaeology’, G.C. Bond
& A. Gilliam (eds), Social Construction of the Past: Representation as Power,
London: Routledge.
Silberman, Neil Asher 1995; ‘Promised lands and chosen peoples: the
politics and poetics of archaeological narrative’, P.L. Kohl & C. Fawcett
(eds), Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, Cambridge:
Cambridge University Press,.
Tong, Enzheng 1995; ‘Thirty years of Chinese Archaeology (1949-1979)’, P.L.
Kohl & C. Fawcett (eds), Nationalism, Politics and the Practice of
Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press.
Trotzig, Gustaf 1995; ‘Europatanken - 4000 år gammal’, Populär Arkeologi
4/1995, s5.
Trigger, Bruce G. 1995; ‘Romanicism, nationalism and archaeology’, P.L.
Kohl & C. Fawcett (eds), Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology,
Cambridge: Cambridge University Press.
Tunbridge, J. E. & Ashworth, G. J. 1996; Dissonant Heritage: The
Management of the Past as a Resource in Conflict, Chichester: Wiley &
Sons Ltd.
Världskommissionen för kultur och utveckling 1997; Vår Skapande
Mångfald, Stockholm: Svenska Unescorådet.

139

- Arkeologisk kulturmiljövård -

140

Pluralismen i landskapet
Några kulturmiljöer i Ångermanland sedda ur
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Som framvuxen ur sediment och stenig morän bor i Styrnäs socken
en gammal hedersman. Han heter Gunnar Melin och har ett
livslångt och nära förhållande till Styrnäsbygdens äldre historia.
Han är uppvuxen på ett småbruk i Viätt, där familjen drev gården
tillsammans med mormor och morfar. Byn ligger i en smal dalgång
som sticker av norrut från Ångermanälvens breda älvfåra.
Dämstasjön blev avsnörd från havet när landet steg över havsytan
vid tiden för Kr f. På dalgångens västra sida, mellan Gunnars gård
och sjön ligger Ytterberget. Runt berget finns ett grav- och
boplatsområde från järnåldern, som vårdats på eget initiativ av
Gunnar och före honom hans far.
Gunnar uppfyller kulturminneslagens alla mål, av eget intresse
och engagemang. Trots det har han upplevt att Styrnäs kulturarv
har förbisetts i den antikvariska handläggningen, att ”överheten”
sett ner på allmogen. Det är en gammal historia, med början i
skolan, där läraren förbjöd barnen att prata dialekt och visade
förakt mot ”allmogens” levnadssätt. Jag vill berätta Gunnars
historia, både som han berättar den själv men också speglad i
Kulturmiljövårdens handläggning och lagstiftning. Det ä r
uppenbart att det samexisterar många sätt att se på Kulturmiljön.
Vi kan se Gunnar som en representant för dem som mer eller
mindre tycker att samhället inte företräder deras intressen. För en
utomstående iakttagare, behöver det inte nödvändigtvis vara
fallet, men den upplevelse som finns, är ett faktum att ta hänsyn till.
Vi kan tolka kulturmiljöerna ur ett lokalt och personligt
mikroperspektiv, präglat av egna upplevelser, engagemang och
känslor. Här finns den naturliga kopplingen mellan kulturmiljön
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och människan. Det här perspektivet finns ibland hos dem som
lever nära forngravar och ättehögar. En personlig relation till
gravarna har funnits i avtagande grad sedan deras anläggning
fram till medeltiden, nästan försvunnit och därefter under senare
tid ökat igen tack vare skolundervisning och media. Förhållandet
till fornlämningar kan vara en viktig del av relationen till gården
och gårdsmiljön. I denna lokalt präglade syn på kulturmiljön ingår
också traderade berättelser om t ex gravarna, gården, platser och
människor. I denna karaktärisering finns ett personligt, traderat
förhållande till kulturmiljön som är i avtagande. Men att förknippa
kulturlandskapet med egna personliga upplevelser är människans
privilegium. Upplevelser är aldrig identiska. De växlar till sin
karaktär genom tiderna och kommer alltid att vara förknippade
med människan
Vi kan också tolka kulturmiljöerna ur en mer antikvarisk
synvinkel. Här förlägger vi ett fågelperspektiv på kulturmiljön och
fornlämningarna, svingar oss upp till ett övergripande
makroperspektiv. I det ser vi likheter och olikheter, gör jämförande
analyser, försöker se orsakssammanhang över tid, både framåt och
bakåt. Vi sätter in fornlämningen i ett juridiskt sammanhang där
fornlämningsbegreppet förändras med jämna mellanrum. Härifrån
ser vi tydligt lagskyddet och kontrollapparaten och förstår dess
konsekvenser. Parallellt med det akademiska perspektivet har även
tjänstemän och antikvarier personliga upplevelser i bagaget. I en
ämbets- och myndighetsutövning har de emellertid skjutits åt sidan
till ett mer privat plan. Ett akademiskt förhållningssätt ä r
intellektuellt stimulerande och utmanande. Men det innebär inte
samma känslomässiga engagemang, samma lustfyllda kittling av
ett personligt förhållande i vardagslivets värv till just den här
markfläcken på vår jord!
Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund ger
tillsammans ut en årsbok. Den hette tidigare Ångermanland Medelpad men har nu bytt namn till Tidsspår. Gunnar Melin har
medverkat vid två tillfällen, senast i den bok som kom ut strax före
jul 1996. Här beskriver han vad som han upplever som övergrepp
och underlåtenhetssynder från ansvariga myndigheter och
”honoratiores”: När den gamla unika s k klövsadelskyrkan, (dvs en
försvarskyrka från medeltiden med två torn) revs 1847, brändes
samtidigt kyrkans arkiv upp, enligt Gunnar Melins farfar. Gunnar
uppsökte därför en av de gamla i socknen för att försöka få
närmare vetskap om kyrkans öde: F d konsul Petrus Näsman
berättade sålunda:
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Jo, det var, inberäknat dåvarande Styrnäsprästen, - honoratiores i
länet, inte sockenborna, som man velat göra gällande, ånej! Dom
var i stort sett alla emot någon ny kyrka, emedan dom var snåla, ja
hänvisade att dom var sparsamma. Och dom tänkte förstås inte
minst på det myckna arbete ett kyrkbygge skulle komma att drabba
dom. Så vidtog det ofattbara vandaliseringsarbetet att rasera
gamkyrkan, utan att honoratiores i residensstaden brydde sig o m
komma hit opp, att närvara och stoppa detsamma eller att ens söka
rädda något av allt det oersättliga som kom bort (Tidsspår 1995-96).

I grannsocknen Överlännäs, uppströms Ångermanälven, finns två
av Ångermanlands största gravfält, det ena i Björkå bruk, det andra
vid Holms säteri (vilket för övrigt är Norrlands enda säteri) Danske
professor Bröndsted ledde här under en säsong 1949 arkeologiska
undersökningar tillsammans med sina studenter, i ett av
efterkrigstidens många arkeologiska samnordiska projekt.
Landsantikvarie Bo Hellman fortsatte därefter under några å r
projektet. Undersökningarna vid Holm visade sig ge storartade
resultat, med bl a en kammargrav från 1000-talet, där en
välutrustad kvinna var begravd. I en avbalkning av kammaren låg
hennes häst. På samma gravfält finns en grav med fynd av en
vendeltida skära, liksom en från 300 talet med ett välbevarat glas
med pålagda glastrådar, romerskt importgods från Rhenlandet.
Nåväl, enligt Gunnar Melin, bortfraktades några årtionden
innan ett av Styrnäs största förkristna gravfält. Detta låg i Frök på
norra stranden av Ångermanälven. AB Utnäs tegelbruk (1898 1963) hade här en stor lertäkt i älvsedimentens djup.
Där leran togs, var ursprungligen en, lite avlägset högt liggande,
strandbrink nära Ångermanälven. På själva platån var, fastän
ingen begrep det, gravar. Ett vidsträckt vackert område. Hur många
gravar där fanns vet nu ingen, men gravfältet har bedömts vara e n
motsvarighet till det i Överlännäs. Under arbetets gång att hämta
lera, påträffades så många ”underliga saker”, att det troddes
området var en plats, dit det slängts sopor någon gång. Alla
”onyttiga föremål” kom därför av de arbetande helt enkelt att
slängas bort. Men från ”sopstället” ramlade även dödskallar
oppifrån platån ner i schakten gång efter annan. T o m sådana
märkliga ”sopor” som ett svärd kom i dagen, även så ett s k klent
hästbetsel [tiden var vid detta tillfälle 1930 tal]. Svärdet kom till
användning som eldgaffel i öppenspisen i brukets matsal. Men
betslet och ”apoteksskålarna” blev slutligen av brukets disponent
sända med post till Länsmuseet. I brevet från museet meddelade
Th. Hellman att skålarna var ett kvinnobröstsmycke av brons, från
vikingatiden. Upphittarna erhöll 25 kronor. Även efter 1963
fortsatte raserandet av platsen, emedan därifrån såldes stora
mängder grus i 5 - 6 år. Som vanligt påträffades även dessa år ben
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och kranier. Av alla dessa gravar är nu en enda, svårt ramponerad,
kvar närmast älven. [Idag syns på platsen stora, 5 - 10 m djupa
vattenfyllda schakt].

Gunnar har ytterligare ett fall som han vill föredra. Där är jag
själv, såsom redaktör för hembygdsförbundens årsbok inblandad.
Länsmuseet kan sägas ha två funktioner: Vi bygger upp och samlar
in kunskap för att sedan transformera den till en lättsmält och
välkomponerad form, serverad på ett aptitligt sätt. I denna process
lägger vi till vår egen kunskap samt våra värderingar mer eller
mindre medvetet. Vi adderar delar av oss själva till fornlämningen
eller kulturmiljön först i inledningsstadiet, (dvs i perceptionen och
definieringen av fornlämningen), sedan i urvalet av vad vi vill visa
och slutligen i den eventuella presentationen av densamma. Här
kan vi också räkna in det redaktionella arbetet för en bok.
Analysen av vad som händer med ursprungsmaterialet, dvs i
detta fall kulturmiljön, behöver ägnas tid och eftertanke, inte minst
inom kulturmiljövården. Den museologiska debatten har kommit en
bit på väg vad gäller museer och utställningar, men behöver
genomsyra också synen på den yttre miljön. Tyngdpunkten har
under lång tid legat på den av lagar och förordningar reglerade
synen på fornlämningar. Detta har varit en hämsko, som präglat
kulturmiljövården. Från kulturmiljövården har ibland funnits en
misstro gentemot pedagogik och förmedlingsverksamheten på
museerna. Det har funnits en rädsla att överge den breda säkra
vägen, där kulturmiljön kan tolkas i till synes objektiva termer och
hanteras som geometriska former. Men personliga tolkningar
föreligger alltid, även när de maskeras av ett torrt språk och
juridiskt hållbara formuleringar,
I kulturpropositionen SOU 1995:84 formuleras detta: ”Den
förklarande, beskrivande, entusiasmerande delen av ansvaret ges
därigenom alltmer tyngd. Samarbete med skolan och förskolan
samt aktivt samspel med de ideella organisationerna och media ä r
grundläggande i det arbetet”. Detta breda perspektiv på
kulturmiljövård anger att en god livsmiljö uppnås genom att man
värnar om vårt kulturarv och stärker det skapande av identitet som
är förankrat i detta. Denna helhetssyn på kulturmiljövården har
inte poängterats tidigare. De av regeringen formulerade målen
riktas sålunda in på ett verksamhetsfält som är mycket vidare än
under 1980 talet. Den fokusering, som då fanns på den yttre, fysiska
miljön behöver breddas och omfatta även den immateriella
kulturmiljön och föremålen, dvs inte bara ”husen” utan även
”människan mellan husen”. Det handlar om en vidgad syn på
kulturmiljövården - det handlar om ett kulturarvsbegrepp.” (s 308).
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Vi kan vidare läsa: ”Med ett samlat kulturhistoriskt synsätt, där
uppgiften är att ansvara för och främja ett positivt bruk av
kulturarven, kan man inte särskilja mellan yttre och inre
kulturmiljövård. ”(s 309).
1992 - 93 publicerades i årsboken som då hette Ångermanland Medelpad, en fascinerande berättelse efter Gunnar Melins morfar,
Henrik Näsholm. Berättelsen handlar om ”Hednakapellet i Viätt”.
Den är nära knuten till marken kring Ytterberget och människorna
som bott där och brukat den. Kunskapen är bunden till en muntlig
tradering. Berättelsen har präglats av alla dem som fört den vidare
och deras tid. Traditionen har utvecklats i ett omvänt förhållande i
samband med de vartefter sammanrasande järnåldershusen, de
igenväxande åkerlapparna, gravhögarna och stigarna. Gunnars
berättelse är en tradition och en sägen, och det ligger i sägnens
natur att göra anspråk på sanning. Sägner behandlas normalt av
ämnet etnologi men kryddar också arkeologin med fantasifulla
utsmyckningar.
För ämnet arkeologi har inte detta något större vetenskapligt
värde. Arkeologins ämneshistoria har inte mer än ca 170 år på
nacken. I Norrland inte mer än ca 100 år. Arkeologin har under
nittonhundratalet haft en grävningsinriktning och en forskningsinriktning, och burits upp av (ironiskt uttryckt): ”archaeologists
with hair on their chest or archaeologists with hair on their chin”
dvs antingen av machoinspirerade grävande arkeologer, eller av
tankspridda professorstyper (Shanks, 1992). Till dessa två
förgreningar av arkeologin kan vi lägga till de oftast obehårade och
välutbildade arkeologer som arbetar med kunskapsförmedling till
allmänheten, skolor och förskolor. De förmedlar till den
övervägande delen av Sveriges befolkning, den som inte har en
universitetsutbildning i arkeologi bakom sig, beroende på
familjetradition, utbildning eller ålder. Detta är en publik man
måste möta i deras egen kunskap och erfarenheter och en publik
som ger uttryck för nya intressanta aspekter på arkeologi.
Inom museitraditionen har utrymmet varit begränsat för den
pedagogiskt inriktade arkeologen med intresse för förmedling av
kunskap om arkeologi och kulturmiljöer. I en yrkestillämpning som
inte ger akademisk prestige enligt gängse normer, kan man inom
denna yrkesgren se och visa kulturmiljöerna utan att värdera vad
som är den ”rätta” tolkningen på en akademisk värdeskala. Inom
förmedlingssidan av arkeologin är det ”comme il faut” att se värdet
av en tradition, utan att det är ovetenskapligt. En tradition eller en
upplevelse kan ses som den andra sidan av det arkeologiska myntet.
I synen på kulturarvet är det en demokratifråga att upplevelse och
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traditionsperspektivet inte är mindre värt än det akademiska. D e
båda perspektiven har olika kvaliteter och ska inte jämföras med
varandra. De kan däremot komplettera och berika varandra
Eftersom det förflutna är sammanlänkat med nuet utifrån varje
tolkningstillfälle kan olika individer och grupper i samhället
utveckla olika syn på det förflutna. Det förflutna är pluralistiskt
(Shanks 1992 s 29), liksom nuet. Arkeologin kräver ett stramare
förhållningssätt. Detta är en grundfråga också för synen på
lokalhistoria. Det upplevda och ihågkomna kulturlandskapet har
ett eget värde också utan vetenskaplig analys. Detta sagt utan att
förringa forskningens grundläggande betydelse. Arkeologiska fakta
efterfrågas och tas emot med stort intresse och entusiasm av
allmänheten, något de flesta arkeologer känner igen från olika
uppdrag i fält. Ett personligt förhållningssätt till kulturmiljön ä r
ofta en förutsättning för mottaglighet för arkeologisk
kunskapsförmedling. Intellektuellt inriktade historieintresserade
personer tillförs på ett liknande sätt en ny dimension till sitt
kunnande vid exkursioner och besök på fornlämningsplatser i
landskapet. Vi kan urskilja två intresseinriktningar som från varsitt
håll möts, där olika former av kunskap integreras med upplevelse.
Dags att återgå till Viätt: Här verkar ha funnits en konflikt
mellan den öppna storskaliga bygden vid älven och den mer
småskaliga vid Dämstasjön. Gunnar berättar vidare:
Den muntliga traditionen om byggnaden hade, märkvärdigt nog,
levt kvar till morfars tid och kom att återges till honom av dåtida
Viättbor under former som kan kallas förlägna, enligt morfar.
Viättborna var emellertid skamsna över att ett ”hedniskt hus”
hade funnits just där i deras by..... De som bodde på den sida o m
berget som låg efter Ångermanälven och där kyrkan är belägen
kallades ’Frammabergsa’ (Frammabergsborna) medan de som
bodde på motsatta sidan om Åskottsberget, alltså i de fyra byarna
vid Dämstasjön, benämndes ’Nörabergsa’ /.../ Som de ’bättre’
individerna har de bybor som bott framme vid älven och kyrkan
ansett sig vara mer upplysta och moderna än de som hade sin
tillvaro på ’baksidan’ av Åskottberget, dvs Nörabergsa.
Henrik Näsholm var född 1837 framme vid älven men gifte sig
med en flicka från Viätt. Dottersonen Gunnar Melin, född 1907,
återberättar vad han fick höra: ”För ser du, Gunnar, så här
berättade grannarna för mej, att långt tillbaka här vid Dämstasjön
hade det funnits ett timrat kapell i Ytterberget, dit folket från
byarna runt sjön kom för att offra. De från sörsidan kom på flottar
över sjön. Det var ’sjögara’ och ’dämstara’ (människorna från
byarna Sjö respektive Dämsta). Dämsta är den äldsta byn på den
här sidan Åskottberget, ty till Dämstaberget kom de första
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människorna att bosätta sig.” ”Sina döda begravde man på den
här sidan sjön, bl a här i Ytterberget. Människorna var då rädda att
de döda skulle gå igen om inte vatten låg mellan begravningsplatsen och den plats människorna bodde. Men i kapellet, där
offrade folket bland ättehögarna, som så småningom blev fler och
fler. Du Gunnar, ska emellertid veta, att när grannarna berättade,
att det här i Viätt hade funnits detta kapell samt faktum att de
offrat här, märkte jag tydligt hur förlägna de var och att de
skämdes för mig, en ’frammabergs’ över att något så hedniskt,
vidskepligt och dumt förekommit på den här sidan Åskottberget.
Den allra tidigaste upplysningen om traditionen fick jag a v
morfar när jag var i 12 - 13 årsåldern. Det var slåttertid och morfar
och jag var tillsammans ’ner i åkern’ där vi höll på med
skrabbslåtter i en s k kläpp, som hette Mellala kläppen (Mellanladukläppen). Skicklig i att hantera lien som morfar var, så slog
han gräset medan jag fick räfsa ihop det. Jag fann nog sysslan rätt
trist, men samvaron med morfar var alltid angenäm och många
gånger rolig, ty han var meddelsam och kunde konsten att roa e n
otålig skolgrabb. Plötsligt sa morfar: ”Ser du, här är stigen som
’Sjögara’ gick , när de kommit på flottar över sjön för att offra här i
Ytterberget, där det på den tiden fanns ett kapell. Trots att det är så
hemskt länge sedan märks här ändå stigen. ’Dämstara’, de steg i
land där borta vid Nyåkern. Detta visade grannarna för mej, något
av de första åren sedan jag kommit till Viätt, ifyllde så morfar

När Gunnars berättelse publicerades tyckte jag som redaktör att
traditionen om Hednakapellet borde sättas in i ett arkeologiskt
sammanhang. Jag bad därför Klas-Göran Selinge att skriva en
artikel om husgrundsterrasser i den mellannorrländska traditionen.
Strax före pressläggningen kom också hans artikel. Den var
intressant och innehöll många paralleller. Han karakteriserade
berättelsen om Hednakapellet som en förklaringssägen. Några
månader senare kom Gunnar Melins reaktion. Han kände sig
trampad på och tyckte att morfar blivit anklagad för lögn. Morfars
berättelse stod i fokus för honom, inte traditionen. Detta var en
tankeställare för mig. Jag insåg att jag inte borde ha blandat äpplen
och päron, att jag bidragit till att förstärka i stället för att integrera
en motsättning. Fil dr Klas-Göran Selinge har dagligen under ett
långt yrkesliv bedömt och formulerat
definitioner på
fornlämningar. Av hans bedömningar krävs att de är juridiskt
oantastliga eftersom varje R-markering innebär en viss
begränsning av markägarens frihet. Hans stora intresse och
engagemang för kulturmiljöer innebär att han också ser traditioner
kring fornlämningar som berikande. Han hyser respekt inför
traditionen, men ser den självklart inte som en arkeologisk sanning.
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Man kan naturligtvis fundera över varför kyrko- eller
kapelltraditioner blivit så allmänna om just dessa fornlämningar.
Traditioner om andra, vanligare fornlämningar, t ex gravhögar är
inte heller helt entydiga.”... ”Grundvalarna” fordrade säkert redan
genom sin relativa ovanlighet och sin ofta avsevärda storlek e n
exceptionell förklaring. Om man betraktar 1600 talets bondbyar a v
många små grå timmerhus av i stort sett medeltida typ på varje
gård, är det inte otänkbart att man inte kom att tänka på
husgrunder av samtida, känd typ. Kyrkorna var i stort sett de enda
hus av en storlek, jämförbar med järnåldershallarnas, som m a n
kände till ( Selinge 1992-93).
Även om folkliga förklaringssägner om fornlämningar sällan eller
aldrig träffar rätt, när det gäller fornlämningarnas ursprungliga
funktion eller innehåll, så saknar de långt ifrån vetenskapligt
intresse. De är nämligen belägg på att fornlämningar fängslat
människor under tider, då deras ursprungliga funktion sedan länge
varit bortglömd. Forn-lämningarnas liv i folkets fantasi och
intresse är en väsentlig del av deras sociala funktion. Inte sällan
kan uråldriga strömningar ur en folklig idévärld komma i dagen
på så sätt. Detta intresse kan också bidraga till att skydda och bevara
fornlämningarna (Selinge, 1992-93).

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla...” (Kulturminneslagen
§1, 1989). Urvalsprocesserna på museerna består många gånger av
en härva, hopsnodd av Riksantikvarieämbetets bedömningar, egna
preferenser och en antikvarisk tradition. Objektiva bedömningar av
fornlämningen eftersträvas i inventeringssituationen och kommer
till uttryck i formaliserade mallar. Analyser behövs av urvalsprocesserna bakom förmedling om kulturmiljöer. Antikvarisk
kunskap är en viktig ingrediens, likaså respekt för den enskilda
människans upplevelse, den människa som enligt den nya
terminologin är brukaren av kulturmiljön. Den antikvariska
bedömningen har sin bas i en gammal, antikvarisk tradition. Analys
av de egna medvetna och omedvetna värderingarna innebär att det
självklara behöver ifrågasättas. I det hittills berättade finns en
pendelrörelse mellan å ena sidan nuet och å andra sidan dels en
akademisk och dels en personlig tolkning av en kulturmiljö. För att
göra berättelsen om Styrnäs tidigare historia och Hednakapellet
mer historisk, mer integrerad med sin samtid utökar vi härmed
referensramarna till fornvårdens och hembygdsrörelsens historia
och ser närmare på det Gunnar kallar brottstycken i sitt inlägg i
Tidsspår 1995-96.
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Det första brottstycket Gunnar nämner är när försvarskyrkan från
1100 talet revs och arkivet brändes år 1847. Styrnäs och Sköns kyrka
var de äldsta kyrkorna i Norrland, sannolikt byggda före den
kristna sockenindelningen (Gustafsson, 1992 - 93). När fallet med
rivningen av Styrnäs kyrka var aktuellt präglades lagstiftningen
fortfarande av Plakat och påbud om gamla monumenter och
antikviteter av år 1666. I detta stadgades förbud mot att nedbryta
förstöra förspilla eller rubba de ”urgamla antiquiteter, kvarlevor
och efterdömen”, som funnos i riket. Som sådana angivs dels stora
borgar, skansar, stenkummel, dels runstenar och dels även ”grifter
och ättebackar” samt alla ”stora hopburna jordhögar”. Alla dessa
forntida minnesmärken skulle vara skyddade, hur obetydliga än
dess ”anlevor vara må.” Vidare stadgas skydd för de
minnesmärken, som funnos i kyrkliga byggnader. Så t ex förbjöds
all skadegörelse av kungliga, furstliga, eller förnäma personers
grifter, även om dessa befunno sig i ödlagda kyrkor och kloster.
Detsamma gällde även om alla kyrkor och klosterbyggnader i riket,
jämte deras inventarier ”prydnader på väggar och fönster,
målningar samt gravar såväl i kyrkan som på kyrkogården” Till
dessa skrivningar lades 1684 plakatet ”angående allehanda
gammalt hittemynt och fynd uti guld, silver koppar och metallkärl,
samt andra rara stycken, som mycket uppfinnes och undandöljes”
(Schück, 1931). 1776 utfärdades en förordning om att alla
byggnadsritningar över ”Publique byggnader” och därmed varje om
och tillbyggnad av en sockenkyrka , skulle granskas och stadfästas
av Kungl. Maj:t.” Centralstyrningen ökade därmed. (Gustafsson
1992 - 93)
Eftersom lagstiftningen inte hade genomgått några större
förändringar fram till 1847, kan tyckas att det begicks ett lagbrott.
Emellertid hävdades vid denna tid inte lagen på det sätt som
modern lagstiftning innebar (muntliga uppgifter, Evert Baudou).
Hanteringen av den gamla kyrkan var emellertid gängse vid denna
tid, när de klassicistiska, nya rymliga och ljusa s k Tegnérladorna
växte upp på kyrkplatserna i landet. De fyllde tidens behov och
svarade mot moderna krav. Den protestantiska reformationens
kyrka skulle vara en god predikolokal och ge utrymme för
församlingens gemensamma nattvardsgång (Bo Hellman 1990). I
Härnösand invigdes 1846 den nya domkyrkan. Den ersatte en
provisorisk kyrkobyggnad, uppförd efter ryssarnas härjningar 1718
- 21 och som under många år varit utdömd. Den nyinvigda stora,
vackra vita domkyrkan i Härnösand året före kan ha blivit ett ideal
för ”honoratiores” i Härnösand och sockenprästen i Styrnäs och
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därmed ha påverkat det utifrån ett nutida synsätt olycksaliga
beslutet om rivning och nybyggnation.
Utan att läsa protokoll från de möten som föregick beslutet om
rivningen vet vi inget om sockenmännens och kyrkorådets ansvar i
denna fråga. Några år senare, 1850, var frågan om rivning av den
gamla kyrkan i Ytterlännäs socken aktuell. Den 10 november enades
dock sockenstämman om att ”den gamla kyrkan skulle orubbat
förbliva”. (Gustavsson 1992 - 93). Kanske var intresset för bygdens
historia särskilt stark i Ytterlännäs. Där bildades också
Ångermanlands första hembygdsförening 1924 (Carlie, 1947). I två
närliggande socknar behandlas alltså frågan om rivning på helt
olika sätt. Kanske beror detta på de enastående välbevarade
medeltida målningar som pryder Ytterlännäs kyrkas interiör. Men
detta åskådliggör också att ansvaret för kulturarvets bevarande i
första hand, i praktiken ligger på brukarna, de som är närmast
berörda och deras engagemang, något som många gånger ä r
avgörande i bevarandefrågor.
Låt oss nu gå vidare till Gunnars Brottstycke nummer två, dvs
frågan om lertäkten i Frök: Täktverksamheten var som störst under
1930 talet men fortsatte in på 1960 talet. Den omtalade händelsen
där svärd och spännbucklor hittades, inträffade på 1930 talet. Vid
den tiden var Theodor Hellman landsantikvarie i Härnösand. En
upptagen man, i full färd med att bygga upp kulturhistoriska
museet Murberget, det stora friluftsmuseet som just under detta
decennium expanderade kraftigt. Genom att följa lagförslag och
remissyttranden inför ändringen av fornminneslagen får man en
god bild av de aktuella tankegångar som föregick handläggningen
under 1930 talet. I ett av Konungen infordrat remissyttrande 1911,
avseende ett ”förslag till lag angående forntida minnesmärkens
fredande och bevarande”, ställer sig akademin bakom förslaget ”att
där en fornlämning må anses särskildt märklig och därför omistlig,
det må vara det allmänna öppet att genom expropriation inlösa
densamma” samt ”rätt för Akademien att till andra offentliga
samlingar aflåta vid undersökning af fasta fornlämningar gjorda
fynd”. I remissvaret anges vidare ”att mycket af våra förfäders
andliga egendom ännu kan räddas undan förintelsen.”
”Industrialismen i hela dess omfattning och folkupplysningen i ett
visst skede äro de makter som nedrifva, de kunna ej genom något
lagbud skyddas”.
I remissvaret säger man vidare att ”Den allmänna
uppfattningen af fornlämningarnas vikt och betydelse har sedan
1867 undergått en betydande förändring, i det att de allt mer
uppskattats till sitt verkliga kulturhistoriska värde, och
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fornminnesvården har blifvit ett intresse, för vilket staten gör allt
större uppoffringar.” I samband med remissyttrandet diskuterades
också om huruvida inte det mest rationella i hanteringen av
jordfunna fynd vore, att alla jordfunna fynd skulle anmälas eller
hembjudas staten. Remissyttrandet är undertecknat Oscar
Montelius, Bernhard Salin och Emil Ekhoff.
I lagtexten anges i § 4: ”Riksantikvarien äger rätt att, efter
skedd tillsägelse åt jordens ägare eller innehafvare, vidtaga nödiga
åtgärder för fornlämningarnas behöriga vård. Om det visar sig att
ett fornminne af synnerligen märklig beskaffenhet icke på annat
sätt kan skyddas, må Akademien vidtaga åtgärder för att genom
expropriation bereda nödigt skydd” Denna skrivning visar att
lagtextens författare är medvetna om det generella problemet där
fornlämningar utsätts för exploatering. Tidsfaktorn mellan
anmälan och ingripande står öppen för tolkning, likaså
bedömningen av vad som krävs för expropriering och vad nödigt
skydd innebär. Emellertid är det också i detta fall avgörande att
lagen vid denna tid inte hävdades som idag, att en nutida tolkning
av en lagtext måste göras utifrån den tidens tänkesätt, inte utifrån
vår tid. Ett exempel på juridisk hermeneutik. I samma lagförslag
beskrivs att arbetsbelastningen för Riksantikvarieämbetet är av den
omfattningen att mer resurser på personalsidan måste till framför
allt i landskapen. Lagstiftningen förefaller alltså vara hypotetiskt
adekvat för att skydda fornlämningarna, men i själva verket fanns
inte resurser varken på statlig nivå eller länsnivå att efterleva
lagens intentioner.
I den nya fornlämningslagen 1942 har lagskyddet skärpts. I
ytterligare närmare 20 år var AB Utnäs tegelbruks verksamhet i
gång. Gunnar Melin har nog tolkat saken rätt, detta var ett
Brottstycke i Styrnäs historia. Men brottet har framför allt begåtts
av ägaren till Utnäs AB, som inte har tagit hänsyn till den vad gäller
efterföljder av den något tandlösa lagen. Antikvariska myndigheter
och ”honoratiores” har suttit i samma rävsax vad gäller intentioner
och praktiskt genomförbara åtgärder som känns igen idag.
Brottstycke nummer tre innebär den redaktionella hanteringen
av Gunnars egen text. K G Selinges artikel ”Traditioner om
husgrundsterrasser och Viättområdet” medförde att Gunnar kände
att morfars tradition hanterades nedlåtande. Det kan diskuteras
om fler än han upplever det så. De flesta tycker nog snarare att
uppgifterna om ”Hednakapellet” berikats. Det kan emellertid
konstateras att balansgången mellan att ta hänsyn till
känsloupplevelser och vetenskapliga fakta kan vara svår. Här
illustreras
kulturmiljövårdens
och
museets
dilemma
i
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förmedlingssituationer på ett utmärkt sätt: Att inte kväva den
enskilda människans upplevelse med torra fakta som inte
efterfrågats. Att samtidigt berika upplevelsen med spännande
vetenskapliga rön och kompletterande fakta som sätter fenomenet i
sitt sammanhang. I det här brottstycket finns alltså egentligen inget
”brott”, utan möjligen en något okänslig redaktionell hantering
gentemot både berättaren och forskaren.
Ett gott exempel
För att sluta berättelsen om Gunnars engagemang vill jag berätta
litet om den fornvård han bedrivit: Vi har redan förstått att
Gunnars morfar betydde mycket för honom. Gunnar var 19 år då
han dog och var redan då medveten om vilken kulturskatt han var
satt att förvalta. På 1940 talet började Gunnar att med varlig hand
vårda skogen i området vilket resulterat i att där idag växer en
vacker och välskött skog som skapar en fin stämning i området.
Redan tidigare hade Gunnars far byggt en liten stuga på
Ytterberget, dit han drog sig tillbaka för kontemplation och vila.
Gunnar blev med åren allt mer engagerad i fornlämningsområdet. I
början av 1970 talet gjorde han en omsorgsfull uppskyltning här,
med noggrant utsågade pilar målade i gult och blått och
handskrivna skyltar med personligt färgade och ibland
humoristiska texter. Skyltarna är än idag, drygt 20 år senare fullt
läsliga och fascinerar de flesta besökare. Skyltarna är inspikade
endast i ytterbarken för att inte skada träden. Samma varsamhet
om naturen ger sig till känn i alla de fågelholkar han har satt upp i
området (se bild 1).
Theodor Hellman var en viktig faktor för hembygdsrörelsens
utveckling. År 1907 (Gunnars födelseår), anordnade han den första
hembygdskursen i landet! Kursen varade i åtta dagar, 800 personer
hade löst dagbiljetter och mer än 1100 biljetter till enstaka av de 40
föreläsningarna. Framstående vetenskapsmän var anlitade som
föreläsare, vilka bl a berörde ekonomiska och sociala förhållanden i
Ångermanland och Medelpad under 1600 talet, Norrlands
djurvärld, jordbrukets utveckling i Ångermanland och Medel pa d
samt Ångermanlands och Medelpads fornminnen av Oskar
Almgren (Baudou 1993, s 28). Den sistnämnda föreläsningen utkom
senare i en värdefull skrift. Hellman tog initiativet till Föreningen
för norrländsk hembygdsforskning år 1909. Denna hade som mål
att ägna sig åt både insamlande och hembygdsforskning i Norrland.
Byggnaderna
till friluftsmuseet,
Kulturhistoriska
Museet
Murberget, började uppföras 1913. Med tiden växte här fram ett av

152

- Pluralismen i landskapet -

de största friluftsmuseerna i norra Sverige. Ambitionen var också
att bli ett kulturhistoriskt museum för hela Norrland. Från 1914
anordnade Föreningen för norrländsk hembygdsforskning kurser i
hembygdsforskning och hembygdsundervisning för folkskolans
lärare. Verksamheten var mycket ambitiös och omfattande och har
haft stor betydelse för hembygdsrörelsen och hembygdsintresset i
länet (Baudou 1993).

Bild 1. Exempel på skyltningen kring Ytterberget (foto av Hans Östbom,
Länsmuseet-Västernorrland).

Gunnar Melins liv hör som för alla, ihop med strömningar i
samhället. Han har bland annat levt parallellt med
hembygdsrörelsens framväxt i Ångermanland, vilken säkert har
påverkat också hans morfar och far i deras intresse.
Från omkring 1860 till omkring 1910 hade arkeologerna e n
påfallande nära kontakt med den intresserade allmänheten.
Forskningens resultat kom snabbt ut och intresset för forntiden
spreds i allt vidare kretsar. Under årtiondena efter 1910 blev
sambandet mellan forskningen och allmänhetens intresse för
forntidsforskning allt svagare. Det finns flera skäl. Den snabbt
växande hembygdsrörelsen hade i början en riktning mot sin
samtid och framtiden (Baudou 1993, s 31).

År 1938 bildades Ångermanlands hembygdsförbund. Samtidigt
splittrades Västernorrlands läns hembygdsförbund i två landskaps153
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förbund. När förbundet bildades fanns 19 hembygdsföreningar
anslutna. 1958 verkade 26 föreningar i landskapet. Styrnäs
hembygdsförening bildades emellertid inte förrän 1979, då med
Gunnar Melin som föreningens arkivarie. Bertil Berthelsson skriver
i en artikel om kulturminnesvården och hembygdsorganisationerna
att ”vad fornminnesvården beträffar, räcker det inte att endast
skydda de minnesmärken som finns ute i landet. För att människors
ögon skall kunna öppnas för deras karaktär och samband med
landskapet är det nödvändigt att planera de närmaste
omgivningarna och ansa själva fornminnena, så att de inte ligger
dolda i tätbevuxen skog eller under stora buskage. Under senare å r
har därför fornminnesvården sökt vidga sitt arbetsfält till att också
omfatta ren markvård.” (Berthelsson 1947 s 15).” I samma artikel
skriver han: ”Ty åtminstone till en viss grad ligger det i sakens
intresse, att den aktiva lokala medverkan är direkt nödvändig.
Eljest skulle känslan av personlig delaktighet kanske slappna och
minnesmärkena lätt komma att betraktas nästan enbart som det
allmännas angelägenhet.”
Dessa antydningar klargör i sin mån, hur viktigt det arbete är, som
de lokala organisationerna utför på kulturminnesvårdens och
hembygdsvårdens arbetsfält. Mellan de båda begreppen existerar e n
viss skillnad som emellertid ofta överbetonas. Särskilt tidigare
ansågs omsorgen om kulturminnena vara en nästan rent
antikvarisk arbetsuppgift. Så småningom har man emellertid mer
och mer inriktat sig på att låta de av ålder typiska inslagen i
landskap, samhällsbildningar och annan bebyggelse bli vägledande
också för nyskapandet. Därigenom blir sambandet mellan
kulturminnes och hembygdsvård allt intimare. Ångermanlands
hembygdsförbund har sålunda tagit upp på sitt arbetsprogram både
vården av det gamla och hänsynen vid gestaltandet av det nya.

I forngravsområdet med Hednakapellet
på Ytterberget vid
Dämstasjöns strand kan vi fokusera problemställningar kring både
fornvård och hembygdsvård. Här sätts också några postmodernistiska problemställningar på sin spets:
- Vem har tolkningsföreträde till det förflutna?
- Hur förhåller sig det immateriella kulturarvet i förhållande
till det materiella?

Detta är frågor som kulturmiljövården konfronteras med dagligen,
men inte alltid identifierar. Utifrån ett specifikt problem, likt det i
Viätt, kan övergripande frågor tydliggöras. I en polemisk artikel i
samband med den stora utställningen ”Den svenska historien”
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skriver professor Evert Baudou:
”Vore det inte en bättre
utgångspunkt att [till skillnad från den Svenska Historiens betoning
av behovet av en gemensam rikshistoria] utgå från hembygden,
som man har en känsla för, och söka sig vidare till det
gemensamma i regionen.”
Läsaren kanske undrar vad syftet egentligen är med denna
artikel. Jag har utgått från flera utgångspunkter; den antikvariska,
den historiska, den individuella, den känslomässiga, den
etnologiska och den museipedagogiska. Alla dessa aspekter finns
att ta hänsyn till, alla är de viktiga. I det här inlägget vill jag
framför allt visa på hur sammansatta tolkningarna av en
kulturmiljö är och hur lätt det uppstår missförstånd när
engagemanget är stort och kontakterna mellan de olika uttolkarna
av praktiska skäl är begränsade. Framför allt vill jag tydliggöra den
nästan avgörande betydelsen av det enskilda, personliga
engagemanget i våra kulturmiljöer. Med tilltagande igenbuskning
av den brukade marken, sviktande anslag för fornvård,
infrastrukturens tilltagande markanspråk etc kan privatpersoners
ansvarstagande i fråga om kulturmiljövården komma att bli allt
mer betydelsefullt nu och i framtiden. Gunnar Melin är ett gott
exempel på just detta.

Bild 2. Gunnar Melin och författaren (foto av Hans Östbom, LänsmuseetVästernorrland)
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Sverige har en kulturminneslag som många andra länder avundas
oss. Genom denna lag har landets fornlämningar ett generellt
skydd, men ingrepp och borttagande kan tillåtas efter prövning av
länsstyrelsen. Vid prövningstillfället skall fornlämningens värde
ställas i relation till samhällsintresset av ett borttagande.
Ordningen bygger på fornminnessynen bakom 1942 års fornminneslag då bebyggelseutvecklingen i huvudsak skedde genom en
långsam tätortsexpansion under samlad samhällskontroll.
Under de senaste decennierna har stora landskapsavsnitt
ödelagts, företrädesvis kring de tre största städerna i södra
Sverige. Samhällsbyggandet har övergått i en sammansatt
urbaniseringsprocess över stora arealer. Beredskapen ute i länen
har varit svag och tolkningen av kulturminneslagen har gradvis
förändrats från att ursprungligen gällt bevarandeaspekter, till
frågan om hur ett tillstånd till exploatering skall effektueras.
Som en konsekvens av att naturresurserna håller på att
utarmas har miljörörelsen vuxit sig mycket stark under de senaste
decennierna. Mot slutet av 1980-talet fick vi en naturresurslag
vilken omfattar områden med såväl naturgivna mark- och
vattenresurser som de fysiska resurser som formats av människan.
Med utgångspunkt ifrån kulturminneslagen 2 kap. vill jag på
följande sidor belysa diskrepansen mellan lagens avsikt och hur
fornlämningarna hanteras i praktiken. Därutöver kommer jag att i
anslutning till detta beröra den perspektivförskjutning - från
enstaka objekt till mer sammanhållna miljöer - som varit föremål
för diskussion under lång tid.
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Kulturminneslagen 2 kap.
Grunderna till den svenska kulturminneslagen (KML) formulerades
i 1666 års "Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och
Antiquiteter i Rijket". I detta dokument räknas upp ett antal
fornlämningstyper som är skyddade, främst i kraft av deras höga
ålder eller värde som minnesmärken över betydelsefulla män och
deras bedrifter. Härmed kan minnesvården sägas ha blivit en
uppgift för den statliga administrationen. 1867 infördes begreppet
fast fornlämning i diskussionen, samtidigt som man fastslog att alla
fasta fornlämningar ägde skydd enligt lag. 1942 erhöll landet en
fornminneslag. Den nu gällande lagtexten härrör från den 1
januari 1989 och ersätter det svåröverskådliga regelkomplex som
funnits för fornminnen, byggnadsminnen, kyrkor, kyrkliga
inventarier och begravningsplatser samt om skydd mot utförsel av
vissa äldre kulturföremål. Lagen bytte samtidigt namn, och kallas
härefter lagen om kulturminnen (SFS 1988:950). Av den pampiga
inledningen i lagens portalparagraf framgår att:
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla (SFS 1988:950).

Detta är en sanning med modifikation. Det är möjligt att det är en
nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, men
ansvaret - eller åtminstone kostnadsansvaret - delas inte av alla.
Den som avser att åsamka en fornlämning skada skall ensam stå
för kostnaderna.
Varför det är värdefullt att skydda och vårda kulturmiljön får
man dessutom inte klart för sig av lagtexten. I fornminneslagen
från 1942 fanns en ansats till förklaring om varför det är värdefullt
att skydda och bevara fornlämningar, vilket är borttaget i 1989 års
lagtext. Fornlämningarna - både kända och okända - åtnjuter ett
starkt och odiskutabelt lagskydd till skillnad från en byggnad, som
enligt lagtexten måste vara ”synnerligen märklig genom sitt
kulturhistoriska värde” (3 kap. 1§). Möjligen kan detta ha bidragit
till att hämma diskussionen om fornlämningars kulturvärde
(Zachrisson, 1996, s 13). Det bör noteras att i den händelse
byggnaden saknar tak och sannolik därigenom har börjat förfalla
kan den inrymmas inom 2 kap. Fornminnen (1§, 6) varigenom den
är lagskyddad på samma sätt som exempelvis en grav från
bronsåldern.
I andra kapitlet återfinns regelverket för fasta fornlämningar
och fornfynd. Av kapitlets 25 paragrafer handlar de två första om
fornlämningar och deras skyddsområde. I § 3-5 hanteras frågan om
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fornfynd, vem de tillfaller och hur man skall förfara då man
påträffar ett dylikt. De följande två paragraferna (§ 6-7) handlar
om vad som är förbjudet att göra med de fasta fornlämningarna.
Återstoden, bortsett från tre paragrafer som hanterar användandet
av metalldetektorer (§ 18-20), behandlar hur man skall förfara då
man avser att bryta mot de inledande paragraferna.
Naturresurslagen
Naturresurslagen (NRL) trädde i kraft den 1 juli 1987. I NRL samlas
tillämpningsförfarandet för nio olika mark- och miljölagar; planoch bygglagen, miljöskyddslagen, naturvårdslagen, vattenlagen,
väglagen, torvlagen, ellagen, rörledningslagen och luftfartslagen.
Lagen har vuxit fram ur den fysiska riksplaneringen (se Eklöf, 1996,
s 17ff) och syftade till att kartlägga statens och kommunens
långsiktiga önskemål om användningen av markområden och
andra naturtillgångar samt att analysera konflikter mellan
konkurrerande anspråk (Boverket, 1996, del 2, s 23 f).
Enligt NRL skall områden med kulturvärden av riksintresse
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Beslut
om vilka riksintressanta kulturmiljöer som skall åtnjuta skydd
grundar sig på underlag som tagits fram av länsstyrelserna i
samråd med länsmuseer och i vissa fall kommunala museer.
Riksantikvarieämbetet som central myndighet för kulturminnesvården i landet har fattat beslut om vilka områden som innehåller
kulturvärden av riksintresse. Fram till och med 1990 hade 1.700
platser i landet ansetts innehålla kulturvärden av riksintresse
(Eklöf, 1990, s 35, RAÄ, 1990).
Kulturmiljövård i praktiken
Sverige har en mycket lång kulturmiljövårdande tradition att falla
tillbaka på. Vi har en kulturminneslag som har sina rötter i 1600talet när länder som exempelvis England fick en lag först mot
mitten av 1800-talet (Carman, 1991, s 175f), i Danmark kom fasta
fornlämningar att lagskyddas så sent som 1937 (Kristiansen, 1985, s
18) och i Australien kom värdefulla kulturmiljölämningar att
skyddas först 1967 (Smith, 1993, s 57).
Under 1600-talets början inleddes en systematisk kartläggning
av Sverige genom att en statlig lantmäteriverksamhet inrättades.
Verksamheten bestod i en kartering av byar och gårdar, som
ordnades efter by, socken och härad, varefter de bands in i sk
geometriska jordeböcker. På kartorna markerades gårdarnas
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inägomark, men även hägnader och bygränser, liksom gårds- och
bytomter där bebyggelsens läge markerades med en hussymbol.
Som komplement till kartan noterades data om odlingsförhållanden och den uppskattade avkastningen av hö. Dessutom
angavs vissa kamerala uppgifter om hemmanens storlek och
jordnatur. Syftet med karteringen var i första hand att kronan ville
få en bättre uppfattning om landets tillgångar (Tollin, 1991, s 11f).
För att identifiera och lokalisera övergivna medeltida byar används
ofta de historiska kartorna som underlag. Vanligtvis utgår man
ifrån områdets äldsta karta, för att sedan fylla på med information
från yngre kartor. Metoden, som finns dokumenterad i den bok till
vilken jag har hänvisat ovan, är vedertagen och används av de
flesta som verkar inom kultursektorn.
En systematisk inventering av landets fornlämningar kom till
stånd genom Sigurd Curmans försorg 1938. Målsättningen var att
åstadkomma ett enhetligt och rikstäckande register över de fasta
fornlämningarna som skulle inprickas på ekonomiska kartor. I en
artikel skriven av K-G Selinge (1989) återfinns en utförlig
redovisning av 50 års inventeringsverksamhet, varför jag här nöjer
mig med att konstatera att inventeringsunderlaget är unikt och
används konsekvent av landets samtliga länsstyrelser inför beslut
om borttagande av fornlämningar.
Riksantikvarieämbetet är central förvaltningsmyndighet för
kulturmiljövården i landet. I Riksantikvarieämbetets forskningsprogram (1990) betonas myndighetens ansvar för att driva och
utveckla verksamheten i riktning mot en helhetsorienterad
kunskapshantering som tar sikte på att belysa sammansatta miljöer
(s 9ff). Myndigheten har ansvar för kulturmiljövårdens s k centrala
verksfunktioner och skall svara för en samlad ledning av
kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad samt att tillhandahålla
specialist- och stödfunktioner som skall fungera som en gemensam
resurs för landets kulturmiljövård.
Länsstyrelsen på den regionala nivån skall ansvara för
kulturmiljövårdens myndighetsuppgifter och länsmuseet skall
utöva det regionala ansvaret för kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete.
Vid Riksantikvarieämbetets kunskapsavdelning finns experter
på fornlämningar, bebyggelse, kulturlandskap, parker och
trädgårdar samt industrihistoriska miljöer. Här återfinns även
specialistkompetens inom medeltidshistoria, Sveriges kyrkor och
runor. Avdelningens personal ger expertstöd i form av fördjupade
kunskapssammanställningar och utredningar av övergripande
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karaktär och arbetar i nära kontakt med den regionala
organisationen, andra myndigheter samt universitet och högskolor.
Den arkeologiska uppdragsverksamheten bedrivs inom ramen
för kulturminneslagen, 2 kap. Lagens intention är i första hand att
bevara fornlämningarna, men där detta inte är möjligt skall en
undersökning komma till stånd på exploatörens bekostnad.
Samhällsutbyggnaden har under senare hälften av 1900-talet
gradvis ökat, och uppdragsarkeologin har under senare år kommit
att omsluta flera hundra miljoner kronor.
De mycket omfattande uppdragsvolymerna under senare å r
hänger i huvudsak samman med samhällets satsningar på
infrastrukturinvesteringar, bland annat det s.k. 98 miljarderspaketet. Mycket stora landskapsavsnitt har på förhållandevis kort
tid ödelagts i samband med att vägar och järnvägar har dragits
fram. Enligt NRL skall varje miljöförändring föregås av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i vilken konsekvenser för
miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser prövas. I
denna prövning skall även konsekvenserna för kulturvärden i
miljön behandlas.
Beredskapen inför dessa omfattande investeringar var inte
särskilt god. I vissa fall har marginella justeringar av vägar och
järnvägar kommit till stånd, men oftast har samhällsnyttan av
dessa infrastrukturinvesteringar vägt tyngre än de kultur- och
naturvärden som har gått förlorade. Under det gångna året har
Riksantikvarieämbetet gett ut ett par användbara publikationer
som kan vara vägledande inför framtida hot mot våra
kulturvärden (RAÄ, 1997, a och b).
Även om det idag finns en ökad medvetenhet om vilken typ av
arkeologiskt underlagsmaterial som landets länsstyrelser behöver
för att ta ställning till skyddet av kulturmiljön, så ä r
kulturminneslagen avsedd att skydda enskilda fornlämningar och
inte fornlämningsmiljöer. Uppdragsgivarens kostnadsansvar enligt
KML medger att varje undersökningsuppdrag skall resultera i en
skriven rapport som behandlar det enskilda uppdraget. Däremot
kan denne enligt gällande praxis inte åläggas att stå för kostnader
som är förknippade med exempelvis regionala kunskapsöversikter.
Den kunskapstillväxt som förväntas stå i proportion till den
stora uppdragsvolymen har efterfrågats vid flera tillfällen
(Lagerlöf & Varenius, 1994, Kristiansen, 1996 m fl). Marie
Holmström har i en artikel i KMV (1997:1) redogjort för hur
avdelningen för arkeologiska undersökningar vid Riksantikvarieämbetet arbetar för att lösa frågan om kunskapsåterföring från de
uppdragsarkeologiska undersökningarna.
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Objekt och miljöer
Sverker
Janssons
banbrytande
bok
”Kulturvård
och
samhällsbildning” (1974) har för många fungerat som en
inspirationskälla till diskussionen om fornminnesvården i den
fysiska riksplaneringen. I denna påpekas bland annat att redan
under 1930-talet diskuterades miljöskydd för fornlämningar (s 25).
Naturvårdslagen kom 1952 vilken medförde en förstärkning av
miljöskyddet, och under hela 1960-talet framfördes krav på att
dokumentationsarbetet skulle omfatta hela miljöer. I slutet av 1960talet började man avgränsa och bevara hela miljöer med
fornlämningar, värdefull bebyggelse och natur. Skyddsplanerna i
samband med exploateringen av Järvafältet norr om Stockholm
har lyfts fram som ett av de första exemplen där det nya synsättet
har slagit igenom (Stjernquist, 1993, s 18).
Kulturgeografen Ulf Sporrong skriver i en artikel (1989) att
miljöfrågorna och den nya naturresurslagen ger oss möjlighet att
tala om kulturlandskapet i ett vidare perspektiv, varför han inför en
ny benämning i diskussionen - landskapets historiska innehåll.
Bland annat slår han ett slag för de äldre lantmäteriakternas
potential i studiet av relationen mellan människa och landskap.
Som ett praktiskt exempel kan nämnas att genom att låta flera
generationers lantmäterikartor samverka kan helt ny kulturhistorisk information bibringas landskapet (Jakobsson, 1996, s 53ff).
Ola Wetterberg inleder sin avhandling (1992) med att ta död på
myten om att kulturminnesvården lyckats i sin strävan med att
vända blicken från enskildheter till helheter. Han konstaterar att
denna diskussion har pågått under mycket lång tid utan att
egentligen lyckas i sitt uppsåt. Även om avhandlingen i huvudsak
uppehåller sig kring byggnadsminnesvården, är tankarna och
slutsatserna representativa även för fornminnesvården i landet.
Hur fungerar egentligen skyddet av vår kulturmiljö i
praktiken? Kulturminneslagen är ensidigt inriktad mot att skydda
objekt vilket med all önskvärd tydlighet framgår av 2 kap. 1§ där de
skyddade objekten räknas upp. I följande paragraf redovisas att
även objektets närområde kan behöva skyddas:
Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller
på sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
Detta område benämns fornlämningsområde.

Om man söker efter annat än materiella värden i lagtexten kan
man finna dessa i avslutningen till KML kap 1, 1§ där det står:
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Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är
knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult.

Detta är det enda stället i lagtexten där den materiella lämningen
(naturbildningen) tillmäts en betydelse på grund av icke-materiella
värden (sägner eller märkliga historiska minnen). Genom detta
icke-materiella värde erhåller den materiella lämningen fornlämningsstatus, men lagskyddet avser den materiella lämningen inte de icke-materiella värdena.
En fast fornlämning med tillhörande skyddsområde är således
skyddat enligt lagen. I praktiken tilldelas monumentala fornlämningar ett vidare skyddsområde än fornlämningar av mer
”ordinär” karaktär. Som exempel kan nämnas att Uppsala högar
har ett skyddsområde som är ca 1,5 x 1 km stort medan Jarladösen i
Skåne endast har ett skyddsområde som är 20 x 16,5 meter
(Jansson, 1974, s 24). Även om skyddsområdet som avses i 2 kap. 2 §
omfattar en större areal än själva fornlämningen, så handlar det
egentligen inte om annat än ett utökat objektstänkande.
Om grupper av fornlämningar ligger tillräckligt nära
varandra geografiskt kan skyddet även inbegripa ett visst
”tomrum” dem emellan. Detta gäller i princip endast
fornlämningar som antas ha ett kronologiskt samband. Om
däremot två eller flera grupper av fornlämningar ligger på ett
”större” geografiskt avstånd ifrån varandra uppstår ett tomrum
dem emellan som inte är lagskyddat. Är detta område då
ointressant? Eklöf har i en artikel som behandlar landets
riksintressen tagit upp detta problem. Som han skriver ”Hur skall
det gå för den vida mer omfattande delen av den svenska
kulturmiljön, som hamnat utanför dessa områden? Har den
plötsligt blivit ointressant? Till och med riksointressant?” (1990, s
35).
I figuren på följande sida skulle det skrafferade - ointressanta
och passiva - området bibringas mening, intresse och aktivitet om
man tillämpade ett annorlunda synsätt. Detta synsätt skulle kunna
illustreras med följande citat ur en bok som Peter Høeg har skrivit:
Tiometerszonen garanterade att det framför den enda utgången
från skolgården fanns ett obefolkat område. Det var förbjudet att
lämna skolgården under rasterna. Den som försökte måste passera
ett tomt område, och skulle oundvikligen observeras av vakten”
(1995, s 44).
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Intressant

Ointressant?

Intressant

Allt är som sagt inte vad det synes vara. Ett ”tomt” område mellan
två lagskyddade fornlämningar bidrar oftast till förståelsen och
upplevelsen av den sammanhållna kulturmiljön. Som nämns i
inledningen till detta avsnitt har diskussionen pågått länge utan att
vi för den skull har lyckats särskilt väl i vårt uppsåt - att i praktiken
värna om sammanhållna kulturmiljöer. En starkt bidragande orsak
till detta torde vara att fornminneslagen och det nya instrumentet
NRL, båda är starkt objektinriktade. Även om kulturminneslagen
talar om ett skyddsområde till fornlämningarna handlar det
fortfarande om en gränslinjebestämning i landskapet. Någonstans
måste gränsen dras för vad som är intressant att undersöka.
Givetvis är det inte rimligt, eller ens intressant, att låta hela landets
alla miljöer konserveras för framtiden. Kulturminneslagen, som
alla andra lagar, medger vid tillämpning ett relativt sett stort
tolkningsutrymme. Enligt mitt förmenande vore det av stort värde
om de som har fått vapnet i sin hand vågade anlägga ett
annorlunda förhållningssätt vid tillämpningen av lagen.
I samband med att E18/20 längs Hjälmarens norra strand
byggs om till motorvägsstandard kommer omfattande fornlämningsmiljöer att beröras. Inför dessa undersökningar
diskuterades huruvida man kunde anlägga ett delvis annat
förhållningssätt, och så att säga ”skära limpan på andra ledden”.
Hjälmarens västra del karaktäriseras av ett herrgårdslandskap i vilket ligger en rad gods, varav flertalet stammar från
medeltiden. Den sociala strukturen i området har sedan åtminstone
1500-talet i hög grad varit skiktad. Som ett led i teoribildningen
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kring det stratifierade samhällets uppkomst kom en av de
övergripande frågeställningarna att bli hur godsen hade uppstått
vid Hjälmarens strand. Projektet ingår som en del av
Hjälmareprojektet, i vilket högskolan i Örebro och länsmuseet
redan ingår. En av ambitionerna är att prioritera en djup analys av
det skriftliga och kartografiska källmaterialet även utanför det nu
hotade området, delvis på bekostnad av grävningsverksamheten.
Tanken är att resultatet skall komma framtida samhällsplanering
till gagn och på ett tydligt sätt redovisa vilka herrgårdsmiljöer som
är värda att vårda och bevara.
Det dolda kulturlandskapet
När vi talar om det dolda kulturlandskapet tänker vi oftast på
boplatser i åkermark, eller andra fysiska fornlämningar som ännu
icke är upptäckta. 1985 hölls en metodkonferens på temat ”Det
dolda kulturlandskapet”, och i förordet till konferenspublikationen
varnar man för att dessa lämningar befinner sig i stor fara. Det har
nu gått snart 15 år sedan konferensen hölls, och utvecklingen har
sedan dess gått framåt. I kulturminneslagen (1989) återfinns en ny
paragraf (11 §) som ger länsstyrelserna möjlighet att inför ett större
exploateringsföretag besluta om att en särskild utredning skall
utföras. Vid särskilda utredningar studeras geologiska, ekonomiska
och topografiska kartor. Därutöver görs en genomgång av
befintligt arkivmaterial, de historiska kartorna studeras, området
inventeras och sökschakt dras där man misstänker att fornlämning
förekommer. Genom utredningsinstrumentet kommer nästan alltid
de ännu icke upptäckta fornlämningarna i dagen.
Men är det detta vi menar med det dolda kulturlandskapet?
Genom att lansera kulturarvsbegreppet i kulturmiljövårdens tjänst
kan det dolda kulturlandskapet liknas vid det immateriella landskap
som nämns i Kulturutredningens slutbetänkande:
Det breda perspektiv på kulturmiljövård anger att en god
livsmiljö uppnås genom att man värnar våra kulturarv och
stärker det skapande av identitet som är förankrat i detta. Denna
helhetssyn på kulturmiljövården har inte poängterats tidigare. De
av regeringen formulerade målen riktas sålunda in mot ett
verksamhetsfält som är mycket vidare än vad som var fallet
under 1980-talet. Den fokusering som då fanns på den yttre,
fysiska miljön behöver breddas och omfatta även den
immateriella kulturmiljön och föremålen, dvs. inte bara ”husen”
utan också ”människan mellan husen”. Det handlar om e n
vidare syn på kulturmiljövården - det handlar om ett
kulturarvsbegrepp (SOU 1995:84, s 308).
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I en tankeväckande idéskrift har de immateriella värdena lyfts fram
på ett föredömligt sätt (Burström, Winberg & Zachrisson, 1996).
Här uppmärksammas läsaren på betydelsen av ortnamn, sägner
och traditioner. Ett av de största hoten mot vår kulturmiljö är enligt
författarna anonymiteten, ”...att fornlämningarna framlever i ett
kulturlandskap, som stumma fossil” (s 36). Att inte känna till
historierna kring lämningar och platser - att glömma - är ett mycket
påtagligt och allvarligt hot mot vår kulturmiljö.
De australiska urinvånarnas religion kännetecknas främst av
den centrala betydelse som själva landet har. I landskapet läser de
berättelser om de mytiska urvarelsernas vandringar och dåd. Dessa
vandringsstråk - dreamlines - är centrala för urinvånarnas existens
och platserna betraktas som heliga. Detta är i mitt tycke ett gott
exempel på immateriella värden som australisk lagstiftning har
tagit fasta på.
Den svenska kulturminneslagen ger egentligen inget stöd för
bevarande av immateriella värden, även om tolkningsutrymmet vid
lagtillämpning borde kunna rymma diakrona perspektiv. En
förutsättning är dock att de antikvariska myndigheterna anlägger
ett mindre snävt perspektiv vid tillämpning av lagen så kan
möjligen delar av även detta kulturarv skonas.
Samhällsnyttig kulturmiljövård i ett nytt perspektiv
Landskapsprojektet är ett av Riksantikvarieämbetets mer
omfattande projekt. Detta utgör en väsentlig del av det
profilprogram som i FAF 1997-1999 kallas för Historiens landskap
(RAÄ, 1996). Projektets syfte är att lägga grunden för en bred
kunskapsuppbyggnad rörande det svenska agrarlandskapets
bakgrund och historiska utveckling. Projektets främsta målgrupp ä r
kulturmiljövårdens centrala och regionala organisationer.
Därutöver vänder sig projektet även till tillkämpare inom såväl
fysisk planering som bevarandearbete samt forskningen och den
intresserade allmänheten. Inom varje län görs ett urval av
agrarlandskap som på olika sätt representerar jordbrukets
utveckling inom olika landskapstyper och kronologiska perioder.
Det viktigaste underlaget utgörs av äldre storskaliga kartor. Dessa
kompletteras med information från ortnamnsarkiv, medeltida
diplom och 1500-talets jordeböcker. Informationen sammanställs i
en agrarhistorisk PM som utgör bakgrund för den efterföljande
fältinventeringen. Vid denna dokumenteras fältformer och
markanvändning och resultatet av fältinventeringen och arkivstudierna registreras i ett landskapshistoriskt register. Därutöver
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analyseras och värderas den agrarhistoriska särarten och
innehållet för respektive miljö.
Landskapsprojektet är ett synnerligen viktigt initiativ, främst
genom att man på ett konkret sätt lyfter blicken och lämnar punkter
i landskapet till förmån för miljöer. Det är i första hand ett
kulturgeografiskt projekt som kompletterar sitt perspektiv med
kunskap från andra discipliner, som historia och arkeologi. Tanken
bakom landskapsprojektet borde kunna bilda ett ramverk inom
vilket sektorns samlade kompetens skall verka. För att kunna nyttja
begränsade resurser på ett optimalt och effektivt sätt måste alla
samlas kring gemensamma mål och en gemensam prioriteringsordning. Samordning och planering som följs upp med långsiktiga
direktiv och klara och tydliga riktlinjer är grundläggande
förutsättningar för att bedriva en verksamhet på ett förtroendefullt
sätt. Genom att låta varje enskild kompetens sträva mot ett
gemensamt mål i en prioriterad region kommer synergieffekter att
uppstå varigenom kvalitén på det utförda arbetet blir högre
samtidigt som förtroendekapitalet hos vår omvärld ökar.
Inför varje hot om exploatering av vår kulturmiljö ställs de
som tillhandahåller underlag och de som fattar beslut inför olika
valmöjligheter. Kulturmiljövården har stävat efter en objektivitet i
värdebedömningar som kan tänkas svara mot de som
naturvetenskaperna har presenterat. Att välja är att värdera, och
att värdera innebär att man tar ställning för ett visst objekt eller
företeelse samt dess värde och betydelse. Detta är något som i
grunden utmärker en humanistisk vetenskapstradition, vilket gör
objektiviteten omöjlig.
Att i stället acceptera subjektiviteten i valen samt att sträva
mot och redovisa medvetna val svarar
bättre
mot
kulturmiljövårdens grundförutsättningar. Föränderlighet ä r
dessutom något som präglar samhället i stort. Var tid präglas av
sina vetenskapsideal, och varje värdebedömning bär spår av den
kunskapsmassa som den enskilde handläggaren har. Det vi idag
kallar vår kulturmiljö är ett resultat av summan av alla spår och
”präglar”.
Litteratur
Burström, M., Winberg, B., Zackrisson, T. 1996. Fornlämningar och
folkminnen. RAÄ. Helsingborg.
Carman, J. 1991. ”Beating the bounds - Archaeological heritage
management as archaeology, archaeology as social science”,
Archaeological Review from Cambridge, Vol 10:2.
Eklöf, I. 1990. ”Innanför och utanför riksintressena”. KMV 1990:2.

167

- Arkeologisk kulturmiljövård -

Eklöf, I (red). 1996. Samhällsplaneringen som kulturvårdare? Planeringslagstiftningens roll i omsorgen om det yttre kulturarvet, RAÄ
Stockholm.
Holmström, M. 1997. ”Uppdragsarkeologi - ny kunskap i Kulturmiljövårdens tjänst”. KMV 1997/1.
Høeg, P. 1995. De kanske lämpade. Köpenhamn.
Jakobsson, M. 1996. ”Tomtgränsers varaktighet. Om äldre lantmäterikartor
och övergivna reglerade byar”. Metodstudier & tolkningsmöjligheter.
RAÄ. Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 20. Stockholm.
Jansson, S. 1974. Kulturvård och Samhällsbildning. Nordiska Museets
Handlingar 83. Stockholm.
Kristiansen, K. 1985. ”A short history of Danish Archaeology”,
Archaeological Formation Processes. Ed: K. Kristiansen,
Nationalmuseét. Köpenhamn.
Kristiansen, K. 1996. Kunskapsuppbyggnad och kvalitetsutveckling inom
den arkeologiska uppdragsverksamheten. Utredningsuppdrag av
Riksantikvarieämbetet 1996. Stockholm.
Lagerlöf, A. & Varenius, B. 1994 ”Mot en målmedveten uppdragsarkeologi”.
KMV 1994/4.
Selinge, K-G. 1989. ”Det närvarande förflutna. 50 år med fornminnesinventeringen”, RAÄ & SHMM Årsbok 1987-88. Stockholm.
Smith, L. 1993. ’Towards a Theoretical Framework for Archaeological
Heritage Management’, Archaeological Review from Cambridge. Vol
12:1.
Sporrong, U. 1989. ”Från objekt till miljö”. KMV 1989:1.
Stjernquist, B. 1993. Arkeologi och Samhälle. Fornlämningars behandling i
samhällsplaneringen. RAÄ. Stockholm.
Tollin, C. 1991. Ättebackar och ödegärden. De äldre lantmäterikartorna i
kulturmiljövården. RAÄ. Uppsala.
Wetterberg, O. 1992. Monument och miljö. Perspektiv på det tidiga 1900talets byggnadsvård i Sverige. Göteborg.
Statliga rapporter och förordningar
SOU 1995:84. Kulturdepartementet. Kulturpolitikens inriktning.
Slutbetänkande av Kulturutredningen. Stockholm.
SFS 1988:950
Boverket. 1996. Boken om MKB, del 1 och 2. Att arbeta med MKB för
projekt. Karlskrona.
RAÄ Rapport 1987:2. ”Det dolda kulturlandskapet”. Metodkonferens 1985.
RAÄ. 1990. ”Riksantikvarieämbetets forskningsprogram”, Kulturarvet i
antikvarisk teori och praktik. Möte på Aronsborg 4-5 april 1990.
Stockholm.
RAÄ. 1990. Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige. Underlag för
tillämpning av naturresurslagen 2 kap 6 §. Uppsala.
RAÄ. 1996. Forskning och utveckling inom kulturmiljövården 1997-1999.
RAÄ/SHMM 1996. Otryckt fördjupad anslagsframställning.
RAÄ. 1997 a. Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering.
Stockholm.
RAÄ. 1997 b. Kulturvärden och MKB. Målsättning och vägledning för
miljökonsekvensbeskrivningar. Stockholm.
168

Samlade och sparade minnen
– en skattkammare för skapandet av identitet och
etnocentrism?
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Diskussionen nedan syftar till att översiktligt skildra samlandet
som fenomen och idén bakom samlandet av minnen från det
förflutna. Här berörs också arkeologins, kulturmiljövårdens och
museiverksamhetens samlande i relation till deras betydelse för
staten och olika grupper i samhället. Resonemanget kommer att
kretsa kring det staten, genom kulturpolitiska målsättningar, vill
uppnå med samlandet i förhållandet till det individen, frivilligt eller
ofrivilligt, väljer att uppfatta och minnas. Det sistnämnda kommer
framför allt att speglas genom relationen mellan kulturpolitikens
mål rörande aspekter kring det mångkulturella samhället och den
förhistoria som berättas genom museiutställningar och i
museibutiker. Syftet är att, utifrån en jämförelse mellan
kulturpolitikens mål och det som verkligen sker inom museer och
butiker, synliggöra problematiken kring förhistoriens betydelse i
identitetskapande processer samt formande och befästande av
normer och värderingar. Nedanstående diskussion ingår i mitt
pågående avhandlingsarbete kring arkeologins och det förflutnas
roll i dagens samhälle.
Samlandet som fenomen
Att samla betyder enligt definitionen i Nationalencyklopedins
ordbok ”att bringa samman (vissa enskilda företeelser) till en
uppsättning oftast med avseende på konkreta föremål som liknar
varandra och som kommer att fylla ett framtida behov”
(Nationalencyklopedins ordbok 1996:70). En samling höjer ett
enskilt objekts värde. Enligt Hopper-Greenhill blir samlingarna, till
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skillnad från föremålen en metafor för verkligheten (1992a:66).
Samlandet tycks vara ett fenomen som är universellt och som
funnits under en mycket lång tid. Som fenomen kan det sägas vara
nära förbundet med begrepp som minnen, identitet och historia,
men också med faktorer som överlevnad, makt, prestige, ekonomisk
vinning, nöje, självinsikt etc. Att samla det förflutna innebär att
samla på ”saker” som människor från perioder före vår egen tid,
medvetet eller omedvetet, lämnat efter sig. Man kan samla på nya
saker, gamla saker, tillverkade saker, saker från naturen – listan
kan göras lång. Olika perioder i historien har präglats av olika
sorters samlande för skilda syften (Lowenthal 1985:185-259,
Lövgren 1990, Hooper-Greenhill 1992a:36-117, Prown 1993:1-19).
Att samla är en sak, men varför samlar människan på det förflutna?
Eriksen (1996) menar att människan alltid, mer eller mindre, behövt
det förflutna för att forma sin samtid och framtid. Framför allt för
att skapa identitet och för att forma en historisk samhörighet med
ett geografiskt område. Samlandet skapar historiska myter som
kan utnyttjas på skilda sätt av olika intressenter i samhället (jfr
Tunbridge & Ashworth 1996:187).
Övergripande kan man urskilja två intressegrupper när det
gäller samlande av historia, dels staten och de som har den
politiska och ekonomiska makten, dels den enskilda människan och
olika sociala grupper i samhället. Dessa båda intressegrupper kan
ha samma intentioner med samlandet av de historiska minnena
men också ha helt olika syften. De två intressegrupperna ses här
som en minoritets- och majoritetsgrupp där staten utgör
minoriteten och folket majoriteten. Mellan dem finns olika
beroendeförhållanden där minoritetsgruppen, med hjälp av
exempelvis samlandet av historia, kan utöva makt över
majoritetsgruppen på olika sätt.
Att samla och dyrka det förflutna – ett sätt att förtrycka,
manipulera och indoktrinera?
När, hur och varför började man, att mer organiserat, samla det
förflutna och vad ledde detta samlande till? I det västerländska
samhället har man med tiden skapat mer och mer organiserade
former för ”dyrkandet” av förfluten tid. Dessa utgörs bl a av
arkeologin, kulturmiljövården och museiverksamheten – alla
handlar om att samla det förflutna. Men har de en god och positiv
historia eller är det tvärtom? Kan det vara så att dessa
verksamheter i grund och botten handlar om faktorer som
plundring, förtryck och maktmissbruk? För att få en förståelse av
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detta måste man se bakåt till den tiden då människor mer
systematiskt började att dyrka det förflutna.
I Europa började det med ett okontrollerat plundrande av
antikens lämningar i medelhavsländerna under 1300-talet. Antiken
blev en historisk myt om det kulturellt överlägsna förflutna
(Bäärnhielm & Lind 1977). Samlandet av föremål gav prestige och
makt åt de övre skikten i samhället. Med tiden ledde intresset för
antiken också till att man började intressera sig för, och samla
minnen från det egna landets historia. Detta skedde även i Sverige
under 1500- och 1600-talet (Battail 1993:189-204, SOU 1994:51).
Överklassens privata samlingar blev så småningom föremål för
statens intresse. Under 1800- och början av 1900-talet överläts ett
flertal av de privata samlingarna till staten för att användas som
redskap för skapandet av en nationell identitet i samband med
nationsbyggande och försök att samla människor i en kulturell
gemenskap. Detta förfaringssätt var ett av överklassens sätt säkra
sin ställning i det pågående nationsbygget (Hooper-Greenhill
1992a:36-67, von Plessen 1994:25-30).
Samlandet blev, från att ha varit en privat och enskild
angelägenhet för de övre skikten i samhället, en nationell
självklarhet. I samband med nationsbyggandet under 1800-talet
uppstod möjligheterna för arkeologin, kulturmiljövården och
museiverksamheten att växa fram i Sverige. Givetvis låg många
olika faktorer bakom deras möjligheter att utvecklas men en av de
viktigaste var att de skapats för att fungera som redskap för
formandet av nationell gemenskap och en ”svensk” identitet.
Kristiansen menar att den största orsaken till att de existerar idag
är att de just är skapare av nationell/etnisk identitet och gemenskap
(1996a:111). Med arkeologins, kulturmiljövårdens och museernas
hjälp kunde staten legitimera de olika syften som skulle stärka
nationen. Dessa utgjordes bl a av utvecklandet av rasbiologin,
naturvetenskapernas frammarsch på bekostnad av de kristna
idealen, men också av ett rättfärdigande av förtryck mot andra
folkgrupper och det systematiska samlandet och plundrandet som
skedde både i och utanför rikets gränser (jfr Welinder 1994:193-215,
Lundström 1996:7-20).
Samma sak har även inträffat i länder utanför Europa (jfr
Bandaranayake 1977, Trigger 1996:615-631). Man samlade på det
förflutna utifrån etnocentriska syften – för att framhäva den egna
nationella identiteten gentemot andra grupper och stater. Kanske
kan man säga att nationalism, etnocentrism och rasism går hand i
hand, och att samlandet som fenomen är starkt förbundet med
dessa begrepp. Ur allt detta negativa föddes den arkeologi,
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kulturmiljövård och museiverksamhet vi har idag – det som nu
anses vara en positiv resurs för samhället. Men är den verkligen
det?
Arkeologi, kulturmiljövård och museer – varför behövs de och vilka
är skillnaderna?
Arkeologin, kulturmiljövården och museerna kan alltså sägas vara
statens redskap då det gäller samlandet av det förflutna. De har
alla en politisk laddning, är förutsättningar för varandras existens
och har på skilda sätt bidragit till att legitimera övergripande
politiska, ideologiska och religiösa idéer i samhället under 1800- och
1900-talet. För att kunna existera är de dock beroende av att det
finns ett allmänt intresse för, och ett behov av det förflutna i
samtiden. Utan detta blir samlandet av det förflutna meningslöst.
En förutsättning för deras existens är alltså det grundläggande
intresse hos människan att samla och bevara specifika lämningar
från olika tider genom exempelvis traditioner, myter,
dokumentation, lagstiftning och förvaring. Det mesta som finns
kvar idag är lämningar som medvetet valts ut för att bevaras – de
har samlats för speciella syften. Generellt kan man kanske säga att
det mesta som bevarats är lämningar kopplade till makt, dominans,
aggression, politik, ideologi och religion (jfr Eriksen 1996). Många
gånger är det frågan om lämningar som varit viktiga komponenter
i identitetsbyggande på olika nivåer i kronologiskt skilda
samhällsorganisationer.
Varje
tids ideologiska,
politiska,
ekonomiska och sociala strömningar har skapat ett speciellt
”förråd” av lämningar som nästan, men inte alltid, förts vidare in i
efterföljande perioder för att omformas utifrån nya idéer om
exempelvis identitet och tillhörighet.
När man försöker förstå uppkomsten och dagens behov av
arkeologi, kulturmiljövård och museiverksamhet blir det tydligt att
det är svårt att särskilja dem från varandra. Enligt Olsen &
Svestad så var det museerna som bidrog till att skapa arkeologin –
de gav ”disciplinen ett institutionaliserat rum” (1994:4). Kristiansen
(1996b) skriver att museerna byggdes för att rädda och bevara en
del av det arkeologiska kulturarv som riskerade att förstöras av
industrialismens framsteg. Men frågan blir om man verkligen kan
säga att det ena har skapat det andra? Trots att de har något skilda
uppgifter att fylla i samhället tycks de ha uppstått ur samma tanke.
De bygger alla på idén om samlande och bevarande av de
materiella och immateriella lämningar som människor från olika
tider, medvetet eller omedvetet, samlat på och lämnat efter sig.
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Hur skall man då binda samman arkeologin, kulturmiljövården och
museiverksamheten? Vad betyder de för staten och för olika
grupper i samhället? Som tidigare nämnts skall de kanske främst
ses som redskap för maktutövande och identitetsskapande – både
ur ett nationellt/statligt och ett grupp/individuellt perspektiv.
Kanske kan man se detta som minoritets- och majoritetsproblematik på olika nivåer i samhället.
Arkeologi handlar om att få en förståelse av det förflutna.
Olika tolkningar av förhistorien bidrar till att påverka valen av
vilka kulturella lämningar som skall få finnas kvar för framtida
bruk – de som kan anses viktiga för förnyelsen eller kvarhållandet
av samhällsordningen. Genom arkeologin får staten de tolkningar
av förhistorien som man behöver för olika politiska, ekonomiska,
religiösa och sociala syften. Kulturmiljövårdens arbete, bl a i form
av lagstiftning och vård, har bidragit till att många av de
lämningar från gångna tider som ansetts värdefulla och nyttiga för
samhället, bevarats fram till idag. Kulturmiljövården fungerar
därför på sätt och vis som en ”skattkammare” för samhället och de
som har makten. Här kan man genom lagar och bevarandearbete
spara olika aspekter av det förflutna för att sedan vid behov,
utnyttja valda delar för olika samhälleliga syften i nutid och
framtid. Genom kulturmiljövården får staten en bevarandeapparat
för att spara det som är viktigt att ha kvar för att den rådande
samhällsorganisationen ska fungera. Museerna är ”kistorna” där
nationalsymbolerna skall förvaras och visas för folket. Medan
arkeologin konstruerar de ”rätta” tolkningarna av den materiella
kulturen, och medan kulturmiljövården ser till att lämningarna
sparas så kan man säga att museerna är den plats där folket ska
övertygas om sina gemensamma ”rötter”.
Sörlin skriver att det var ”vetenskapens utövare som laddade
objekten med symboliska värden” (1994:55). Man kan kanske säga
att vetenskapen ger tingen innebörder utifrån statens och
samhällets direktiv. Museernas uppgift, då som idag, är att förvara
samlingarna och presentera ett urval av de materiella och
immateriella lämningarna till allmänheten genom utställningar och
annan förmedlingsverksamhet. Vad som förvaras eller visas beror
oftast på den rådande samhällssituationen (Hooper-Greenhill
1992a). Museer har makt – det är bl a här som barn lär sig om den
svenska identiteten. Med hjälp av en konstruerad forntid i
utställningsform formas deras historie- och samhällssyn. Genom
museerna kan staten övertyga, rättfärdiga och legitimera sitt
agerande inför folket (jfr Hooper-Greenhill 1992b, Gillberg &
Karlsson 1996).
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Arkeologi, kulturmiljövård och museer behövs för kvarhållandet av
den ”svenska identiteten” och de är kanske också en förutsättning
för att Sverige skall kunna existera och fortleva som en
demokratisk nation. När det gäller betydelsen för sociala grupper
och enskilda individer i samhället så har de tre verksamheterna
även här främst en gemensam roll som identitetsskapare eller
något att orientera sig med i tid och rum. Givetvis finns det en rad
underliggande betydelser till varför dessa verksamheterna anses
viktiga för olika sociala grupper i samhället. Det man kan
konstatera är i alla fall att de har en central roll i identitetsskapande processer – i idéerna om kultur, etnicitet, etnocentrism
och rasism. De är alltså starka redskap i gränsdragningar mellan
”oss och de andra”.
Varför vill staten samla det förflutna?
Det förflutna betyder ingenting för de som redan levt, och
eventuella betydelser i framtiden vet man ingenting om. Det man
kan säga är att historien betyder något för människor i den aktuella
samtiden – det är där det förflutna ”konstrueras” och där det
används aktivt utifrån olika politiska, ideologiska, ekonomiska,
religiösa eller sociala syften. Vilka syften har då staten med
samlandet av det förflutna idag? Vilka är statens övergripande
kulturpolitiska mål och hur påverkar målsättningarna olika sociala
grupper och enskilda individer i samhället? Idag ger staten genom
kulturpolitiska målsättningar, riktlinjer för hur det förflutna kan
och bör brukas i nutid och framtid. Genom att göra en översiktlig
analys av innehållet och de val som gjorts i Kulturutredningens
slutbetänkande (SOU 1995:84) kan man få en idé om statens
övergripande målsättningar med den kulturpolitik man vill bedriva.
Ett av de viktigaste målen kan sägas vara att man betonar
betydelsen av det mångkulturella samhället och att man vill främja
en acceptans för olika identiteter i samhället (a.a:46). Man påpekar
att det finns många olika kulturarv och att de tillsammans bildar
”samhällets hela kulturarv” (a.a:39). Det kulturarv som man menar
skall bevaras för framtiden omfattar miljön och allt den kan tänkas
innehålla av materiella och immateriella aspekter (a.a:295). Man
lyfter också fram betydelsen av mediernas roll i det kulturpolitiska
arbetet. Museerna är fortfarande viktiga redskap för staten då det
gäller att sprida kunskapen om de historiska myterna men det
framgår tydligt att man anser att medierna idag blir allt viktigare
redskap i förmedlingen av den historiska myten – genom dessa kan
man lätt och snabbt påverka och styra allmänheten (a.a:275-290).
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När det gäller kulturens betydelse är den genomgående tendensen
att man menar att historien och kulturarvet är en förutsättning för
förnyelse. Om historisk och kulturhistorisk insikt sägs att:
Utan förankring i historia, utan kunskap om de egna rötterna, blir
människor lätta att manipulera. Den rotlöse riskerar att falla offer
för missledande och falska verklighetsbeskrivningar./.../ Om
historielöshet å ena sidan är farlig, kan inlevelsen i det förflutna å
andra sidan leda till avskärmning, avståndstagande och
verklighetsflykt. Användningen av kulturarven kan inriktas på
skillnader, formuleras med sikte på att utesluta andra ur
gemenskap och användas som ett vapen som legitimerar
övergrepp mot det som upplevs som främmande eller nytt.”
(a.a:46). Man menar vidare ”att tillägna sig och respektera ett
främmande kulturarv kräver insikt i det egna (a.a:296-297).

Här finns en tydlig medvetenhet om kulturarvens komplexitet och
dess kraft i samhället samt de svårigheter som finns kopplade till
historien. Kulturutredningen nämner fem delmål för framtidens
kulturpolitik. Det är framför allt ett av dessa som är särskilt
intressant i detta sammanhang – målsättningen att ta ansvar för
och främja ett positivt bruk av kulturarven (a.a:85). Samtidigt som
man visat en medvetenhet om kulturarvens betydelse i
identitetsskapande processer och att de enkelt kan utnyttjas för
förtryck och maktmissbruk så vill man främja ett positivt bruk av
dem. Denna målsättning är problematiskt och framkallar onekligen
frågor som: Vad är ett positivt bruk av kulturarven? Vem brukar det
positivt? Kan inte kulturarven brukas positivt och negativt på
samma gång? Det som är positivt bruk för en grupp kan lätt bli ett
negativt bruk för en annan grupp i samhället (jfr Tunbridge &
Ashworth 1996). Är det kanske så att staten själv uppfattar sitt syfte
med bruket av kulturarven som positivt och alla andras bruk som
negativt? Kan det vara försöken att skapa ett mångkulturellt
samhälle som man uppfattar som ett positivt bruk? Om så är fallet,
hur överensstämmer det positiva bruket med det som sker i
verkligheten – med andra signaler i samhället både inom och utom
kultursfären?
Kulturpolitikens målsättningar och effekter i samhället
Resonemanget ovan har kretsat kring kulturpolitikens framtida
målsättning och bruket av det förflutna. I relation till detta bör man
ställa frågor om hur dessa målsättningar tydliggörs i det faktiska
arbetet med kulturarven och hur stor kraft de kulturpolitiska målen
har då det gäller att förändra de övergripande budskapen. Syftet
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här är att skildra förhållandet mellan de kulturpolitiska målen och
det som sker i samhället – identitetskapande processer samt
formande och befästande av normer och värderingar.
Det är bl a genom museernas utställningar som människor
möter det förflutna. Här kan den enskilde individen möta
förhistorien i organiserad form och här kan staten föra ut olika
budskap till allmänheten. Det kan exempelvis gälla budskap om den
gemensamma nationella historien eller om det mångkulturella
samhället. Men vem är det egentligen som väljer och styr vilka
budskap som skall spridas? Är det staten som, genom olika direktiv
utifrån de kulturpolitiska målen, styr budskapens innehåll eller ä r
det personalen, besökarna, arkeologin, olika ekonomiska
förutsättningar etc.? Detta är problematiskt. En rad olika aktörer
är på skilda sätt involverade i dessa processer – både innanför och
utanför verksamheten. Sedan länge etablerade historiska budskap
hänger kvar i minnet hos många, vilket gör det svårt att förändra
och förnya budskapens innebörder. Staten kan, genom
målsättningar och direktiv, förorda ett övergripande budskap men
saknas acceptans för dessa mål hos människor inom och utom
verksamheten blir det svårt att förändra budskapen.
Ett av de kulturpolitiska målen, som tidigare nämnts, är att
skapa acceptans för det mångkulturella samhället (SOU 1995:84
s.46). Men vilka åtgärder har vidtagits av staten för att skapa en
förståelse för detta? Idag är det ett faktum att många utställningar
om förhistoriska skeenden som finns i Sverige är enkelriktade och
föråldrade – detta gäller både på central och regional nivå (jfr
Lundström 1996). Deras budskap tycks ofta vara kopplat till
försöken att skapa en gemensam svensk historia för nationella
syften. Genom sin utformning bidrar de också till att fortsätta att
förstärka bilden av den ”svenska identiteten”. Detta gör att dagens
kulturpolitiska målsättning om det mångkulturella samhället blir
svårare att sprida till allmänheten – den blir ofta en direkt
motsägelse till de budskap som exempelvis förmedlas genom
utställningarna.
För att komma åt detta problem fick Statens historiska
museum 1995/1996 uppdraget att skapa ett handlingsprogram
(Lundström 1996) för hur museerna skulle kunna bidra till att
motverka främlingsfientlighet och rasism. Programmet kan sägas
ha varit ett av de mer konkreta förslag på hur man skulle kunna
använda kulturarven för att påverka människors vilja att acceptera
andra identiteter och kulturer. Om utställningsproducenterna på de
olika museerna runt om i landet har tagit till sig dessa idéer så kan
man kanske tänka sig att museerna på sikt kan sprida statens nya
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kulturpolitiska målsättning om ett mångkulturellt samhälle precis
som man fört ut budskapet om ”svenskhet”. Risken finns dock att
det på många museer kommer att ta lång tid att förändra synen på
hur och vilka berättelser utställningarna skall förmedla. Tidigare
erfarenheter visar också att museernas ”basutställningar” varit
oförändrade i årtionden, bl a på grund av bristande ekonomiska
resurser genom minskade bidrag och anslag. Detta är ytterligare en
aspekt som bidrar till att kulturpolitikens mål är svåra att
genomföra. Här skapar andra politiska målsättningar hinder.
Trots denna pessimistiska syn så måste det framhållas att
utställningsforumet i alla fall är ett område där man från statligt
håll försökt att förändra och påverka det budskap som sänds ut.
Det finns andra aspekter inom kultursfären som aldrig diskuteras i
relation till identitetsskapande processer – platser där dessa
processer kanske är starkare än i själva utställningen.
I anslutning till museernas utställningar finns ofta
museibutiker. Dessa har ofta en lika stor dragningskraft på
besökaren som utställningarna. Här säljs, förutom böcker och saker
helt utan koppling till det förflutna, kopior av föremål som visas i
utställningarna samt saker med nutidsfunktion men som har en
anknytning till forntiden bl a genom material, mönster eller
utformning. I butiken kan besökaren köpa kunskap, minnen och
identitet i form av souvenirer. Museibutikerna ger besökaren
möjligheter att bygga upp egna samlingar av minnen från det
förflutna. Minnen som, beroende på museibutikens sortiment, ofta
ligger långt ifrån de kulturpolitiska målsättningarna, från den
förhistoria som skildras genom utställningarna och från de senaste
tolkningarna inom arkeologin. Genom de minnen som finns att
köpa i form av souvenirer knyts statens samlingar samman med
besökarens egen samlarvilja. För båda parter handlar det om att
samla minnen och skapa identitet.
Vilken förhistoria är det då som tillhandahålls av butikerna?
Exempel från Statens historiska museums butik visar på en rad
aspekter som, antingen medvetet eller omedvetet, förmedlas till de
besökare som köper minnen från det förflutna genom de souvenirer
som finns till försäljning i butiken. En översiktlig studie av vad som
fanns att köpa i butiken gjordes i januari 1997 av undertecknad och
visade att den bild av förhistorien som besökaren fick genom
butiken var styrd, ensidig och glorifierad. Det fanns tre
genomgående drag i det man sålde i butiken – kopplingen till
hällristningar, guld och vikingar. Tre perioder lyfts alltså fram –
bronsålder, romersk järnålder och vikingatid. Detta gäller även det
sortiment som finns i butiken idag. Souvenirerna speglar
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förhistoriska faktorer som dels kan sägas kopplas till nationens
ärorika förflutna och svensk identitet – guld och vikingar, dels till
det som på senare tid kopplats till en gemensam europeisk identitet
– bronsåldern och dess symbolvärld.
Urvalet av souvenirer i butikerna styrs av ett flertal olika
faktorer – exempelvis den sedan länge etablerade bilden av vilka
förhistoriska symboler som anses spegla svensk identitet, av
museibutikens personal, av konsumenterna och av dem som
tillverkar souvenirerna. Andra viktiga styrande aspekter är de
ekonomiska. Man erbjuder det man vet säljer – den etablerade
berättelsen om Sveriges förhistoria. Utifrån ovanstående
resonemang kan man också fråga sig vilken bild besökarna, både de
svenska och de utländska, får av Sverige. De minnen man köper
och tar med sig hem från utställningen i form av souvenirer blir
också det man minns av utställningar och förhistorien. Det
förflutna identifieras genom souvenirerna från museibutikerna och
försäljningen av souvenirer bidrar till att hålla kvar myten om den
svenska identiteten. Detta innebär att museibutikerna kanske ännu
mer än utställningar vidmakthåller myten om Sverige och
”svenskhet”.
Ett mångkulturellt samhälle eller ett Sverige för ”svenskarna”?
Ovanstående diskussion tydliggör en rad aspekter gällande
förhållandet mellan kulturpolitiken och det som händer i
verkligheten – de signaler som sänds ut till människorna i
samhället. Samlandet av det förflutna tycks vara en viktig
angelägenhet både för stat och enskilda individer. För staten ä r
förhistorien ett redskap för att skapa förnyelse eller kontinuitet då
det gäller formandet av identitet. Idag handlar det framför allt om
att förstärka de nationella och regionala särdragen i samband med
den Europeiska integrationen. Ett behov som kanske skall
förknippas med en nationell identitetskris i Sverige och en önskan
att blanda ”Swedishness with Euroness” (Gillberg & Karlsson
1996:156). Sverige behöver nationalsymboler som samtidigt som de
påvisar det ”typiskt svenska” också signalerar en samhörighet med
Europa. De förhistoriska kulturarven blir ett av flera redskap för
att genomföra dessa målsättningar.
Genom kulturpolitiken vill staten skapa ett mångkulturellt
samhälle och man strävar här efter att främja en acceptans för
andra identiteter än ”den svenska”. Samtidigt möter folket de
svenska nationalsymbolerna i bl a utställningar och museibutiker,
vilket indirekt bidrar till att stärka den nationella känslan av en
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svensk gemenskap och identitet. Andra politiska målsättningar som
exempelvis Europaintegrationen och en skärpt invandringspolitik
bidrar också till att stärka Sverige som nation och därmed även den
svenska identiteten gentemot andra identiteter och kulturer i
Europa och världen. Nämnda faktorer styr, påverkar och befäster
genom olika politiska mål människors syn på ”de andra”. Hur kan
detta då kopplas till en diskussion om majoritets- och
minoritetsproblematik? Om staten ses som en minoritet i
förhållande till folket så betyder det att majoriteten (folket) får ge
vika för minoriteten (staten). Minoriteten styr majoritetens syn på
”de andra” och skapar genom detta en grund för etnocentriskt
tänkande.
Utifrån detta resonemang kan man konstatera att statens
politiska mål inte alltid samverkar med varandra och att människor
i samhället direkt och indirekt påverkas av statens motsägelsefulla
signaler om identitet. De dubbla budskapen och den medvetna eller
omedvetna värderingen av kulturarven kan bli förödande. Istället
för att minska kraften av de svenska nationalsymbolerna genom
nya kulturpolitiska mål så förstärks de genom exempelvis
utställningar och museibutiker. Den svenska identiteten bekräftas i
Sverige och utomlands genom de inhemska eller utländska
besökarna och deras samlande av minnen i form av intryck och
köpta souvenirer. Slutsatsen blir, att trots goda intentioner inom
kultursfären så ökar etnocentrismen i samhället istället för att
minska. Souvenirerna kan tillsammans med andra faktorer i
samhället bli kraftfulla symboler för svensk identitet i nutid istället
för att enbart vara minnen från besöket vid en utställning.
Lowenthal (1985:187) ställer frågan huruvida man kan vara säker
på att souvenirerna överhuvudtaget speglar en verklighet – kanske
är de enbart nutida konstruktioner. Syftet med souvenirerna har
kanske aldrig varit att spegla förhistoriska skeenden utan de har
istället fungerat som redskap för att spegla svenska ideal och
egenskaper samt förstärka budskapet om ”svenskhet”.
Om man ställer denna diskussion mot det som nämnts tidigare
gällande ett av de kulturpolitiska målen – ”att ta ansvar för och
främja ett positivt bruk av kulturarven” (SOU 1995:84 s.85) så
synliggörs problematiken kring dissonanserna mellan positiva och
negativa bruk och värderingar. Man kan förmoda att
kulturutredningen likställer de kulturpolitiska målen med ett
positivt bruk. Men vad är positivt och vad är negativt och för vem?
Målet att forma ett mångkulturellt samhälle kan kanske av de som
identifierar sig med ”det svenska” komma att uppfattas som ett
negativt bruk av kulturarven. Då det gäller budskapet om
179

- Arkeologisk Kulturmiljövård -

”svenskhet”, som bl a finns i utställningar och museibutiker, kan
förhållandet vara det omvända. För människor som identifierar sig
med andra kulturarv än ”det svenska” kan detta uppfattas som ett
negativt bruk av kulturarven. Givetvis är detta en förenkling av
verkligheten, men det visar problematiken kring hur olika bruk av
förhistorien genom medvetna och omedvetna syften samtidigt kan
motverka varandra och skapa både positiva och negativa
konsekvenser för människor och grupper i samhället. Det är viktigt
att förstå komplexiteten gällande bruk av det förflutna samt vikten
av att problematisera detta område.
Slutligen ställs frågan om vilken roll arkeologin, kulturmiljövården och museiverksamheten har i relation till de kulturpolitiska
målsättningarna? Som tidigare konstaterats så kan de ses som
statens redskap för förståelsen, samlandet, bevarandet och
användandet av förhistoriska skeenden. Men innanför och utanför
dessa verksamheter finns människor med olika uppfattningar och
syften, vilket innebär att bruket av kulturarven samtidigt både
skapar positiva och negativa effekter och konsekvenser för
människor i samhället. Detta påverkar i sin tur statens möjligheter
att bruka kulturarven för olika syften. Ökade diskussioner, både
inom och utanför de olika verksamheterna, om syften och
målsättningar med arbetet skulle kanske göra det möjligt att mer
medvetet styra in arbetet mot kulturpolitikens målsättning om ett
mångkulturellt samhälle och accepterandet av andra identiteter och
kulturer. Detta tror jag är nödvändig för att man ska kunna frigöra
sig ifrån dagens situation där statens kulturpolitiska målsättningar
ligger långt ifrån det som sker innanför och utanför kultursfären.
Om man vill minska det etnocentriska tänkandet i samhället så
måste man, på alla nivåer, skapa en ökad medvetenhet om vad
samlingar av materiella och immateriella lämningar från
förhistorien skall användas till. Detta är viktigt om samlandet av
det förflutna skall fortsätta att vara en grund för det framtida
samhället och en anvisning för hur människor skall uppfatta
varandra och andra kulturer.
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För andra året anordnade Institutionen för arkeologi vid
Göteborgs universitet höstterminen 1997 den nationella
forskarutbildningskursen ”Arkeologisk kulturmiljövård.” I kursen
ingick att skriva två uppsatser. Som min första uppgift valde jag att
arbeta inom området ”Kulturmiljövårdens förvaltning och
organisation.” Jag fokuserar på svenska förhållanden vad gäller
arkeologisk kulturmiljövård och kommer att ställa tjugo års
kulturmiljövårdande intentioner i relation till ett praktiskt exempel
från den skånska antikvariska verkligheten.
Definition av kulturmiljö och kulturminneslagen
Definitionen av ”kulturmiljö” i Sverige var år 1994 enligt
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Kulturmiljöavdelning:
Med kulturmiljö menas de spår av människans anordningar för
produktion och konsumtion som avlagrats över tid, betraktade
som helheter och sammanhang i landskapet. Kulturmiljön
inbegriper även de icke avsedda effekter som hennes verksamhet
fått. Kulturmiljöbegreppet innefattar således människans samspel
med naturen. Kulturmiljöer är m a o historiska sammanhang i
landskapet definierade utifrån människan (Johansson 1994: 17).

Kulturminneslagens första inledande bestämmelser lyder:
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som
myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på
kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.
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Lagen om kulturminnen trädde i kraft den 1 januari 1989 och hade
föregåtts
av
regeringens
proposition
1987/88:104
om
kulturmiljövård som antagits av Sveriges riksdag. I en av RAÄ å r
1989 utgiven skrift informeras om att ”Propositionen innehåller
utförliga motiveringar till lagförslaget och anger dessutom
kulturmiljövårdens mål och inriktning.” RAÄ framhåller här vidare
att var och en har ett ansvar för vården av kulturmiljön och
uppmärksammar att kommunernas ansvar betonas särskilt i
regeringens proposition (Kulturminneslagen 1989). Det kan noteras
att det var fem arbetsuppgifter för kulturmiljövården som
ursprungligen uppställdes av regeringen (Johansson 1992: 165): 1.
Kulturmiljövården skall bevara och levandegöra kulturarvet. 2.
Kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet i utvecklingen av den
yttre miljön. 3. Kulturmiljövården skall främja den lokala
identiteten. 4. Kulturmiljövården skall möta hoten mot kulturmiljön. 5. Kulturmiljövården skall bidra till att öka medvetenheten
om estetiska värden och historiska sammanhang. Det tycks råda en
samstämmighet om att den arkeologiska kulturmiljövårdens
positioner flyttats fram i och med att KML tillkom:
• ”Kulturmiljövården har under perioden fått en avsevärt starkare
ställning genom lagstiftning och ett väl fungerande samspel med
samhällsplaneringens organ.” (Kulturrådets yttrande 1996-01-29).
• Skyddet av våra fasta fornlämningar har satts in i ett mycket större
sammanhang genom regeringens proposition om kulturmiljövård, då
kulturhistoriska och miljögestaltande intressen kommer till uttryck
(Stjernquist 1993:416 ff).

Att positioner flyttats fram innebär dock inte att en optimal modell
för kulturmiljövård nu uppnåtts. En viss kritik kan möjligen här
anas hos Bengt O.H. Johansson:
Kulturminneslagen (KML), lägg märke till att lagen använder ordet
minne och inte miljö, inskränker sig (efter portalparagrafen) till att
ställa upp regler för behandlingen av fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt om utförsel a v
kulturföremål ur landet. Men för skyddet av värdefulla landskapsrum och stadspartier gäller annan lagstiftning (Johansson 1992:
164).
Svensk lagstiftning i högre grad än andra länder, Finland
undantaget, har en grundläggande motvilja att ålägga fastighetsägare bevaranderestriktioner som kan befaras inskränka
fastighetens ekonomiska nytta, samtidigt som samhället i det
längsta undviker att avsätta tillräckliga ekonomiska stimulansmedel. Vi har en situation där de antikvariska myndigheterna är
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beroende av att verka genom inspiration och övertalning a v
andra aktörer (Johansson 1992: 165).

Övrig lagstiftning
Förutom KML är det en hel serie andra lagar som mer eller mindre
berör kulturmiljövården. Viktig är naturligtvis naturvårdslagen
eftersom den övervägande delen av naturlandskapet i Sverige ä r
ett kulturlandskap, d.v.s. ett av människan påverkat landskap. Fler
andra lagar har också hänsynsparagrafer som säger att hänsyn
skall tas till kulturhistoriska miljöer. Hit hör t.ex. skogsvårdslagen,
skötsellagen och väglagen. De två lagar som har den största
betydelsen för kulturmiljövården, vid sidan om speciallagstiftning,
är dock naturresurslagen (NRL) och plan- och bygglagen (PBL),
vilka trädde i kraft den 1 juli 1987 (Blomkvist et al. 1992: 168). I KML
finns inte någon direkt koppling till PBL, men det har diskuterats att
föra in KML under NRL (Björn & Hagander 1997: 152).
Naturresurslagen
Naturresurslagen är att se som en ramlag som skall fungera i
förening med och genom andra lagar. NRLs syfte är att
åstadkomma en långsiktig god hushållning med mark och vatten,
där privatekonomiska intressen skall stå tillbaka (Blomkvist et al.
1992: 168). NRL har kritiserats för att vara en lag som kan vrängas
åt lämpligt håll beroende på vad myndigheten bestämmer sig för. I
ett pressmeddelande från Boverket 1988 har kunnat läsas att lagen
ofta ses ”som högtidliga deklarationer i stället för ett konkret stöd.”
I en rapport utgiven av Naturskyddsföreningen 1990 dras
slutsatsen ”att NRL för närvarande inte fyller sin funktion som
avvägningsinstrument på ett tillfredsställande sätt. I förlängningen
leder detta naturligtvis också till att lagen har svårt att nå upp till
sitt syfte, bl.a. att bevara en god natur- och kulturmiljö. Bristerna
beror till stor del på bitvis otydliga och dåligt preciserade
lagbestämmelser, alltför små krav på myndigheternas redovisning
av sina överväganden i samband med olika beslut och mycket små
möjligheter till överprövning i sak av sådana beslut.” (Porath
1990:3 f).
Plan- och bygglagen
Syftet med den nya PBL:en var i första hand att skapa en enhetlig
och ändamålsenlig lagstiftning anpassad till dagens behov. En
annan uttalad målsättning var att föra ut besluten så långt möjligt
på lokal nivå, d.v.s. förstärka det kommunala planmonopolet.
Ytterligare ett syfte har varit att stärka medborgarinflytandet i
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planeringen (Blomkvist et al. 1992: 169). Vad gäller den fysiska
planeringen arbetar PBL med olika planeringsinstrument (Ibid,
Björn & Hagander 1997):
I. Översiktsplan: Varje kommun skall ha en översiktsplan. I
översiktsplanen, som inte är rättsligt bindande, skall kommunen redovisa
grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden, grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och
bevarande av bebyggelse samt hur kommunen avser att tillgodose
riksintressen enligt NRL. Översiktsplanen har fyra uppgifter i förhållande
till fornlämningarna:
i.
Att öka medvetenheten om kulturarvet och diskutera hur
fornlämningsbeståndet/bygderna kan tas till vara som en tillgång för
kommunens invånare, ofta i samverkan med andra värden.
ii.
Att informera om att tillstånd erfordras av länsstyrelsen enligt KML då
en fornlämning berörs av ett byggnadsföretag o.dyl. och var den enskilde
finner information om fornlämningsbeståndet.
iii.
Att signalera i vilka situationer ytterligare kunskapsunderlag om
fornlämningar erfordras inför kommande beslut om planering eller
byggande med anledning av översiktsplanens förslag.
iv.
Att bygga under argumenten för ett exploateringsföretags samhälleliga
nytta inför länsstyrelsens prövning av tillstånd enligt KML.
II. Fördjupning av översiktsplan (FÖP): Kommunen använder FÖP för att för
en begränsad del av kommunen ta ställning till frågor av övergripande
karaktär. FÖP har vad gäller fornlämningar till uppgift:
i.
Att visa hur fornlämningarna kan tas till vara och utvecklas som en del
av den samlade bebyggelsemiljön.
ii.
Att den samlade lämplighetsbedömning som görs i planen även grundar
sig på kulturmiljöns inklusive fornlämningarnas värde.
iii.
Att ange i vilken omfattning fornlämningar kan komma att beröras av
olika utbyggnadsalternativ såväl vad gäller förutsättningarna för
exploatering som kostnader.
iv.
Att redovisa vilka ytterligare arkeologiska insatser som kan komma att
krävas innan ett område tas i anspråk för bebyggelse m.m.
III. Detaljplan: Med detta instrument reglerar kommunen utformningen av
ett begränsat område avseende markens användning, bebyggelse och andra
anläggningar. Detaljplanen har följande uppgifter i förhållande till
fornlämningarna:
i.
Att som en del av redovisningen av områdenas kulturvärden visa hur
man kan ta till vara och utveckla kulturvärdet som en del av den
samlade miljön.
ii.
Att redovisa genomförbarheten genom att ge kommunen svar på
frågorna:
a. Om ett område kan tas i anspråk för bebyggelse och i så fall hur.
b. Vilka arkeologiska insatser och kostnader som kommer att krävas innan
ett område kan exploateras.
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IV. Områdesbestämmelser: Sådana bestämmelser kan antas för begränsade
områden som inte omfattas av detaljplan. Områdesbestämmelser är
avsedda att användas när bestämmelser endast behövs i några få
avseenden.

Kulturmiljövårdens organisatoriska nivåer
Trots att innevarande arbete är ämnat att behandla de svenska
förhållandena vad gäller arkeologisk kulturmiljövård, kommer det
internationella arbetet att mycket kort belysas. Behovet av en
handlingskraftig arkeologisk kulturmiljövård kom i USA, i början
av 1970-talet, att leda till fastställandet av ”The Archaeological and
Historic Preservation Act.” Även i Europa behövdes det väl
förankrade lagtexter, vilka skulle bilda de ramverk inom vilka den
arkeologiska kulturmiljövården kunde verka. Av denna anledning
kom år 1984 ”The International Committee on Archaeological
Heritage Management” (ICAHM) att skapas inom ”The
International Council on Monuments and Sites” (ICOMOS).
ICAHM kom att formulera ”The Charter for the Protection and
Management of the Archaeological Heritage”, vilken kom att
godtagas av ICOMOS i Lausanne år 1990. Dokumentet kom dock
inte att ha någon större spridning internationellt förrän dess
publicering i Antiquity år 1993 (Cleere 1993: 400; The Charter 1993).
Ett betydligt större genomslag fick ”European Convention on
the Protection of the Archaeological Heritage”, vilken var en
konvention som antogs av Europarådet i Valetta år 1992. Detta
dokument skall ses som en revision av ”European Convention for
the Protection of the Archaeological Heritage”, som var en
konvention som hade antagits av Europarådet år 1969 i London. I
konventionen av år 1992 skall här citeras den i sammanhanget
relevanta ”Article 1:3”, där den kontextuella medvetenheten
noterats av den internationelle juristen Patrick J. O’Keefe (Cleere
1993: 400 f.; O’Keefe 1993: 407 f.; European Convention 1992):
The
archaeological
heritage
shall
include
structures,
constructions, groups of buildings, developed sites, moveable
objects, monuments of other kinds as well as their context,
whether situated on land or under water.

På det globala planet skall nämnas att UNESCO arbetat fram
rekommendationer och konventioner allt sedan 1950-talet. Här
skall speciellt noteras ”Convention concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage” från 1972, som populärt
kallas ”The World Heritage Convention.” Som synes uttrycks redan
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i konventionens namn den viktiga relationen natur- och kulturmiljö,
samt att meningen med konventionen är att skydda platser med
exceptionella och universella värden. Konventionens mest kända
avsnitt torde vara den som behandlar ”Världsarvslistan” (the
World Heritage List). Vad gäller skyddsvärda platser återfinns
följande skrivning i konventionen:
Sites: works of man or the combined works of nature and man,
and areas including archaeological sites which are of outstanding
universal value from the historical, aesthetic, ethnological or
anthropological points of view (Prott 1992: 65 ff).

Kulturmiljövårdens organisatoriska nivåer på nationellt plan
De svenska statsmakterna har valt att dela upp handläggningen av
kulturmiljövården på skilda aktörer på central, regional och lokal
nivå.
Centralt
RAÄ och Statens historiska museer (SHMM) är central myndighet
för kulturmiljövården med ett brett ansvar för bevarande, vård och
levandegörande av äldre tiders kultur i Sverige. RAÄ skall svara för
sektorsplaneringen inom kulturmiljövården, bevaka dennas
intressen vid samhällsplanering, inventera och dokumentera
kulturminnen/-miljöer och utreda olika frågor. RAÄ skall biträda
länsstyrelserna och länsmuseerna med råd och anvisningar och ha
ansvaret för uppföljning och utvärdering av resultat (Riksrevisionsverket 1993:22). Statens kulturråd är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet skall bl.a. ha
rådgivande, utredande och statsbidragsprövande uppgifter för
museerna (Ibid).
Regionalt
Länsstyrelsen är regional myndighet för den statliga kulturmiljövården. Länsstyrelsen skall bevaka kulturmiljövårdens
intressen i arbetet med regional planering samt handlägga och
besluta i ärenden enligt KML. Länsstyrelsen skall ge råd till
kommunerna i frågor kring planering, prioritering samt principer
för bevarande. De skall dessutom ta initiativ till inventeringar som
behövs för kommunal planering och tillse att erforderliga
vårdarbeten i görligaste mån kommer till stånd. Detta skall
tillförsäkra kulturminnesvården en stark ställning inom den statliga
samhällsplaneringen och miljövården. Enligt instruktionen för
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länsstyrelserna skall det finnas en länsexpert på kulturmiljövård
(länsantikvarien) i varje län (ibid 22f).
Länsmuseerna är självständiga regionala kulturinstitutioner
som tillsammans med RAÄ och länsstyrelserna har ett delat ansvar
för kulturminnesvården. Länsmuseerna har en kunskapsförsörjande roll gentemot länsstyrelserna och fungerar som
konsulter gentemot kommunerna. De skall som stöd för det arbete
som bedrivs inom länsstyrelsen göra utredningar och bedömningar,
men i övrigt koncentrera sin verksamhet till rådgivning,
dokumentation, forskning, undervisning, utställningar och andra
verksamheter inom museiområdet. Varje länsmuseum leds av en
landsantikvarie eller länsmuseichef (ibid 23).
Lokalt
Kommunerna har kulturmiljövårdande uppgifter inom ramen för
sitt planmonopol. Kommunerna har det primära ansvaret för att t a
tillvara kulturvården i den yttre miljön genom den fysiska
planeringen och tillämpningen av PBL samt NRL. Kommunala
antikvarier fanns år 1992 i 26 kommuner. Det finns dessutom cirka
20 kommunala museer med personal som arbetar med
kulturmiljövård (Ibid: 24f).
Kulturmiljöns rumsliga nivåer
Följande fornminneskategorier erhöll ett skydd redan år 1666
genom ”Kungl. Maj:ts placat och påbud om gamle monumenter och
antiqviteter”: borgar, hus, fästen, skansar, stenkummel, stoder,
stenar med runskrift, stora hopburna jordhögar, ättebackar, kyrkor,
kloster, gravar, kyrkogårdar m m (Ödmann 1993: 32). Det är här
tämligen tydligt att man i detta tidiga skede värnade om de enskilda
objekten. I 1867 års förordning om fornminnen införs så
benämningen ”fast fornlämning”, vilken genom en kungörelse å r
1886 kom att få en utvidgad innebörd. Förändringen grundar sig i
att riksantikvarie Hans Hildebrand önskan om åtal för grävningar i
kulturlager på Björkö ogillats, då detta inte inrymdes i det som
lagen dittills hade definierat som fasta fornlämningar. Den nya
skrivningen kom att lyda: ”lämningar av forntida och sedan äldre
tider övergivna bostäder samt sådana bildningar, som i forntiden
genom mänskligt åtgörande uppkommit å eller i närheten av
boplatser.” (Ibid: 34 ff ). Jag menar här att det är av intresse att
närmare begrunda skrivningen ”bildningar…i närheten av
boplatser.” Kanske är detta att se som ett första steg på vägen från
objekt till miljö? Av 1942 års fornminneslag framgår att
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förändringen från objekt till miljö skedde via närområdet. Det
stadgades detta år att det till fast fornlämning skall höra ett visst
område, dels för att skydda själva fornlämningen och dels för att ge
nödvändigt utrymme däromkring (Ibid: 41). I KML av 1989 införs så
begreppet ”fornlämningsområde” som en ny beteckning för det
område som tillhör fast fornlämning. Annars ligger den stora
förändringen i tillkomsten av portalparagrafen med sin mycket
tydliga poängtering av allas vårt ansvar för kulturmiljön (Ibid: 47;
Kulturminneslagen 1989). Om Ola Wetterbergs tankegångar
anammas skulle kunna anföras att ovanstående beskrivning av
kulturminnesvårdens intresseglidning från objekt till miljö är en av
den antikvariska verksamhetens mest upprepade schablonbilder
(Wetterberg 1992: 9). Det skall dock poängteras att vad som ovan
beskrivits är den relevanta lagstiftningens utveckling.
Handläggningen av kulturmiljövården
Centralt
Det kan för RAÄ:s vidkommande uppmärksammas att en
förvaltningsrevisionell granskning utförd av Riksrevisionsverket
(RRV) noterat att rollfördelningen mellan RAÄ och länsstyrelserna
är oklar vad gäller uppföljning och utvärdering, att RAÄ:s
utvärdering är bristande och att det råder en oklarhet kring vad
som är att betrakta som resultat av verksamheten. RRV föreslår
därför att rollerna preciseras och att insatserna ökar vad gäller
uppföljning och utvärdering (Riksrevisionsverket 1993: 13). Vad
gäller synen på forskning och utveckling inom kulturmiljövården
kan här hänvisas till RAÄ & SHMM:s fördjupade anslagsframställning för åren 1997-1999, där det pläderas för en viss
resursförstärkning för att möjliggöra något kraftfullare åtgärder:
Kulturmiljövården bygger i hög grad på ett samspel, e n
växelverkan, mellan det folkliga engagemanget för kulturarvet
och den akademiska forskningen.
Vår inriktning är att så långt som möjligt förlägga kulturmiljövårdens
verksamhetsforskning
till
universitet
och
högskolor.
Kulturmiljövården har såsom verksamhetsområde utvecklats
och förändrats mycket snabbt under de senaste tio åren. Därför
behöver utbildningsvägarna för morgondagens antikvarier
förnyas, både inom de traditionella ämnena och genom att nya
utbildningsvägar skapas.
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Regionalt
RRV har i en granskning iakttagit att det för länsstyrelsernas del
har tillkommit och tillkommer nya arbetsuppgifter och att man har
problem vad gäller prioriteringen. Det konstateras att länsstyrelsernas kulturmiljöenheter till stor del styrs av inkommande
ärenden och att man har svårt att planera verksamheten på lång
sikt. Uppgifter som vård och tillsyn samt uppföljning och
utvärdering prioriteras ned eftersom ärendehandläggning tar så
mycket tid. En annan orsak till att uppföljning och utvärdering
bedrivs i begränsad omfattning är, enligt RRV, att intresset för
dessa frågor är litet och att kunskaperna inom området är små på
kulturmiljöenheterna (Riksrevisionsverket 1993: 11 ff). RRV kan
konstatera att användningen av länsmuseernas utredningskapacitet i frågor rörande kulturmiljövården är begränsad. I vilken
utsträckning som länsmuseerna används styrs bl.a. av
antikvariernas kompetens och intresseinriktning (Ibid: 11).
Lokalt
Vissa kommuner anser sig ha kompetens att utföra en större del av
handläggningen inom kulturmiljöområdet (Ibid: 12). Kommunerna
har ett stort behov av planeringsinriktade fornlämningsunderlag,
vilka i första hand bör redovisa avgränsningar av fornlämningsområden. Även information om fornlämningarnas värde/betydelse,
avgränsning av områden som kan misstänkas innehålla ytterligare
fornlämningar än de redan kända samt redogörelse för
fornlämningstyp efterfrågas av det stora flertalet (Nordström 1997:
122).
Tankar om kulturmiljövård
Under rubriken ”Tankar om kulturmiljövård” redovisas här ett
antal citat, vilka är hämtade från både kortare artiklar och större
utredningar:
1974: Sverker Janson
I boken ”Kulturvård och samhällsbildning” återfinns följande citat
av f.d. Överantikvarien vid RAÄ Sverker Janson:
När det gäller tidig miljövård här i landet, kan man på ett
intressant sätt visa på de fornvårdsarbeten, som RAÄ bedrivit
sedan 1930-talet…Ängen, hagen och den öppna betesmarken blev
de landskapselement, som valdes i detta tidiga vårdarbete…I viss
mån gjordes det kanske gällande, att man härigenom också
återvann det förhistoriska landskapet. Fornlämningarna kom åter
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att ligga i ‘ursprunglig’ miljö. Detta är en direkt motsvarighet till
restaureringarna av historiska
byggnader. Sentida
‘förvanskningar’ skulle skalas bort för att monumenten skulle
framträda i sitt fulla värde. Oberoende av sådana åsikter kom
dessa återställningsarbeten dock att ge en god inblick i
fornlämningarnas ekologiska sammanhang med landskapet.
Detta var ett betydelsefullt resultat, inte minst ur miljösynpunkt.
Men det märkliga och bestående i dessa tidiga arbeten var att
fornvården visade vägen till landskapsvård. Det är här i verklig
mening fråga om miljövård, där objekten sätts in i ett större
sammanhang (Janson 1974: 156 ff).
Men svårare är det att uppnå en allmän kulturvårdande aktivitet
i samhällsbildningen, därför att bevarande och förnyelse inte är
samordnade. Kulturminnesvård och nydaning är i stället ett
motsatspar. Kontinuiteten undanskymmes. Om man inte kan
undanröja detta missförhållande, så att en fast förening mellan
kulturvård och nybildning erhålles, då får vi också e n
kulturminnesmiljövård, en verksamhet lika otymplig som ordet
(Ibid 174).
Bevaringssträvandena kan därför inte gå ut på att vrida
utvecklingen tillbaka. Våra miljövårdssträvanden och vårt urval
av objekt, som skall bevaras måste utgå från denna uppfattning.
Det är mot avarterna i den pågående utvecklingen, som m a n
samtidigt måste vända sig (Ibid 193).
Landskapets starka anknytning till kulturutvecklingen innebär i
högsta grad gemensamma intressen för kulturvård och
naturvård. Ett nära samarbete måste därför ske, om realistiska
resultat skall uppnås inom bägge verksamheterna. Det var
frånvaron av ett sådant samarbete, som många gånger låg bakom
talet, att det tidiga naturskyddet inte var verklighetsbetonat utan
framför allt präglades av en romantisk syn på naturen. Den fria,
av människan orörda naturen skulle räddas eller återvinnas (Ibid
194).

1988: Keith Wijkander
Nuvarande överantikvarie Keith Wijkander skrev, under tiden som
departementssekreterare i Utbildningsdepartementet, en artikel
betitlad ”Slå vakt om betydelsebärarna!” varur följande är hämtat:
En rik miljö är en miljö rik på betydelsebärande element. Att ta
tillvara det kulturella landskapet innebär i praktiken att bevara
dess mångformighet, dess historiska dimension och dess rikedom
på betydelser.
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1990: Åke Hyenstrand
I en artikel betitlad ”Från fysisk riksplanering till naturresurslagens
riksintressen” (1990:34) skriver professor Åke Hyenstrand att det
inom kulturmiljövården är centrala uppgifter att det skapas:
En bred kunskapsöversikt vad gäller kulturmiljö och kulturlandskap, särskilda projekt och program i avsikt att höja
kunskapsnivån där den bäst behövs, uppbyggnad och förstärkning
av forskarsamhällets nätverk samt en bevarandeideologisk och
teoretisk debatt…

1990: Margareta Biörnstad
Vid ett möte på Aronsborg våren 1990 gav dåvarande
riksantikvarien Margareta Biörnstad sin syn på händelseutvecklingen under efterkrigstiden och dess effekter på
kulturmiljön. I den text som publicerades 1993 har följande hämtats:
Det har blivit lättare att i tidiga skeden föra fram den egna
sektorns intressen och åtminstone teoretiskt hävda kulturmiljövärdena.
Men
samtidigt
ställs
helt
nya
krav
på
kulturminnesvårdens företrädare att kunna motivera egna
ståndpunkter, att förstå andra sektorers mål och strategier och att
förstå spelets regler.
Med det nya vidare ansvarsområdet att ta tillvara minnena från
olika epoker och skilda befolkningsgrupper har följt behov av ny
kunskap både om kulturarvet och de människor och det samhälle
som skapat dem. Det har också skapat behov av bättre kunskap
om hanteringsproblemen, vare sig det gäller det fysiska
bevarandet, de administrativa eller ekonomiska styrmedlen eller
samspelet mellan det som bevaras och det nya.
Vi skulle önska ett större intresse från forskarsamhället som
åtminstone tidigare ägnat den antikvariska verksamheten och
hanteringen av kulturarvet som vi tycker alltför liten
uppmärksamhet. En större forskningsaktivitet skulle kanske
också innebära att fler forskare ville uppträda i rollen a v
opinionsbildare inom vårt område.

1990: Bengt O.H. Johansson
I artikeln ”Förstå, förklara och försvara. Kulturmiljövården nu och
i framtiden” framför f.d. chefen för RAÄ:s Kulturmiljöavdelning
Beng O.H. Johansson bl.a. följande rörande kulturmiljövård:1
1

Copyright 1990, Utbildningsradions distanskurs 1991 och tryckår 1992.
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Vår utgångspunkt måste alltid vara att inför förändring av e n
miljö söka de kvaliteter som redan finns där och se om de kan tas
till vara. I längden är det endast så vi förmår berika i stället för att
utarma.
Det allmänna intrycket är…att kommunerna överlag visar ett stort
intresse för sina historiska miljöer, men att man undviker att ta
mer konkret ställning till hur de skall försvaras mot motstående
intressen.
Den kommunala ekonomins fortskridande urholkning har under
senare år minskat kommunernas möjligheter till mer långsiktiga
miljöengagemang. I vissa fall har kommunerna tvingats
finansiera sin infrastruktur genom exploateringsavtal som i
värsta fall gått vid sidan av en öppen och demokratisk
planeringsprocess.
Omläggningen av livsmedelspolitiken förväntades i början a v
1990-talet att bl.a. leda till att en tredjedel av åkermarken skulle
försvinna. Detta skulle dock till viss del kompenseras med att
natur- och kulturvård skulle disponera rätt betydande belopp för
upphandling av fortsatt jordbruksdrift inom områden där
kulturlandskapet är av nationell betydelse. Detta ställer dock nya
krav på kulturmiljövårdens kompetens så att medlen kommer
till bästa möjliga användning.
Den antikvariska verksamheten kan inte längre vara e n
specialistfunktion - eller snarare kan inte bara vara e n
specialistfunktion. Det blir en angelägenhet för hela samhället.
Eller som kulturminneslagens portalparagraf uttrycker det: Det är
en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla.
Förståelsen för kulturarvet måste ständigt återskapas sammanhangen måste, när de blivit historiska, förklaras för varje
generation. Så blir det för kulturmiljövården lika viktigt att förstå,
förklara och försvara. Försvaret är inte tänkbart om inte
kulturvärdena förklarats för dem som förvaltar dem och
förklaringar kan inte ges om vi inte själva förstår vilka händelser
och omständigheter som frambringat de värden vi vill försvara.
Forskning, information och aktion måste i kulturmiljövården gå
hand i hand. Den bredaste kunskapen måste lockas fram - snart
sagt alla kunskapsområden kan lämna upplysningar av vikt.
Kulturmiljön är ju det yttersta resultatet av all mänsklig
verksamhet.
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1990: Kristian Kristiansen
I tidskriften Antiquity kan man i nummer 64/1990 läsa en artikel av
dåvarande chefen för ”Skov- og Naturstyrelsen” i Danmark och
nuvarande professorn Kristian Kristiansen där bl.a. framförs:
…I believe European archaeology should attempt to: Reorganize
academic training to include heritage archaeology and the political
context of archaeology; ensure that long-term history is taught as a
standard school subject and that a historical framework is added to
environmental programmes.

1993: Berta Stjernquist, Anne Carlie, Ewa Ryberg och Ella Ödmann
Projektet ”Arkeologi och samhälle. Fornlämningars behandling i
samhällsplaneringen” omfattade en kartläggning och en utvärdering av de styrmedel som planeringsorgan med ansvar för
den fysiska planeringen respektive kulturminnesvården har till sitt
förfogande vid den process som påverkar kulturlandskapet vid
olika typer av exploatering. Rapporten utmynnar i kapitlet
”Utvärdering och synpunkter för framtiden”, där följande
synpunkter kan noteras (Stjernquist 1993):
• Insikten om kulturminnesvårdens betydelse för att skapa en tilltalande
och upplevelserik bebyggelsemiljö har inte lyckats slå igenom i samhället.
• Antikvarisk sakkunskap måste inordnas som en permanent del av
planeringsorganisationen.
• Antikvarierna måste få utbildning i planeringsmetodik,
kulturmiljöpolitikens målsättning och utformning, samt
kulturlandskapets morfologi och historia.
• Det bör finnas en dialog som knyter an till befintliga behov och intressen
hos många människor och som stimulerar dem till aktivt engagemang
för kulturmiljötanken.
• Ett helhetsgrepp skulle underlättas om kulturmiljövården och
naturmiljövården erhöll en närmare organisatorisk samordning.

I en efterskrift bemöter dåvarande riksantikvarie Margareta
Biörnstad några av de svagheter i kulturmiljövårdens arbete som
lyfts fram. Hon informerar om att det pågår (1993) ett omfattande
utvecklingsarbete inom fornminnesvården vad gäller (Biörnstad
1993a):
• Ett förbättrat kunskapsunderlag för ställningstagande till
fornminnesfrågor i den fysiska planeringen. Det kan exempelvis nämnas
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en översyn av riksintressebeskrivningarna och samordningen mellan
PBL och KML.
• Ansvarsfördelningen och formerna för vården av fornlämningarna,
varvid anförs det ökade intresset från kommunernas sida att ta eget
ansvar och bygga upp kompetens för vården av viktiga fornlämningar.
• Information och kunskapsspridning vad gäller värdet av
fornlämningsmiljöer, varvid exemplifieras med skyltning, vägledningar,
visningar, utställningar och kursverksamhet.

1994: Bengt O.H. Johansson
I artikeln ”Kulturmiljövård och odlingslandskap” framhåller Bengt
O.H. Johansson bl.a. följande:
Vårt urval av bevarandemiljöer skall således vara tidsneutralt
och utgår i stället från tydlighet, representativitet, fullständighet,
sällsynthet. Det är inte mängden element på en plats som är
avgörande för vår värdering. Tomhet är också en kvalitet om det
berättar något väsentligt om mänskliga förhållanden (Johansson
1994: 22).

1996: Kulturrådet
I Kulturrådets yttrande 1996-01-29, över "Kulturpolitikens
inriktning", Kulturutredningens slutbetänkande (SOU 1995:84) och
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 inklusive tabellbilaga, en rapport
från Kulturutredningen (SOU 1995:85), återfinnes följande
skrivning rörande kulturmiljövård:
Möjligen belyses frågeställningarna beträffande kulturmiljövården utifrån ett alltför ensidigt kulturhistoriskt perspektiv.
Människan har i alla tider för sin överlevnad haft att utgå från
naturens förutsättningar. Samspelet mellan människa och natur
bör vara utgångspunkten för belysningen av människans och
samhällets roll för miljöutvecklingen. De naturhistoriska och
humanekologiska aspekterna kommer alltför snabbt i skymundan
för de mer traditionella kulturhistoriska synpunkterna på
kulturmiljövården.

1996: Ivar Eklöf, Ulf Sporrong, Kristina Berglund, Mikael
Jakobsson, Björn Reutersvärd, Ola Wetterberg och Rune Elofsson
Hösten 1992 igångsattes ett FoU-projekt betitlat
planeringen som kulturvårdare” där det avsågs att
aspekter på den fysiska planeringens, och speciellt
systemets, roll i den samhälleliga kulturmiljövården.
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plangruppen vid RAÄ:s kulturmiljöavdelning, Ivar Eklöf, ä r
författare till den centrala texten betitlad ”NRL, PBL och kulturen”
och här hävdar han:
att en enda åtgärd, introducerandet av en kulturmiljölagstiftning
(inte enbart ‘minnes-‘), skulle vara nyckeln till att nysta upp de
knutar som NRL/PBL-systemet rymmer för den kulturmiljövårdande planeringen…Avsikten är att tydliggöra att kulturmiljövård inte bara är en isolerad bevarandeverksamhet, utan också ett
grundläggande förhållningssätt till förvaltningen av den yttre
miljön. Den organiserade samhälleliga kulturmiljövården måste
bygga på detta. Den kan organisera samordning och samverkan
mot ett målinriktat bevarande, men basen är medvetenhet och
hänsyn såsom generell utgångspunkt för beslut om förändringar i
miljön (Eklöf 1996: 79).

1997: Anne Carlie
Det övergripande målet för projektet ”Arkeologisk kulturmiljövård
och samhällsplanering” var att försöka finna former för att
förbättra kommunernas kunskapsunderlag avseende fornlämningar. Min åsikt är att publikationen kan ses som en fortsättning av ”Arkeologi och samhälle. Fornlämningars behandling i
samhällsplaneringen”, detta inte minst beroende av den kontinuitet
som åstadkommits genom Anne Carlies medverkan. Arbetet
utmynnade i sju delrapporter och det kan här nämnas att projektet
föreslår att RAÄ tar fram en informationsskrift, allt för att väcka
kommunernas intresse att på frivillig väg ta fram planeringsinriktade fornlämningsunderlag. Av speciellt intresse är att det
inom projektets ramar framtagits ett förslag till teoretisk och
metodisk grund för värdebedömning av fornlämningar. Detta
arbete skulle då möta samhällets krav på den kulturmiljövårdande
sektorn att precisera och avgränsa vad som är bevarandevärt i ett
långtidsperspektiv (Carlie 1997a: 7 f. och 1997b: 29 f.; Carlie &
Kretz 1997:183). Modellen för en värdebedömning av fornlämningar, eller en kvalitativ värdeanalys, består av tre
övergripande begrepp eller delvärden (Carlie 1997: 210 ff):
I. Vetenskapligt värde, delas in i:
i.
Källrelaterat eller arkeologiskt värde: Fornlämningarnas potential att
genom arkeologisk dokumentation och tolkning förse oss med
kunskaper och förståelse för tidigare generationers människor och
samhällen.
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ii.
II.
III.
i.
ii.

Kunskapsrelaterat eller kulturhistoriskt värde: De tolkningar och
slutsatser avseende lämningarnas funktion och betydelse som genom
vetenskaplig bearbetning och analys kommit till vår kännedom.
Pedagogiskt värde: Förmåga att på ursprunglig plats visualisera vår
upplevelse och förståelse för människors liv och samhälle i det förflutna.
Nutida upplevelsevärden, delas in i:
Estetiskt upplevelsevärde: De känslor som uppstår i mötet mellan
människa-objekt och miljö.
Identitetsskapande värde: De känslor av hemmahörande och kontinuitet
som fornlämningarna kan ge människor.

1997: Mats Burström, Björn Winberg och Torun Zachrisson
Det kan antas att dåvarande riksantikvarie Margareta Biörnstad
hade projektet ”Landskapsbruk och fornlämningar” i tankarna då
hon i början av 1990-talet informerade om pågående utvecklingsarbeten inom fornminnesvården. Projektet har haft som syfte att
visa hur fornlämningsbeståndets skick och miljö påverkats av
efterkrigstidens förändrade landskapsbruk, samt att skapa
förståelse för fornlämningarnas kulturvärde. Två pilotstudier,
vilka tillställts RAÄs dåvarande Fornminnesavdelning 1992 och
1993, har utförts inom ramen för projektet. Tillsammans med en
kompletterande och syntetiserande studie presenteras dessa texter i
boken ”Fornlämningar och folkminnen”. I boken framförs bl a:
• Att kulturmiljövården bör skildra de mångtydiga fornlämningarna med
lokal färg (Zachrisson 1997: 35 ff).
• Att RAÄ:s lokala ombud under åren 1906-1984 gjorde RAÄ till ett begrepp
i lokalsamhället, vilket kan ställas mot att myndighetens verksamhet
numera är föga känd av allmänheten (Ibid: 49 ff).
• Att hembygdsföreningen ses som ett sätt att bemöta hoten mot den lokala
miljön, mot den lokala servicen och mot bygdens utveckling (Ibid: 56 ff).
• Att det i ett analysområde (Österrekarne härad, Södermanland)
konstateras att framträdande och sedan gammalt väl kända
fornlämningar och deras miljö har varit utsatta för ingrepp av olika slag i
nutid och att RAÄ:s fornminnesinventering skulle kunna inriktas på att
ta fram underlag för analys och prognos av landskapets förändring
(Winberg 1997).

Kulturmiljövård i praktiken
Som ett exempel på hur kulturmiljövården kan se ut i praktiken
kommer här att omtalas en smärre delsträcka av den ca 2,5 mil
långa motorvägen, betitlad Yttre Ringvägen, som kommer att
sträcka sig runt Malmö stad. Under flera decennier har tanken att

198

- Kulturmiljövårdens förvaltning och organisation -

bygga en yttre ringväg runt Malmö stad funnits hos
beslutsfattarna. Nu är denna tanke på väg att realiseras då SvenskDanska Broförbindelsen AB (SVEDAB AB) nu håller på att låta
färdigställa den första milen motor- och järnväg inom områden där
arkeologiska slutundersökningar är avslutade sedan november
1997. Resterande motorvägssträcka
skall byggas under
överinseende av Vägverket och inom detta område är de
arkeologiska slutundersökningarna avslutade sedan oktober 1998.
Sedan en tid tillbaka är det fastlagt var Yttre Ringvägen skall
dras i landskapet runt Malmö. Vägen kommer bl.a. att skära
igenom det område som begränsas av de nuvarande vägsträckningarna Elisedalsvägen och Kvarnbyvägen. I detta backlandskap med idylliska skånska gårdar med tillhörande åker och
äng finns även rikligt med arkeologiska lämningar. Sålunda finns
inom ett ca 400 x 600 m stort område fyra stycken namngivna
gravhögar (Fornminnesinventeringen 1985):
• Stöttehög (Husie nr 1): Är belägen på krönet av en markerad backe. Den
med en diameter av ca 20 m och ca 5,5 m höga gravhögen är något
”nedhasad” åt väster och har därför en flackare västslänt och en brantare
östslänt. I nordvästra kanten ligger tre stora stenar, vilka kan tolkas som
rest av en kantkedja. Till högen är knuten följande tradition: På
helgdagsaftnar ställde sig högen på guldstöttor och trollen dansade under
den och runt den.
• Lusthög (Husie nr 2): Är belägen på ett markerat back-krön samt på dess
västra slänt. Den med en diameter av ca 20 m och ca 2,2 m höga
gravhögen är något förskjuten åt väster. Två större stenar i norra kanten
kan tolkas som rest av en kantkedja.
• Sporrhögsbacken (Husie nr 3): Är belägen på ett mycket flackt höjdparti
som sluttar åt väster, söder och norr, samt som planar ut mot öster. Den
med en diameter av 12 m och 3 m höga gravhögen har en rundad topp
och relativt branta sidor. Fornlämningen är kantskadad och då speciellt i
väster invid körväg.
• Hålhög (Husie nr 4): Är belägen på toppen av en svag förhöjning i
relativt flack terräng. Den med en diameter av 24 m och ca 5 m höga
gravhögen har branta slänter och en svacka i toppen. I nordnordvästra
och nordöstra kanten framskymtar stenar vilka kan tolkas som rest av
kantkedja. Enligt Fornminnesinventeringen 1968 undersöktes högen
1897 av Oscar Montelius. Fynden är troligen de i SHMM 10436 beskrivna:
”bronsdolk från period 1 och hittades även en ? [ej läsbart] från period 2.”

I detta rituella landskap skall alltså snart en motorväg byggas och
gravhögarna kommer då i vissa fall att befinna sig i omedelbar
anslutning till trafikleden. Är detta rimligt? För att försöka att
erhålla ett svar på frågan om det rimliga i att dra en motorväg
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tvärs det här i korthet beskrivna rituella landskapet, kan lämpligen
den modell för värdebedömning av fornlämningar som utarbetats
av Anne Carlie & Eva Kretz användas:
I. Vetenskapliga värden:
i.
Källrelaterat värde: Fornlämningsområdet bedöms ha ett värde för
studier av förhistoriskt gravskick.
ii.
Kunskapsrelaterat värde: Genom Oscar Montelius undersökning av
Hålhög har vi erhållit kunskapen att denna gravhög kan dateras till den
äldre bronsålderns period 1-2.
II. Pedagogiskt värde: Fornlämningarna kan på grundval av de kunskaper
som föreligger ges en tolkning som gravmonument från bronsålder.
Topografin ger möjligheter till en kulturhistorisk förståelse och
upplevelse av miljön. Lämningarna är lättillgängliga för allmänheten.
III. Nutida upplevelsevärden:
i.
Estetiskt upplevelsevärde: Fornlämningsområdet rymmer
skönhetsvärden vid beaktandet av samspelet mellan gravhögar,
backlandskap och skånegårdar. Till viss del begränsas detta värde av en
närbelägen motorstadion och befintliga vägsträckningar.
ii.
Identitetsskapande värde: De fyra gravhögarna är alla namngivna. När
det gäller Stöttehög finns en tradition som omtalar att: På helgdagsaftnar
ställde sig högen på guldstöttor och trollen dansade under den och runt
den. Angående Hålhög vet vi att Oscar Montelius utförde en arkeologisk
undersökning här 1897. Dessa historiska traditioner bidrar till att främja
den lokala och regionala kulturhistoriska identiteten.

Sålunda bedömer jag att fornlämningsområdet har ett allmänt
bevarandevärde. Den beslutade vägdragningen kommer inte att
medföra att gravhögarna skall tas bort, men kulturmiljön kommer
att förstöras för alltid. Jag menar att detta inte är rimligt.
Diskussion
Det finns många vårdare av kulturmiljöer i världen som på skilda
nivåer och med skilda medel utför viktiga arbeten med att bevara
och levandegöra allas vårt kulturarv. Detta arbete sker många
gånger trots bristande ekonomiska och personella resurser, samt i
ett arbetsklimat där motverkande särintressen många gånger har
ett starkt stöd hos beslutsfattare. Vården av våra monument fick ett
lagskydd redan på 1600-talet, men dess kontextuella inramning
erhöll inget officiellt skydd förrän KML trädde i kraft 1989. I lagens
portalparagraf läses att ”Det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.
Såväl enskilda som myndigheter…” Klart är att vi alla har ett
ansvar, men hur fungerar detta i praktiken? Låt oss nu använda
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Bengt O.H. Johanssons tankar från början av 1990-talet som
redskap för att bena upp detta spörsmål:
Förståelsen för kulturarvet måste ständigt återskapas sammanhangen måste, när de blivit historiska, förklaras för varje
generation. Så blir det för kulturmiljövården lika viktigt att förstå,
förklara och försvara. Försvaret är inte tänkbart om inte
kulturvärdena förklarats för dem som förvaltar dem och
förklaringar kan inte ges om vi inte själva förstår vilka händelser
och omständigheter som frambringat de värden vi vill försvara.
Forskning, information och aktion måste i kulturmiljövården gå
hand i hand. Den bredaste kunskapen måste lockas fram - snart
sagt alla kunskapsområden kan lämna upplysningar av vikt.
Kulturmiljön är ju det yttersta resultatet av all mänsklig
verksamhet.

Förstå
Redan i skiftet mellan 1980- och 1990-tal framförde Åke
Hyenstrand, Margareta Biörnstad, Bengt O.H. Johansson och
Kristian Kristiansen vikten av forskning inom det kulturmiljövårdande området. Projektet ”Arkeologi och samhälle” kom 1993
att framföra att antikvarierna måste få utbildning i
planeringsmetodik,
kulturmiljöpolitikens
målsättning
och
utformning, samt kulturlandskapets morfologi och historia. År 1996
kunde så noteras att RAÄ & SHMM i sin anslagsframställning för
1997-1999 lyfte fram forskning inom kulturmiljövårdens
verksamhetsområde, samt att man poängterar att utbildningsvägarna för morgondagens antikvarier behöver förnyas.
Förklara
Det övergripande målet för projektet ”Arkeologisk kulturmiljövård
och samhällsplanering” var att försöka finna former för att
förbättra kommunernas kunskapsunderlag avseende fornlämningar. Projektet föreslår att RAÄ tar fram en informationsskrift, allt för att väcka kommunernas intresse att på frivillig väg t a
fram planeringsinriktade fornlämningsunderlag. Våra fornlämningar måste naturligtvis i görligaste mån vara försedda med
informationsskyltar. Dessa bör, som Torun Zachrisson påpekat,
vara försedda med text rörande den specifika fornlämningens
historia och tradition (Zachrisson 1997:35 ff). Vidare bör
information spridas på alla de sätt som kan stå till buds, som
exempelvis: guidningar, föreläsningar, utställningar, kursverksamhet, radioprogram, televisionsprogram, hemsidor på
Internet, artiklar och monografier. Det kan i sammanhanget
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noteras att RAÄ genom sin förlagsverksamhet har producerat ett
flertal mycket vackra och informativa böcker där ”Fornlämningar
och folkminnen” från 1997 kan stå som ett exempel. Vad gäller
tidskrifter kan här nämnas RAÄ:s ”Kulturmiljö” och ”Populär
arkeologi” som numera har tjänstemän från RAÄ i redaktionen. I
propositionen om kulturmiljövård sägs att en förutsättning för en
framgångsrik kulturmiljövård är att den har stöd i den allmänna
opinionen och av medborgarna uppfattas som angelägen och
meningsfull. Torun Zachrisson har dragit slutsatsen att
hembygdsrörelsen härvidlag är av vikt. Tanken om hembygdsrörelsens betydelse kan här kontrasteras mot Berta Stjernquists
åsikt att det till sist ändå är de kommunala organens bedömning
som bör avgöra (Ibid 1997; Berta Stjernquist 1993: 419). Zachrisson
synes även att mellan raderna propagera för ett återupplivande av
RAÄ:s system med lokala ombud, vilket tidigare framförts av Berta
Stjernquist (Ibid 1997; Berta Stjernquist 1993: 428).
Försvara
Forskning och information har ovan omtalats såsom viktiga
moment i försvarandet av kulturmiljön. Det skall även sägas att
även följande måste fungera: Den relevanta lagstiftningen bör
vara stark och tydlig. Redan i början av 1990-talet kunde anas en
viss kritik från Bengt O.H. Johansson att KML inte var tillräckligt
långtgående vad gäller miljöbegreppet. År 1996 publicerades så
Ivar Eklöfs tanke ”att en enda åtgärd, introducerandet av en
kulturmiljölagstiftning (inte enbart ‘minnes-‘), skulle vara nyckeln
till att nysta upp de knutar som NRL/PBL-systemet rymmer för den
kulturmiljövårdande planeringen.” (Johansson: 164 f.; Ivar Eklöf
1996:79). Det kan ej vara tillräckligt att verksamheter bedrivs och
att projekt igångsätts, utan det måste till uppföljning och
utvärdering. Både RAÄ och länsstyrelsernas kulturmiljöenheter har
av RRV kritiserats i dessa hänseenden och det kan därför förväntas
att en förbättring sker. Vad som ovan sagts vad gäller förbättrade
rutiner vad gäller uppföljning och utvärdering torde ej kunna ske
utan att ekonomiska resurser tillskapas verksamheterna. Den
ekonomiska sidan är också av högsta aktualitet för länsstyrelsernas
kulturmiljöenheter. Fler uppgifter har delegerats till denna
organisatoriska nivå under senare år, utan att följas av ekonomiska
resurser.
Helhetssyn i teori och praktik
Låt mig nu avslutningsvis sätta ovanstående tankar rörande
forskning, information och aktion i relation till det tidigare
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relaterade praktiska exemplet från den skånska antikvariska
verkligheten. Jag menar då att möjligheten att skydda det rituella
landskapet mellan Elisedalsvägen och Kvarnbyvägen i Malmö mot
motorvägsdragning hade varit betydligt större om vi hade haft en
kulturmiljölag, om tillräckliga resurser funnits inom den
antikvariska verksamheten och om beslutsfattarna hade bibringats
insikter vad gäller allas vår kulturmiljö.
Sammanfattning
Jag har för min första uppgift inom ramen för den nationella
forskarutbildningskursen ”Arkeologisk kulturmiljövård” valt att
arbeta inom området ”Kulturmiljövårdens förvaltning och
organisation”, där jag begränsar mig till svenska förhållanden vad
gäller arkeologisk kulturmiljövård. Efter att en definition av
begreppet ”kulturmiljövård” redovisats, ges en översyn av
lagstiftningen inom området och organisatoriska nivåer såväl
internationellt som nationellt presenteras. Därefter ges en inblick i
kulturmiljöns rumsliga nivåer i ett historiskt perspektiv, varefter
handläggningen av kulturmiljövården belyses.
Arbetet avslutas med att tjugo års kulturmiljövårdande
intentioner ställs i relation till ett praktiskt exempel från den
skånska antikvariska verkligheten. I en diskussion framförs behovet
av att förstå, förklara och försvara, allas vår kulturmiljö.
Diskussionen avslutas med att konstatera att en motorvägsdragning inom ett fornlämningsområde med allmänt bevarandevärde kunde ha undvikits om vi hade haft en kulturmiljölag, om
tillräckliga resurser funnits inom den antikvariska verksamheten
och om beslutsfattarna hade bibringats insikter vad gäller allas vår
kulturmiljö.
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