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Förord

rågor som på ett eller annat sätt berör den nationella
och kulturella identiteten och egenarten i ett integre-

-Ł. rat Europa får nu allt större aktualitet. För vår del 
innebär detta att uppmärksamheten på det svenska i en 
europeisk framtid ökar, liksom på forskningens intresse för 
vårt fysiska kulturarv och nationen.

Rent praktiska hanteringsproblem inom svensk kultur
miljövård aktualiserar också på ett nytt sätt viktiga över
väganden avseende dess framväxt, ideologiskt och reellt 
samt hur planeringen skall skötas i framtiden. Tre temata 
av särskild vikt kan urskiljas:

□ Hur har människans förhållande till naturen och tingen 
utvecklats och förändrats? Hur har de andliga och 
materiella värderingar av vad tidigare generationer har 
skapat och som nu dominerar i samhället vuxit fram?

□ Vilka har de ideologiska värderingar varit, som burit 
och motiverat den antikvariska samhällsfunktionen 
genom tiderna? I vems intresse och för vilka har den 
upprätthållits? Hur har den brukats sedd utifrån ett 
civilsationskritiskt och samhällshistoriskt perspektiv?

□ Hur kan den svenska välfärdsstaten utvecklas till att 
även omfatta en långsiktig omsorg om det kulturella 
livsrummet som en nationell tillgång? Hur skall vi fram
gent värna om de värden och kvaliteter som finns inom 
räckhåll för individen och bevara dem som en tillgång i 
den fortsatta samhällsutvecklingen ?

Dessa temata kom att belysas vid ett symposium den 4 och



5 april 1990 benämnt ”Kulturmiljön och välfärdsstaten”. 
Det arrangerades i samverkan mellan Riksantikvarieämbe
tet och Forskningsrådsnämndens delegation för långsikts- 
motiverad forskning (SALFO).

Själva underlaget för symposiet bestod av RAÄ:s pro
gram för att stimulera till forskning om svensk kulturarvs
forvaltnings historiska förutsättningar, teori och praktik, 
vilket även får bilda inledning till denna skrift. Därmed 
avsåg arrangörerna att med ett antal åskådningsexempel 
hämtade från aktuell forskning provocera till en dialog 
mellan praktiker och forskare kring ett gemensamt kun
skapsintresse.

I denna antologi redovisar RAÄ ett antal anföranden 
som bildade underlag för symposiedagarna. Förhoppning
en är att rapporten skall bidra till en utveckling av den 
antikvariska verksamheten, genom att dels fördjupa det 
interna samtalet om mål och medel, dels ytterligare stimu
lera forskningens nyfikenhet på kulturmiljövårdens kun
skapsintresse och dels initiera en process, som syftar till en 
mer ändamålsenlig integrering av kunskapsproduktion och 
praktisk kulturarvsforvaltning via en aktiv forskningssam
verkan.

Vi har valt att avstå från att dokumentera de många 
idé- och infallsrika kommentarer och tankar, liksom de 
kloka och eftertänksamma invändningar som självklart 
förekom i diskussionen om forskning och praxis för en 
aktiv kulturmiljövård. Vi hoppas emellertid även att med 
denna antologi kunna stimulera en fortsatt förnyelse och 
utveckling av svensk humanistisk och samhällsvetenskap
lig forskning - inte minst på doktorandnivå - med inrikt
ning mot tvärvetenskap och nya utblickar mot ett angelä
get forskningsfält.

Stockholm i mars 1993 
Jan Larsson 
Forskningssekreterare
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Riksantikvarieämbetets
forskningsprogram
KRING DEN ANTIKVARISKA FUNKTIONENS HISTORISKA, 
IDEOLOGISKA OCH PROFESSIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 

UPPGIFTER

Kulturmiljön som kulturarv

Kulturmiljön utgör det samlade, upplevelsebara resultatet 
av generationers arbete och liv. Den tar sig uttryck i land
skapet såsom den av människan byggda och odlade mil
jön. Dess historiska utformning har bestämts av envar som 
genom dispositionsrätt varit behörig att påverka den rums
liga organisationen och gestaltningen av landskapet. Den 
därmed sammanfogade rätten att organisera och bestäm
ma omfattning av och inriktning på utnyttjandet av natur
resurser har likaledes givit förutsättningar för att förfoga 
över och fördela dess resultat. Människans markanvänd
ning uttrycker också sociala relationer knutna till ägandet 
i termer av producenter - icke producenter. Resultatet av 
detta avspeglas således i bebyggelseutvecklingen. Läm
ningar därav utgör mer eller mindre synliga rester av 
objekt och strukturer som härrör från avslutade eller pågå
ende processer och flöden, vilka tillsammans bildar en vik
tig del av samhällets historiska utveckling.

”Att skydda och vårda kulturarvet i vår byggda och odla
de miljö är en viktig nationell angelägenhet. Kulturarvet 
utgörs av vad tidigare generationer skapat. Varje tid bildar 
sin egen uppfattning om det kulturella arvets betydelse och 
om vilka delar av kulturarvet som är särskilt betydelseful
la.” (Reg. prop. 1987/88:104, s. 27.)

Det sagda bildar grundval för utformningen av en i poli
tisk enighet bredare inriktad Kulturmiljövård, med krav på



att kulturmiljöns kvaliteter tas tillvara och utnyttjas som 
en resurs i det fortsatta samhällsbyggandet.

Därmed markeras också en nödvändig tyngdpunkts- 
förskjutning i kulturmiljöarbetet från att ha haft sin 
huvuduppgift i de exklusiva delarna av det fysiska kultur
arvet till en starkare betoning av det generella och icke 
exklusiva i sammanhållna kulturmiljöer. Kring den tradi
tionella kulturminnesvårdens kärna orienteras kulturmil
jöarbetet i en mera profan riktning på bekostnad av en 
monumentinriktad dominans.

Det är RAÄ:s uppgift att genom ett förtydligat infor
mationsansvar förmedla och gestalta kulturmiljöns kvali
teter och betydelsebärande element.

Den vidgade kulturmiljösynen innebär också ett utta
lat uppdrag för RAÄ att centralt svara för kunskapsupp
byggnad inom sektorn, såväl utbildnings- som forsknings
mässigt med sikte på populärt hanterbara kunskapsun
derlag.

Kulturmiljövärdens kunskapsintresse

RAÄ:s syn på kunskapsintresset är en funktion av ämbe
tets roll som central för valtningsmyndighet med särskilt 
ansvar för FoU-arbete till stöd för verksamhetens krav och 
behov. Perspektivet på kunskapsintresset är framåtsyftan- 
de och målinriktat med sikte på att i kulturmiljöarbetet 
tillämpa befintlig och ny kunskap inom ramen för verk
samheten.

Forskningsprogrammets kunskapsintresse är dock snä
vare. Det avser dels yrkesrollens behov av standardiserade 
”intellektuella redskap” och en teoretiskt konsistent vär- 
deringsgrund för en aktiv kulturmiljövård i en tid av dyna
misk samhällsomvandling. Dels focuseras behovet av en 
djuplodande, okonventionell och uppslagsrik forskning, 
som analyserar kulturmiljöpolitikens historiska bakgrund 
och utveckling från monument- och kulturminnesvård till 
en aktiv förstärkningsfaktor i den fortsatta utformningen 
av välfärdsstaten med dess starka betoning av gemenskap, 
rättvisa och livskvalitet.
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Kulturmiljövård som yrke
Forskningen om professioner i yrkeslivet, t.ex. läkare, 
advokater, terapeuter etc., betonar förekomsten av en för 
yrket gemensam utbildning och kunskapsuppbyggnad på 
vetenskaplig grund; en av fasta kriterier, begrepp och ter
minologi uppbyggd jargong enligt en precis nomenklatur 
för utövande av en professionell repertoar och för kom
munikation mellan yrkeskårens medlemmar; normer för 
handlandet samt kontrollerad behörighet att utöva yrket.

Forskning kring kulturmiljövårdens yrkesroll motive
ras bl.a. av den vidgade kulturmiljösynen, som i sin tur 
innebär krav på en helhetsorienterad kunskapshantering i 
kulturmiljöarbetet.

Konkret uttrycker det vidgade synfältet att man i kul
turmiljöarbetet kommer att hantera ett mycket stort till
skott av sammansatta miljöer med kulturhistoriskt beva
randevärde. Därmed inriktas bevarandet mot samlade kul
turmiljöer och ”hela samhällets historia”, snarare än mot 
det exklusiva och specifikt intressanta.

Men minst lika angeläget är yrkesmässig förmåga till 
kausalanalys och tolkning av sammanhang med hänvis
ning till att bevarandet av skyddsvärda objekt och miljöer 
också avser förmedling av hur människan lärt sig utnyttja 
resurserna i naturen och hur samhället utvecklats; andra 
tiders näringsliv och sociala villkor, byggnadsskick, estetis
ka ideal, etc samt andra och mera svårgripbara kulturhis
toriska värden av social betydelse.

Kulturmiljöarbetets yrkesroll måste dessutom ut
sträcka perspektivet till att vara planeringsinriktat för att 
aktivt medverka vid samhällsplaneringens strukturpåver- 
kande insatser. Så skall ske genom att stärka medvetenhe
ten om kulturkvaliteterna i den av människan byggda och 
odlade miljön. Dess betydelsebärande element skall yrkes
mässigt lyftas fram, förtydligas och förklaras, för att dessa 
kvaliteter skall kunna tas tillvara och återanvändas på ett 
sätt som då även sätter dem i samband med de värden som 
vår egen tid tillför miljön.

Enkelt uttryckt är det utomordentligt angeläget att sti
mulera en kunskapsutveckling som ger intellektuella red
skap för ett enhetligt hanterande av kvaliteter i kulturmil



jön. Vi avser då förmåga att yrkesmässigt definiera, beskri
va, uttolka samt fastslå och motivera dessa värden, liksom 
det bevaringsvärda i en urvalssituation. Då enligt en på 
vetenskaplig grund fastställd professionell repertoar.

Däri ligger också redskapen för kulturmiljövårdens 
medverkan i samhällsplaneringen: att genom analys av de 
betydelsebärande elementen i kulturmiljön ange de värden 
och kvaliteter, som bör uppmärksammas består.

Därmed aktualiseras bruket av historien och perspek
tivet på bevarandet i kulturmiljöarbetet.

Som utgångspunkt torde man i Lars Ingelstams anda 
(.Framtidstron och den svenska modellen, 1988) kunna 
tala om tre skilda förhållningssätt till själva bruket av his
torien, som i sin tur påverkar perspektivvalet: ett monu
mentalt; ett romantiskt/antikvariskt; ett kritiskt bruk av 
historien.

Det monumentala förutsätter bruk av historien som 
förlaga, dess byggnader som mönsterbildande och dess 
stordåd som inspirerande.

Ett romantiskt förhållningssätt innebär å sin sida ett 
slags underdånighet inför historien och en benägenhet till 
underkastelse inför de historiska minnena, deras byggna
der och monument, i en strävan att återskapa identitet 
efter en ”illustrerad dagbok” från en svunnen tid.

Ett kritiskt förhållningssätt till historien och kulturar
vet medger däremot att det historiska arvet kan bearbetas 
och göras förståeligt i en samtid. Först då kan människan 
både vara medveten om sin historia och bryta med den. 
Ett kritiskt perspektivval gör det också möjligt att behålla 
rotfästet, forma sin identitet samt skapa meningsmönster 
och orienteringshållpunkter vid fortsatt samhällsomda- 
ning och att förstå dess färdriktning. Kulturarvet kunde 
därigenom förstås i termer av dynamik och anpassning till 
nya förutsättningar för det användbara och fortsatt vär
defulla.

Vid ett kritiskt bruk av historien intas en långt fram
skjuten ställning av föreställningar om samhällelig myt
bildning kring vad som ger riktning och legitimitet åt det 
kollektiva livet; samhällets och statens roll och uppgifter 
vid fortsatt samhällsbildning.

Med hänvisning till kulturmiljövårdens förmedlingspe-



dagogiska ansvar har det sagda stor betydelse. Det visar 
främst på behovet av professionell reflektion och insikt vid 
perspektivvalet. Men detta formas icke blott av bruket av 
historien, utan framstår även som en följd av tillägnad his
torieuppfattning och människosyn; dvs. vad vi med en 
sammanfattande benämning skulle kunna kalla en ”pro
fessionell kosmologi”.

Natur och kultur i upplevelseperspektivet

Människans resursutnyttjande och bebyggelsehistoriska 
utveckling; hennes behov av att manifestera identitet och 
särart, gemenskap och samhörighet i det sociala och geo
grafiska rummet; bruket av symboler för bekräftelse och 
legitimitet; samt människan som sociokulturell varelse i 
samspel med andra i en historiskt oavbruten civilisations- 
process; utgör fundamentala delar av kulturmiljövårdens 
kunskapsintresse. Hanterandet av historien är därför en 
förutsättning, när det gäller att skapa ökad självinsikt och 
självförståelse i kulturmiljöarbetet. Kunskapsutveckling 
om nationalarvets värden och ett aktivt bruk av historien 
bildar själva grundbulten för en yrkesmässig helhetssyn på 
människan, utnyttjandet av naturresurserna och tekniken, 
liksom hennes behov av rötter och orientering inför upp
brottet från industrialismens samhälle på den fortsatta 
vägen mot framtidslandet.

Nationalarvet som objekt för kunskapsutveckling i his
torisk belysning är sålunda en mångfacetterad materia, 
varför ett program för FoU-behoven endast kan tangera i 
olika aspekter vid en historisk uttolkning av arvet.

Civilisationsprocessen i ett utvecklingsperspektiv gör 
det möjligt att urskilja och förstå långsiktiga förändringar 
i kollektiv normbildning och hur människans förhållande 
till internaliserade värdesystem och normer har förändrats 
över tiden. Den kastar också ljus över människouppfatt
ning och vilka gränser det finns för människans psyke och 
förändringsbarhet.

Till exempel kan en konflikt, som den mellan natur 
och kultur, ses som central för människans förmåga att 
uppfatta, tolka och omfatta kulturhistoriska värden och



kvaliteter i den byggda och odlade miljön; kulturlandska
pet. Detta kan genom sina associativa värden av ordning, 
kontroll och fundamentalt resursutnyttjande förknippas 
med det sköna landskapet till skillnad från attitydbild
ningen till den vilda och orörda naturen. Konfliktperspek
tivet uttrycker en attitydförändring till den vilda naturen 
som ett uttryck för förskjutningar i en rad grundläggande 
värdesystem. Således torde begreppet naturen som mänsk
lig resurs kunna definieras som ett relativt fenomen, där 
vikten och skillnaden i funktion varierar med traditioner 
och värderingar. Den återspeglar människan i sitt historis
ka och sociokulturella sammanhang, som samtidigt inne
fattar en subjektivt bunden upplevelse och där människan 
på lika villkor samspelar med naturen. Det sagda innebär 
sålunda en gränsdragning mellan å ena sidan naturen som 
passivt objekt för markanvändning och å den andra som 
en självständig källa för immateriell upplevelse med bibe
hållet egenvärde och ursprunglighet.

RAÄ:s kunskapsintresse inom detta fält är framför allt 
idéhistoriskt orienterat med avseende på värderings- och 
idéförskjutningar från allmängiltighet, konformitet och 
anpassning till fasta mönster, i riktning mot individualise
ring, differentiering och subjektivisering samt vår egen tids 
humanekologiska orientering. Perspektivet är långt och 
omfattar såväl natursyn och människosyn, som de estetis
ka normer, eller de tankemönster inom vilka människan 
formulerat sin upplevelse av natur och kultur från medel
tid till vår egen tid.

Det historiska perspektivet

Behovet och bruket av symboler är sannolikt i alla avseen
den lika gammalt som människosläktet självt. I alla kultu
rer har människan utvecklat hierarkier av symbolbärande 
system avsedda för manifestationer av världslig och religi
ös art som finns inbäddade och överlagrade i lokala, regio
nala och nationella kulturmönster samt i sociala och etnis
ka subkulturer.

Minnesmärken och monument utgör historiska läm
ningar, artefakter, av mänskliga symbolhandlingar, såsom



en del av specifika och tidsbundna samhällsförhållanden 
vid en viss tidpunkt på historiens tidsaxel.

Dessa symbolhandlingar har syftat till att uttrycka 
eller bekräfta strävanden som t.ex. prestige, status, aukto
ritet, legitimitet, nationell sammanhållning, identitet, etc. 
Utifrån ett centralt riksperspektiv rör vi oss i hög grad med 
kronan/staten och med den kyrkan såsom intressenter i att 
med olika medel sanktionera och pedagogiskt förtydliga 
sin närvaro enligt en av högre syften bestämd ordning. 
Gravskick och byggnadskonst är viktiga medel i förhållan
det översåtar-undersåtar; härskare-behärskade; planera
re-planlagda, när det gäller dispositionen av det geografis
ka rummet.

Med de stora uppbrotten från den invanda historiens 
utvecklingslunk sker dessutom en ”nytändning” i bruket 
av minnena och monumenten i ideologisk mening. När
mast gäller det då att synliggöra och inskärpa den natio
nella storheten, den samlande fosterländska uppgiften, lik
som usurpatorers legitima rätt att inkräkta på den histo
riska scenen. Särskilt gäller detta under nationalstaternas 
formering samt inte minst vid perioder av revolutionär his
torisk rörelse, då det gäller att inskärpa förnyelsens legiti
ma ursprung samt rörelsens mål och ideal. Konstens, kul
turens och minnesvårdens roll och uppgifter i anslutning 
till såväl de franska revolutionerna t.o.m. pariskommunen 
som vad gäller de ryska bolsjevikernas kupp är väl belagda 
och nog så tankeväckande.

För svenskt vidkommande utgör lämningarna efter 
människans symbolhandlingar ett mycket värdefullt forsk
ningsmaterial inom främst arkeologin och vissa grenar av 
medeltidsforskningen. Men veterligt har inget intresse 
ägnats själva det statliga, politiska bruket av minnesmär
kena och monumenten från vetenskapens sida i någon 
mera systematisk mening. Historievetenskapernas upp
märksamhet har i stor utsträckning fångats av andra forsk
ningsfält samt av inomvetenskapligt betydelsefulla pro
blemställningar och teoribildning.

Likväl finns det alltjämt ett starkt känt praktiskt behov 
av vetenskaplig belysning av minnes- och monumentpoliti- 
kens framväxt, bl.a. utifrån ett byråkratiseringsperspektiv 
förknippat med stormaktstidens Sverige. Med 1666 års



plakat övergår definitivt minnesvården till att bli en upp
gift för den statliga administrationen. Dess uppdrag var att 
levandegöra landets väg till stormakt och dess förbindelse 
med betydande historiska gestalter och den bestående sam
hällsordningen.

Samma sak gäller uppkomsten av den statliga kultur
minnesvården. Sannolikt skiftar dess organisatoriska roll 
och ideologiska inriktning, värderingsgrund och politiska 
uppdrag från en tid till annan, såsom en reflex av sam
hällsförhållanden präglade av den historiska utvecklingen.

Till exempel torde stigande centralitet i samhällsbild
ningen låta ana ett allt mera systematiskt bruk av historien 
i syfte att bekräfta och legitimera en given samhällsorgani
sation, fördelningen av resurser och den politiska/juridiska 
sanktioneringen därav.

Uppkomsten av den svenska nationalstaten, dess kon
solidering och fortsatta utveckling åskådliggör såväl cen- 
tralitetsprocessen som behovet av legitimitet för statsmak
ten och samhällsordningen; allt i utbyte mot en patriarka- 
lisk, statlig omsorg om undersåtarna.

I detta sammanhang framstår den reformerade kyrkoor- 
ganisationens roll som ideologiproducent med uppgift att 
bekräfta och ge folklig förankring åt nationalstatens politis
ka organisation. Något senare framträder även ett centralt 
intresse, för att genom en systematisk minnes- och monu
mentpolitik hävda banden av kontinuitet i riksbildningen.

En analys av den tidiga nationalstatens bruk av histo
rien låter sig sannolikt väl förena med ett studium av min
nes- och monumentlagstiftningens funktionella förändring 
över tiden, såsom en reflex av historisk utveckling och 
ändrade förutsättningar politiskt; socialt; ekonomisk och 
kulturellt.

Industrialismens samhälle

Sannolikt innebär framväxten av industrialismens samhäl
le ett strukturellt brott i den svenska nationalstatens histo
riska utveckling på alla plan.

Landsbygdens dramatiska industrialisering och sociala 
omgruppering under 1800-talets sista kvartssekel innebar



ett radikalt ökat tryck på bebyggelseutveckling och mark
användning, vilket torde ha ställt den traditionella forn- 
minnesvården inför en allt mer svårbemästrad situation: 
Fabrikssystemets utbredning och landsbygdsbefolkningens 
omflyttning till snabbt växande städer och tätorter synes 
ha inneburit en invadering av kulturlandskapet utan tidi
gare motstycke. Till detta skall läggas de nya jordbruks
redskapens och de nya jordbruksmetodernas påverkan på 
kulturlandskapet. Den intensifierade markanvändningen 
kom att dels kraftigt öka mängden ådagalagda fornläm- 
ningar, dels medföra starkt kännbara svårigheter att ta 
dessa omhand, eftersom en regional fornvårdsorganisation 
saknades. Slutligen hotades fornlämningarna av förintelse, 
helt eller delvis.

Denna problematik synes ha blivit stadigt accentuerad 
och kan sannolikt utgöra en delaspekt på länsmuseiorga- 
nisationens och hembygdsvårdens framväxt. Först med 
tillkallandet av kulturminnesvårdssakkunniga år 1913 och 
1919 års kommitté för ”Det systematiska utforskandet av 
allmogehistorien”, blev problemets omfattning en statlig 
angelägenhet. Men industrialismens samhälle kan också 
studeras utifrån en annan aspekt. Det var jordbrukets väx
ande underklasser som skulle komma att utgöra industri
samhällets arbetarklass med stark polarisering och sociala 
spänningar som följd.

Kulturminnesvården synes under det slutande 1800- 
talet ha genomgått en metamorfos som ett led i samhälls
omvandlingen och nationalstatens uppträdande i skepnad 
av moderniserad industrination rustad med konkurrens
kraft för ”nationernas tävlan” på världsmarknaden. 
Uppenbarligen driver moderniseringsprocessen i vid me
ning fram en dynamisk omvandling inom samhällets alla 
områden. Nya sociala grupper träder fram socialt och poli
tiskt, liksom nya institutioner tar politisk form. Föränd
ringen gör det inte längre möjligt att upprätthålla en tradi
tionell makt- och härskarstruktur, under det att rådande 
sociala och politiska hierarkier faller samman. Mot en 
sådan bakgrund är det angeläget att fånga in kultur- och 
fornvårdens förhållande till staten och samhället. Vilka 
kulturvärden och kulturbärare formar den ideologiska 
grundvalen för kulturvårdens roll i en social och politisk



kontext? Kulturvårdens metamorfos mot bakgrund av en 
förändrad syn på människan - naturen; tekniken - fram
steget; kontinuitet - legitimitet; utgör centrala delar av ett 
problemkomplex kring kulturmiljövårdens historiska och 
ideologiska rötter i nationalromantikens kultursyn.

Nationen och arvet

Konflikten mellan stad och land; mellan kultur och natur 
tar sig fullt synliga sociala och politiska uttryck i sekelskif
tets Sverige. Den är också nära förbunden med uppbrottet 
från bondesamhällets pastorala idyller och industrialis
mens allt ”brutalare” resursutnyttjande.

Samtidigt med kapitalismens dominans i jordbruk och 
industri torde det vara befogat att tala om en likaledes 
snabb upplösning av kollektiva identitetsskapande värden. 
Med en definierad kulturarvsprincip som att kulturen bär 
med sig tidigare generationers erfarenheter och den natio
nella civilisationens system av ”historiska koordinater”, 
som ger människan hjälp att upparbeta en identitetsska
pande medborgerlig position, framstår upplösningstillstån
det som akut.

Följden blev starka spänningar mellan å ena sidan före
språkarna för industrins krav på resursutnyttjande för fort
satta framsteg och välstånd och å den andra en stark natio
nalromantisk idéströmning med bred anklang i kulturbäran
de kretsar. Dessa såg i en skräcksyn hur samhällsomvand
lingen tycktes hota att förinta ett månghundraårigt kulturarv.

För dessa grupper formades tillkomsten av Nordiska 
Museet och Skansen till stödjepunkter i en kulturhistorisk 
renässans som måste komma; med läns- och landskapsmu
seer, hemslöjdsföreningar, sockendräkter, spelmanstävling- 
ar och svensk stil inom arkitektur och konst. Man talade 
om en gemensam kulturhistoria som förenade människan 
med ett återerövrat naturintresse som parades med bety
delsebärande och ideologiskt attraktiva element i kultur
landskapet.

Men det är också dessa element som tar sig uttryck i 
hembygdskänsla, hembygdsvård och behovet av att ingju
ta kärlek till fosterlandet och nationen. I denna strävan



synes också bruket av historien och det förflutnas hjälte
dåd - inte minst i vikingars och krigarkungars skepnad - 
kunna uppamma monumentala förebilder för den samlan
de fosterländska uppgift som väntade den svenska indu
strinationen.

Splittringen kom i anslutning till unionsbrott och stor
strejk att övergå i nationell samling kring det Nya Sverige, 
byggt på samförstånd, sammanhållning och den industriel
la storhetens grund.

Men var fanns Riksantikvarieämbetet och hur ställde 
sig den etablerade kulturvården och inte minst arbetarrö
relsen och övriga folkrörelser till denna framväxande 
”ekonomiska nationalism” med starka tyska förebilder 
och med dess starka betoning av det nationella, arvet och 
egenarten?

Det är uppenbart att den moderna kulturmiljövårdens 
kunskapsintresse inom detta fält av modernisering och 
nationsbyggande, som delar av nationalstatens utveckling, 
är fundamentalt. Inom forskningen är dessutom nationen 
som begrepp och historisk kategori i stort sett försummad. 
Samtidigt är RAÄ:s behov av kunskap kring tillkomsten av 
en modern kulturminnesvård vid denna tid starkt känt.

Sannolikt är också denna brytningstid till stor del 
avgörande för kulturminnesvårdens roll i samhället under 
såväl 20- som 30-talet, som ju till stor del innebär en ideo
logisk strömkantring och slutet för nationalromantiken. 
En huvudfråga i det sammanhanget är om detta vägval 
också ledde till katastrof och försvinnande från den poli
tiska scenen för kulturminnesvårdens del. Då inte minst 
p.g.a mer eller mindre utvecklade agrarromantiska (värde
konservativa) inslag, som i sin tur parades med elitistiskt 
tankegods, som kom att samspela med en allt starkare ori
entering mot germanism inom svensk fornvård.

Kulturvården i ”Folkhemmet och 
det starka samhället”

Kulturminnesvårdens roll i samhällsbyggandet under ett 
nära nog obrutet socialdemokratiskt regeringsinnehav 
framträder ej med skarpa drag i ett tillbakablickande per



spektiv, trots en uttalad kulturpolitisk strävan under peri
oden, byggd kring arbetarkultur och proletär kultursyn.

Men kanhända har kulturvärdena i den byggda och 
odlade miljön fått tala för sig själva medan landet byggts 
vidare på en obruten framstegstro och strävan efter en 
tryggare och materiellt uppburen tillvaro. Kanske har 
undanröjandet av fattigdomens förnedring genom ett 
omfattande stads- och bostadsbyggande setts som den 
mest angelägna uppgiften och som i sin tur överlåtits på 
planerare och arkitekter. Mot bakgrund av en långt driven 
standardisering av bebyggelseutvecklingen har kanske kul
turmiljöns lämningar av exklusivitet sparats som and
ningshål mot historien och kulturen vi ärvde.

Frågan är om den nationalromantiska och samtidigt 
kanske starkt värdekonservativa hembygds- och kultur
vården förbrukat sitt förtroendekapital för den fortsatta 
färden mot framtidslandet? Vilken var, kort sagt, socialde
mokratins syn på kulturarvet och vilket bruk ville man 
göra av historien som pedagogisk kraft i folkhemmet?

De politiska ideologiernas kulturarvssyn, som den kan 
avläsas i svenskt partiliv såsom medel för rationellt poli
tiskt handlande är på det hela taget ett starkt försummat 
kunskapsfält.

Ett lika angeläget frågekomplex erbjuder arkitekternas 
roll och synen på den byggda kulturmiljöns värden fram
för allt vid hanterandet av de gamla städernas sanerings- 
och restaureringsbehov under hänsynstagande till identi- 
tetskapande och särart, när det gäller utformandet av väl
färdsstatens arkitektur genom planering och bebyggelseut
formning. Arkitekternas roll i samhället vid gestaltningen 
av rummet och den byggda miljön torde också te sig intres
sant i ett jämförande perspektiv relativt sekelskiftets kul
turdebatt i vid mening.

Kulturmiljö och livskvalitet i välfärdsstaten

Goda skäl talar för det befogade i en framtidsorienterad 
trendframskrivning med kulturhistorisk inriktning. Så med 
hänsyn till:
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□ Den mycket snabba omvandlingen i svensk bebyggel
seutveckling och det definitiva uppbrottet från lands
bygden (90% av Sveriges befolkning förväntas år 2010 
bo i städer och större tätorter) och således utveckla 
urbana livsstilar.

□ Den snabba omvandlingen av folkhushållningen som 
väntas innebära stark betoning av kunskapsorienterad 
högteknologisk produktionsomvandling, med starkt 
utrymme för tjänsteproduktion och informationshante
ring.

□ Den allt mer framträdande europeiska integrationen, 
med dess focusering på egenarten i nationalarvet. En 
viktig faktor utgör upplösningen av nationalstaten och 
Sveriges regionala samspel med ett mångkulturellt och 
decentraliserat Europa.

□ Den svenska välfärdsstatens fortsatta uppbyggnad och 
utveckling och det fortsatta samhällsarbetets starka 
betoning av begreppet livskvalitet.

När det gäller statens roll och de politiska organisationer
nas syn på samhällets ansvar för den fysiska kulturmiljöns 
värden och upplevelsebara innehåll synes 1975 års kultur
politiska beslut förebåda 1980-talets bredare kulturmiljö
syn. Eller om man så vill: Genombrottet för livskvalitets
kraven på den politiska agendan har gjort kulturmiljöns 
värden synliga som positiv utvecklingskraft i samhället.

Mot en sådan bakgrund ter sig en intensifierad kun
skapsutveckling angelägen för att med ett historiskt per
spektiv på modern kulturmiljövård kunna forma en hand
lingskraft och en ideologisk inriktning som förmår att 
möta samhällets krav på att vara en resurs i det fortsatta 
välfärdsbygget. Kulturarvet har därmed blivit en resurs 
och en byggsten i välfärden och historien en kraftkälla att 
ösa ur, när det gäller att forma en värderingsmässig grund
val för en dynamisk kulturmiljövård under 90-talet.

Kulturpolitiken avser att skapa förutsättningar och ett 
gynnsamt klimat för alla människors tillgång till och med
ansvar för kulturarvet. Det skall också vara möjligt för nya 
grupper att engagera sig i kulturverksamheter. Tillika beto
nas allas rätt till kunskap om sammanhangen bakom det 
fysiska kulturarvet. De skall lyftas fram tillsammans med



de kulturkvaliteter som alltid finns i den byggda och odla
de miljön, för att kunna tas tillvara av dem som bor, lever 
och vistas här. På så sätt kan medborgarnas värdering av 
kulturarvet som en tillgång utvecklas och stärkas. Detta är 
också en förutsättning för att det utvecklas ett bredare 
engagemang hos medborgarna för att värna kulturmiljön. 
Hembygdsrörelsen, folkbildningen och lokala miljögrup
per bildar tillsammans viktiga kanaler i ett förmedlings- 
sammanhang.

Mot denna bakgrund är det därför intressant att peka 
på det i stora delar outforskade problemområde som i 
individperspektivet rör förhållandet mellan den enskilde 
och det fysiska kulturarvet, dvs. individens uppfattning, 
förnimmelser och subjektiva upplevelse av närmiljöns och 
kulturlandskapets betydelsebärande element.

Förhållandet karaktäriseras ibland som gåtfullt och 
”sömngångaraktigt” eftersom allt i närmiljön är så välbe
kant, att det snarast torde kunna karaktäriseras som ett 
slags ”tyst kunskap”. Det är först vid dramatiska föränd
ringar i den välbekanta omgivningen, som den blir synlig 
och tystnaden övergår i skallande rop på bevarande. Såda
na förändringar kan upplevas som om vi berövats något 
viktigt, antingen det är fråga om stadsdelssaneringar eller 
skogsplantering på den hårt betade historiska hagmarken.

Att skapa en länk som levandegör kulturarvet på ett 
sätt som gör alla medborgare delaktig är en grannlaga 
uppgift för kulturmiljövården, såväl kunskapsmässigt som 
pedagogiskt. Detta innebure att bibringa den enskilde 
insikt om kulturarvet som en dynamisk resurs; ”att ge den 
tysta kunskapen talet åter”.

Därmed tangeras åter ett val av förhållningssätt till 
själva uppgiften: kunskapsöverföringen. Det handlar åter 
om ett ställningstagande till ett fortsatt bruk av historien, i 
termer av monumental, romantisk eller kritisk inriktning 
på själva handhavandet av uppgiften, vari det nya historie- 
intresset skulle vara inställt på att vara en del i en folkligt 
förankrad medvetandeprocess och kunna fungera mobili
serande för en framtid, värd att kämpa för.

Men även när det gäller att läsa och tolka innehållet i 
stads- och kulturlandskapet; objekten och de sammanhåll
na miljöerna; fordras kunskaper. Detta på en nivå som



stärker den enskildes möjligheter att förstå samband och 
sammanhang i form av historiska processer i samhällets 
utveckling och förändring, som finns förknippade med 
kulturminnen och kulturmiljöer. De uttrycker ju likaså hur 
kontakterna med omvärlden och andra länder - framför 
allt Europa - har präglat och påverkat vårt land i olika 
avseenden.

Den accelererande europeiska integrationen torde 
knappast lämna svenska förhållanden opåverkade i något 
avseende. Sverige har en lång tradition av påverkan utifrån 
och en lika långvarig förmåga till regional anpassning och 
efterhärmning - inte minst i kulturhistorisk mening. I olika 
hänseenden torde Sverige kunna beskrivas som ett histo
riskt och kulturellt ”mikrokosmos” av europeisk sam
hällsbildning.

Vår relativa avlägsenhet har dessutom inneburit en 
möjlighet att bibehålla en egenart och identitet samt ett 
mått av integritet i utbytet mellan Europas länder.

Likaså hyser Sverige under den nationella ytan en bety
dande rikedom av regional mångfald och lokal särprägel 
med avseende på kultur, historia och etnicitet som i sin tur 
utgör viktiga tillgångar och förutsättningar i den fortsatta 
integrationsprocessen inom Europa i allmänhet och EG i 
synnerhet.

Det är kulturmiljövårdens ansvar att sörja för att dessa 
aspekter av det nationella arvet görs synliga för en fortsatt 
utveckling av mångfalden och särarten. Då inte minst 
också i termer av svenska betydelsebärande och identitets- 
stärkande symboler, som för människorna utgör viktiga 
länkar vid en personlig orientering mot ett ”utvidgat lokal
samhälle”.

Ett sådant sammanhang förutsätter även bred samver
kan med arkitekter och konstnärer för att i fortsatt stads
byggnad och kulturellt skapande vidareutveckla särart och 
mångfald i en fortsatt svensk kulturhistorisk utveckling.

Men även genom skolan och folkbildningen är det 
möjligt att via förmedlingspedagogisk samverkan vara 
med från kulturmiljövårdens sida och påverka morgonda
gens värderingsstruktur hos de uppväxande unga. Kun
skapsutvecklingen kan på så vis ta sikte på överföring för 
förståelse och insikt om värdet av lokal variationsrikedom



i etnicitet och historisk särprägel, lokal särart och natio
nella identiteter. Häri ligger också förutsättningar för käns
la av samhörighet, rötter, kontinuitet och meningsmönster 
vid anloppet från det europeiska storsamhället. Men häri 
ligger också en viktig tillgång vid den fortsatta nationella 
harmoniseringen med det europeiska nätverket i form av 
kommunikation och information som ett ständigt utbyte 
på ett kulturellt plan.

I Sverige råder också stor osäkerhet om vilken sam
hällsform som kan antas bestämma utformningen av det 
post-industriella kunskapssamhället, tjänstesamhället, som 
inte tar sin grund och yttersta motivering i industriarbetet.

Man brukar också tala om morgondagens samhälls
bildning som formaterad av informations- och kunskaps
hantering i högteknologiskt forskningsintensiva och nät- 
verksintegrerade produktionssystem med global räckvidd. 
Den dynamiska utvecklingens grundförutsättningar utgö- 
res av kunskap, kompetens, kreativitet och kultur.

Uppbrottet från industrialismens samhälle och den allt 
otydligare och problematiska framtidsbilden tycks para
doxalt nog ha inneburit ett förnyat intresse för historien. 
Det riktar sig framför allt mot lokalsamhället/hembygden 
och synes till en del sammanfalla med den svenska folk
omflyttningens yttersta konsekvens: En stor del av svenska 
folkets rötter finns på landsbygden, i bruksmiljöerna och i 
gruv-, fabriks- och stationssamhällena.

Detta återvändande till historien kan även uttryckas 
som ett sökande efter en oas, ett välbekant reservat, en 
tröst eller en kraftkälla för inspiration, i en tid av rastlös 
struktur- och samhällsomvandling; bort från det välkända 
industrisamhällets trygghetsskapande institutioner och 
strukturer i riktning mot det okända och ovissa framtids
landet.

Framåtsyftande studier med inriktning mot ”framti
dens kulturhistoria” skulle befästa en ökad förståelse och 
medvetenhet om vår nationella gemenskap genom en 
mångfald av lokal och etnisk variation. De skulle sålunda 
bekräfta identitetsskapande värden också i ett mångkultu
rellt europeiskt utbytesperspektiv.



Forskning för en aktiv 
kulturmiljövård
Margareta Biörnstad

är jag första gången kom i kontakt med Riksan
tikvarieämbetet och Statens historiska museum

-1- ^1 var det som student vid Stockholm högskola. För 
oss som läste arkeologi var Historiska museet en daglig 
hemvist. Alla föreläsningar och seminarier hölls i museets 
hörsal och Vitterhetsakademiens bibliotek var vår läsesal 
och mötesplats.

I Riksantikvarieämbetet och museet fanns vid den 
tiden mycket kvar av det traditionella lärda verket. Många 
tjänstemän var aktiva forskare och den forskning som 
bedrevs var av samma slag som vid universiteten. De var 
arkeologer, konsthistoriker och byggnadshistoriker.

Genom att Vitterhetsakademien var huvudman både 
för ämbetet och museet fanns det också inom myndighe
tens väggar en rad aktiviteter som ytterligare förstärkte 
intrycket av en lärd miljö - Sveriges kyrkor, Johnny Roos- 
vals och Sigurd Curmans stolta skapelse, Runverket under 
ledning av Elias Wessen och med Sven B F Jansson som 
verkställande tjänsteman, Humanistiska fonden, HSFR:s 
föregångare, alla med breda kontaktnät inom forskarvärld
en. Att kulturminnesvård och museiverksamhet var nära 
förbundna med forskning var en självklarhet. Lika själv
klart var det att den forskning det gällde var en traditionell 
forskning kring det arkeologiska artefaktmaterialet, kring 
det kyrkliga kulturarvet och de historiska monumenten.

Vid den här tiden följde arbetet inom Riksantikvarie
ämbetet och ute på länsmuseerna de riktlinjer som hade 
dragits upp under 30-talet och kodifierats bl.a. i 1942 års 
lagstiftning för fornminnesvården och byggnadsminnes-



varden. Det fanns viktiga nyheter i förhållande till tidigare 
kulturminnesvård. Fornminnesinventeringen för den eko
nomiska kartan hade startat 1938 och resultatet, en helt 
ny bild av den förhistoriska bebyggelsen, började kunna 
avläsas. Under 30-talet hade också en aktiv vård av forn- 
minnesplatser inletts som skulle få stor betydelse för han
teringen av ett äldre kulturlandskap. 1942 års lagstiftning 
till skydd för profan bebyggelse hade givit kulturminnes
vården nya uppgifter. Men i huvudsak var det monument
vård vi ägnade oss åt, en monumentvård som byggde på 
Sigurd Curmans och hans medarbetares idéer och där 
fornlämningarna, det kyrkliga kulturarvet och de historis
ka minnesmärkena och byggnaderna bildade centrum.

Under 40-talet stod mycket stilla i Sverige. Föränd
ringarna var åtminstone med dagens mått relativt begrän
sade och man räknade inte heller med några större föränd
ringar för framtiden. Med ett sådant perspektiv är det inte 
så förvånande att kulturminnesvårdarna blev överrumpla
de när efterkrigstidens expansion satte in med full kraft.

Visst hade det funnits förvarningar t.ex. vattenkraftut
byggnaden i Norrland som tog fart under kriget när 
avstängningen tvingade fram en ökad självförsörjning med 
el. Men det som hände under 50- och 60-talen var något 
helt nytt eftersom det innebar så stora förändringar i det 
historiska kärnområdena. Först kom utbyggnaden av 
bostadsområden runt de gamla stadskärnorna och så, med 
början på 60-talet centrumomvandlingen i de flesta av 
våra större städer och tätorter. Till detta kommer utbygg
naden av infrastrukturen, nya vägnät, hamnar, stora indu
strianläggningar vid kusterna osv.

I den nya situation som har mött kulturminnesvården 
under efterkrigstiden urskiljer jag tre frågor som har varit 
och fortfarande är av grundläggande betydelse för verksam
heten och för möjligheten att hävda kulturvärdena, nämligen

□ kulturminnesvårdens integration i samhällsarbetet
□ kunskapsförsörjningen för ett bredare ansvarsfält 
D dialogen med omvärlden.

Den nya skalan i samhällsbygget krävde nya arbetsformer 
och ett långsiktigt planeringsarbete. För kommuner och



exploatörer var det angeläget att minimera konflikter. Kul
turminnesvårdens företrädare fick därför relativt snart en 
etablerad position i den fysiska planeringen, framförallt i 
nybyggnadsplaneringen på s.k. råmark. Vår starka forn- 
minneslagstiftning spelade naturligtvis en viktig roll i sam
manhanget.

En milstolpe i denna process blev arbetet med den 
fysiska riksplaneringen där Riksantikvarieämbetet koppla
des in i slutet av 1960-talet. Det arbetet gav färdriktningen 
fram mot dagens naturresurs-, och plan- och byggnadslag
stiftning med dess starka markering av kulturvärdena. 
Behovet av att tydligare integrera kulturminnesvården i 
samhällsplaneringen blev också en bärande idé för den 
omorganisation som genomfördes på 1970-talet och för de 
olika beslut som senare har fattats om samverkan mellan 
kulturminnesvården och andra samhällssektorer, natur
vård, skogsbruk, jordbruk osv.

För arbetet inom Riksantikvarieämbetet, länsmuseer 
och inte minst länsstyrelsernas kulturmiljöenheter har 
naturligtvis medverkan i ett bredare samhällsarbete spelat 
en stor roll. Det har blivit lättare att i tidiga skeden föra 
fram den egna sektorns intressen och åtminstone teoretiskt 
att hävda kulturvärdena. Men samtidigt ställs helt nya 
krav på kulturminnesvårdens företrädare att kunna moti
vera egna ståndpunkter, att förstå andra sektorers mål och 
strategier och att förstå spelets regler.

Den nya skalan i samhällsförändringen har samtidigt 
drivit på utvecklingen mot en miljösyn också när det gäller 
kulturvärdena. Redan i slutet på 40-talet kan vi se hur 
arbetet med de översiktliga planerna för det som skulle bli 
Stockholms Västerort ledde in Stadsmuseets tjänstemän på 
nya tankar. Att inrikta hela arbetet på att bevara några 
enstaka fornlämningar och byggnader kändes klart otill
fredsställande när planeringen gällde hela bygder. Men det 
dröjde ända till 60-talet innan man inom kulturminnesvår
den mer systematiskt började ställa krav på att bevara 
samlade miljöer och kulturvärden som mer allmänt ger 
karaktär åt bebyggelse och landskap.

Under 70- och 80-talen har statsmakterna successivt 
vidgat ansvarsområdet, senast genom 1987 års kulturmil
jöproposition där den nya inriktningen också konfirmerats



i sektorsbenämningen kulturmiljövård. Med det nya vida
re ansvarsområdet att ta tillvara minnena från olika epo
ker 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 gäl
ler det fysiska bevarandet, de administrativa eller ekono
miska styrmedlen eller samspelet mellan det som bevaras 
och det nya.

Ända fram till 60-talet saknades nästan helt en debatt 
om de offer samhällsförändringarna krävde, offer av his
toriska och estetiska värden, av kontinuitet och hemkäns
la. När debatten kom, i första hand i samband med för
ändringarna av stadskärnorna, var det i form av en folklig 
opposition som tog de flesta planerare och politiker på 
sängen. Men också för kulturminnesvårdarna var det en 
ny situation. Av tradition hade värderingen av vad som 
borde bevaras utgått från kriterier grundade på en bedöm
ning framför allt inom det arkeologiska, konstvetenskapli
ga eller arkitekturhistoriska forskarsamhället. Nu ställdes 
kulturminnesvårdarna inför andra värderingar och inte 
sällan motstridiga uppfattningar. Det ligger också i sakens 
natur att värderingsfrågorna får en helt ny aktualitet när 
den sociala aspekten får allt större tyngd i de politiska 
målen för kulturmiljövården.

Med den här snabbskissen av händelseutvecklingen 
under efterkrigstiden och dess effekter har jag velat visa 
hur behovet av kunskapsutveckling har både förändrats 
och vuxit i omfattning. Därmed har naturligtvis intresset 
också ökat från kulturminnesvårdens sida av samverkan 
med aktivt forsknings- och utvecklingsarbete och forsk
ning inom discipliner som inte är företrädda inom sektorn. 
Det gäller både kunskap om det fysiska kulturarvet och 
om hanteringsproblemet. Men det finns också ett större 
behov av att lära känna den egna verksamhetens mer all
männa förutsättningar, hur synen på kulturarvet förändras 
över tiden, vilka faktorer som varit styrande för samhällets 
inriktning av kulturminnesvården, hur historiska förhål
landen påverkar dagens handlande osv.

Att just frågeställningar av detta slag känns viktiga att 
diskutera idag beror inte på att det har saknats ett historie-



intresse inom det egna verket. Tvärtom finns det en ovan
ligt stark kontinuitet och ett levande förhållande till våra 
företrädare och deras gärning ända tillbaka till 1600-talet. 
Bengt Thordeman som var riksantikvarie under 1950-talet 
och som gick bort för kort tid sedan, började sin bana som 
museiman och kulturminnesvårdare under Oscar Monte- 
lius riksantikvarietid. På samma sätt är Sigurd Curman 
och hans ideologi ständigt närvarande i diskussioner kolle
gor emellan. Det händer t.o.m. att vi i den konkreta hand
läggningen av ärenden har anledning att lyfta fram 1666 
års lagstiftning av gamble monumenter för att ge bakgrund 
till dagens lagstiftning.

Men det utmärkande för vår historiesyn är att den 
nästan helt speglar en intern uppfattning, kanske har den 
ibland t.o.m. drag av mytbildning. Vi har för litet av uti- 
frånperspektiv och saknar därmed den dialog kring verk
samhetens historia, ideologi och framtid som är nödvändig 
för att förstå dagens arbetssituation och finna en bärkraf
tig handlingslinje för framtiden. 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 
flera forskare ville uppträda i rollen av opinionsbildare 
inom vårt område.
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Oreda i fornsvängen
Svante Beckman

K
ulturarvet är en osäker affär. Det är osäkert vad det 
egentligen är, hur det uppstår och förmedlas, vilka 
värden det besitter, varför det skall vårdas, för 
vems räkning och för vilka ändamål detta sker, på vilka 

grunder vissa delar skall bevaras eller försakas och vem 
som är behörig och kompetent att avgöra detta. Det är 
osäkert hur ett kulturarv rent praktiskt skall hanteras och 
i vilka former det skall förmedlas och tillgodgöras i sam
hällslivet.

Till en del är osäkerhet själva grunden för offentlighe
tens kulturbevarande insatser, såtillvida att denna utgår 
från ovisshet om det civila samhällets förmåga och vilja att 
på egen hand och spontant bevara vitala delar av kulturar
vet. Bra kulturarv klarar sig inte alltid själv. Det offentliga 
definierade kulturarvet är till stor del det som utan särskild 
nödhjälp misstänks skola gå under i tidens ström. Sådana 
osäkerheter gör kulturminnespolitiken till ett gungfly och 
den professionella förvaltningen av kulturarvet långt 
mindre professionell än dess utövare skulle önska sig.

Periodiskt sjunker osäkerheten undan till förmån för 
en kulturminnesvård som följer en institutionellt nerspårad 
och politiskt undanskymd lunk. Frågorna om vad och var
för ställs inte. Den ihållande befintligheten förlänar en tyst 
och stark legitimitet åt verksamheten. Inom sådana ramar 
kan den antikvariska expertisen utvecklas och blomstra 
och den professionella auktoriteten får råda över frågorna 
om vad kulturarvet är, hur det urskiljes och hanteras. Peri
odiskt kommer de inbygda osäkerheterna i dagen genom 
att yttre och inre krafter stör ordningen. Kulturarvsfrågor



na hettas upp. Historien dramatiseras och byter skepnad. 
De antikvariska etablissemangen anar morgonluft och 
oråd. Nya problem, krav, aktörer, värderingar strömmar 
över gränserna. Den professionella självbilden, kontrollen 
och överblicken utmanas.

Här skall jag försöka göra en skiss av förhållanden 
som håller på att skapa hetta och oreda i ”fornsvängen”.

Modernismens tredje kris

På det allmänna tidsandliga planet är det osäkerheten 
kring den moderna västerländska kulturens framtid som 
tycks bestämma graden av intresse och konflikt kring kul
turarvet. De dramatiskt förtätade perioderna av osäkerhet, 
kulturuppbrott och moderniseringsreaktion i Europa kring 
sekelskiftena 18- och 1900 ackompanjerades bägge av en 
explosion av intresse för kulturarvet och av stora föränd
ringar i synen på historia och kulturminnesvård. Under 
perioder av relativt ljus tilltro till den moderna samhällsut
vecklingens egentrender, kring 1800-talets och 1900-talets 
mitt, så tycks intresset och kontroverserna falna. Stabilise
rade framtidsvyer resulterar i att historien sätter sig på 
plats och därmed den antikvariska branschen.

Det finns åtskilliga tecken på att denna ungefärligen 
50-åriga periodicitet i den europeiska tidsandans krum
bukter skall hålla streck in i vår egen tid. Det sena 1900- 
talet har artat sig, och artar sig alltjämt, till en ny period av 
kulturförvirring och utvecklingstvivel - ett epokskifte när 
framtidens osäkerheter åter dramatiserar och problemati- 
serar utveckling och historia, när kulturkritiken vill demas
kera det modern förnuftet som djupt oförnuftigt. Några 
kallar dessa strömningar ”post-modernism” men det är 
förvisso inte första gången som europeiskt kulturmedve
tande anfrätts av denna för historia och kulturarvsfrågor så 
omvälvande ”fin de siécle-anda”. Det är åtminstone tredje 
gången gillt. Vill man - som exempelvis Stephen Toulmin i 
”Cosmopolis - The Hidden Agenda of Modernity”, (The 
Free Press 1990) - räkna ”post-renässansen” som den förs
ta breda ideologiska bakstöten för det modern upplys- 
ningsprojektet, är det t.o.m. fjärde gången gillt.



Kritisk, antikvarisk och monumental 
reaktion
Några - särskilt franska tänkare - har fått för sig att his
torien tagit slut. Liksom Friedrich Nietzsche under förra 
omgången söker de demaskera tron på en essentiell konti
nuitet och förnuft i utvecklingen. Historia och kulturarv är 
blott ideologiska fiktioner, vapen i lokala maktkamper. 
Modernismens stora utopier har utpekats som subtila ter
rorinstrument. I Sverige har desillusionen särskilt drabbat 
”välfärdsteknokratisk” utopism å la makarna Myrdal. 
Hållningen är exempel på det Nietzsche kallade det ”kri
tiska” - eller emancipatoriska, bruket av historien.

Andra ser en våg av anomisk dyrkan av det förflutna 
bryta fram - flykten från samtiden. Detta uttrycker Nietz
sches ”antikvariska” historiebruk - historien som fristad 
och motpol. Om ”kritikerna” vill befria kulturen från sitt 
falska historiemedvetande, vill ”antikvarikern” återbörda 
samtiden till ”det heliga kulturarvet” och försona mänsk
ligheten med det brott mot historien som hon gjort sig 
skyldig till i modernistisk hybris. Några tror i nymornad 
humanistisk optimism att tidlösa värden och historiens 
helgd skall blomstra nu när funktionalismens ideologiska 
imperium tycks ha brutit samman. Detta är också en form 
av ”antikvarianism” skulle Nietzsche menat.

Den tredje formen av ideologiskt bruk av historien kal
lar Nietzsche det ”monumentala”. Det skapar identitet 
och sammanhållning åt nationer och grupper. Det laddar 
upp makten med legitimitet och medborgarna med hängi
venhet till en gloriös kollektiv utvecklingsgång. I talarstol, 
konst och arkitektur gestaltar monumentalismen med tea
tralisk kraft historien som de utvaldas mission. Monumen
talismen är ett instrument för att skapa och vidmakthålla 
vad den franske sociologen Emile Dürkheim kallat den 
”mekaniska soldidariteten” i ett samhälle. Den baseras på 
myt, ideologi och etnisk identifikation, till skillnad från 
s.k. ”organisk solidaritet” som bildas av funktionella, 
främst ekonomiska och geografiska inbördes beroenden. 
Den globala stegringen av organisk solidaritet över 
nationsgränserna i form av tekniskekonomisk integration 
ger återkommande upphov till nynationalistiska, regiona-



listiska och etniska motreaktioner. De uppträder främst 
när det stegrade ”organiska” fjärrberoendet sammanfaller 
med direkta utmaningar av den befintliga ”mekaniska soli
dariteten” i form uppskakande konfrontationer med 
”främlingar” genom bl.a. krig och invandring. I samtidens 
Europa har ett rikt underlag för monumetalistisk nynatio
nalism och regionalism bildats.

I Sverige ger EG-feber och massinvandring bränsle åt 
det nationella och lokala ”identitetskoret”. Kulturarvets 
ideologiska potential stiger därmed. I Kungl. Huvudstaden 
är storprojektet ”Den Svenska Historien” under uppseg- 
ling. Ett nytt uppslagsverk kallar sig tidstypiskt för 
”Nationalencyklopedin”. Monumental historiserande 
arkitektur faller åter byggherrarna på läppen t.ex. på Med
borgarplatsen i Stockholm. I provinserna firar man falska 
tusenårsjubileer på löpande band och lokalt turistifierade 
hopkok av ett gripande förflutet tillverkas med gladlynt 
iver - inte bara i Västergötland där den s.k. ”Västagöta- 
skolan” från 1930-talet fått en kraftfull renässans med 
hjälp av massmedia och kommunala turistbyråer.

Upplevelseindustri och kommersialisering

Det finns fler än Nietzsches tre typer av historieintresse 
som blåses upp i postmoderna tider. Det estetiska och 
underhållande bruket av historia och kulturarv tillväxer 
snabbt så väl i formgivning som museiverksamhet i hägnet 
av upplevelseindustrins våldsamma expansion.

Självaste kulturministern har för första gången tagit 
ordet ”kulturturism” i sin eljest renhjärtade mun. Det har 
blivit hausse i museigrundande och på antikvitetsmarkna- 
derna. Handeln med föregivet identitetsstärkande ”rötter” 
skjuter i höjden liksom andra shamanismer. Marknaden 
tar över kulturarvet från forntemplets akademiska väktare 
och centrala runstensbyråkrater. ”Ut med historikerna ur 
museerna” deklarerar chefen för Statens Historiska Muse
um i nådens år 1990. Det gäller att vädja till känslorna - 
inte intellektet, menar chefen för Nordiska Museet samma 
år. (Dagens Nyheter 28/9 1990).

När Bert Karlssönerna börjar bygga Förr-i-tiden-land



för den glupande upplevelsemarknaden kommer de antik
variska professionerna att stå där med sina autentiska, 
representativa och högkvalitativa skägg i brevlådan. Det 
viktigaste med historien är numera att den är tillräckligt 
kul för att kunderna inte skall köpa andra upplevelser för 
pengarna.

Skall kunderna ta kommandot?

Inom kulturminnesvården liksom alla andra offentliga för
valtningar förenas invasionen av kommersiella konkurren
ter med den allmänna förskjutning av offentlig forvalt
ningsideologi i riktning mot marknadslösningar. Etablera
de offentliga organisationsformer har varit byggda på en 
blandning av byråkratisk förvaltning av politisk målstyrda 
myndigheter och teknokratisk förvaltning genom offentligt 
sanktionerad professionell expertis. Myndigheten har mött 
medborgaren som undersåte (föremål för kontroll och 
tvingande åtgärder) och som klient (föremål för stöd, råd
givning, uppfostran, utbildning och annan ”public ser
vice”).

I skenet av marknadsparadigmets framgångar är det 
meningen att medborgaren i allt högre grad skall betraktas 
som en självständig kund på en tjänstemarknad. Tanken 
att det skulle kunna vara ”kunden”, eller mer allmänt 
marknadsefterfrågan som skall styra kulturminnesvården 
är givetvis svårsmält i en bransch som vant sig vid att 
betrakta marknadsprocessen som den stora fienden undan 
vilken kulturarvet skall bärgas. Oförmågan hos en artefakt 
att hävda sig på marknaden har rent av insmugit sig som 
en del av de offentliga förvaltningarnas definition av ”kul
tur”.

Problemet att göra det offentligt förvaltade kulturarvet 
konkurrensdugligt på upplevelsemarknaden har visserligen 
sedan länge konfronterat museibranschen, men detta har 
främst fattats som en begränsad fråga om pedagogik, 
utställningsteknik och marknadsföring. Man har intagit 
samma välvilligt överlägsna klientattityd till besökarna, 
som den gode läraren och läkaren intagit till sina klienter. 
Definitionen av kulturarvet som kulturarv och kvalitetsbe



dömningen av detsamma har legat hos museipersonal och 
myndigheter. De omtumlande konsekvenserna av tanken 
att ”kunden” inte bara bestämmer kulturarvsförmedling- 
ens former, utan att även att det skulle vara ”efterfrågan” 
som definierar vad kulturarvet är och vilket värde det har, 
har ännu inte gått upp för branschen. Ur de traditionella 
antikvariska professionsidealens synpunkt är detta en 
ännu otänkbar katastrof.

Decentralisering

Parallellt med kulturmånglarnas invasion av templet löper 
en decentralisering av förvaltningsansvaret. Existensen av 
starka professioner med auktoritativt hävdade revir har i 
Sverige i hög grad berott på den professionella kontrollen 
av starka centrala statliga fackmyndigheter.

På en rad områden - hälsovården, skolan, socialtjäns
ten, forskningen, m.fl. - är dessa statliga fästen för profes
sionell makt under nedmontering. Turen - eller oturen om 
man så vill - har nu även kommit till kulturminnesvården. 
I takt med att bl.a. Riksantikvarieämbetet omvandlas till 
en centralt belägen konsultfirma på fornmarknaden, 
undermineras de antikvariska professionernas auktoritet i 
den lokala bevarandekampen. Den för branschen så upp
slitande striden om hotellbygget i Umeå ställer frågan om 
avvägningen mellan central antikvarisk och lokal politisk 
kompetens i fokus.

I decentraliserings spår blir de centrala myndigheternas 
uppgift att utpeka och företräda riksintressanta kulturmil
jöer hängande i luften. Lika främmande som det är för den 
professionella kulturminnesvården att konsumenternas 
efterfrågan skulle kunna definiera vad som räknas som 
kulturarv, lika främmande tycks det vara att en lokal poli
tisk majoritet gör det.

Decentraliseringsvågen väcker åtminstone tre princip
frågor för fornförvaltningen. En gäller avvägningen mellan 
professionell och politisk auktoritet i frågan om vad som 
tillhör kulturarvet. Kan man rösta om kuturarvet? En 
andra fråga gäller avvägningen mellan lokal och central 
kompetens. Skall ansvaret - såväl det antikvariska som det



politiska - för t.ex. Umeås kulturmiljö tas i Umeå eller i 
Stockholm? Den tredje frågan handlar om avvägningen 
mellan kortsiktiga och långsiktiga intressen. Vem företrä
der kommande generationers intressen?

Fyra organisationsalternativ

Centralbyråkrati, lokalpolitik, marknad och spontan för
eningsverksamhet är fyra konkurrerande principer för att 
organisera förvaltningen av kulturarvet.

Vid sekelskiftet 1900 förlorade den antikvariska cen
tralbyråkratin en stor del av den ideologiska kontrollen 
över fornsvängen till hembygdsrörelsen, nygötiska kotteri
er och rader av andra spontana intressenter. Det tog lång 
tid att återvinna den och assimiliera de antikvariska folk
rörelsernas omdefinitioner av kulturarvet. Nu är det dags 
för andra organisationsalternativ att försöka rycka skjor
tan av etablissemanget.

Man må notera att dessa organisationsformer inte i 
första hand är alternativa sätt att förvalta ”samma” kul
turarv. De representerar inte heller endast alternativa urval 
ur ”samma” historiska kulturpåse. De ger i första hand 
helt olika innebörd åt kulturarvet och svarar mot olika 
principer för att fastställa att vissa gamla artefakter äger 
ett kulturarvs värde. Sett inifrån den etablerade antikvaris
ka förvaltningen själv ansätts verksamheten från många
håll.

Från ett håll trycker centrala och lokala politiska 
huvudmän på och vill definiera verksamheten som ett 
Fornverk som expedierar politiska beslut. Från ett annat 
söker den akademiska antikvariska expertisen - kulturar
vets legitimerade prästerskap - bygga ett Forntempel skyd
dat från den profana hopen. Från det motsatta hållet från 
templet räknat trycker marknaden på och söker omdefi- 
niera förvaltningen till en Fornbasar, som tillhandahåller 
korta och långa historiska varor i proportion till efterfrå
gan. I en fjärde ända försöker kulturarvets spontana entu
siaster, amatörer, bildningsheroer, gräv-ner-dig-där-du- 
står-profeter, m.fl. bilda en fri ”Fornoas” i den industriella 
ökenvandringens tid.



Vad vill då fornförvaltningen vara - en fri älsklig oas, 
ett vördnadsbjudande tempel, ett effektivt verk eller en 
lönsam basar? Vilka är de egentliga huvudmännen? Givet
vis är man också ett etablissemang, ett trögt socialt faktum 
på den antikvariska förvalningshistoriens räls, en numera 
fackligt armerad försörjningsinrättning, en sedvanlig 
adminstrativ befintlighet - ”a going concern” kort sagt. 
Som sådan är man hänvisad att kryssa mellan krav och 
möjligheter som omgivningens intressenter för fram. Den 
mångtydiga identiteten kommer då väl till pass. Tempelfa
saden kan hålla klåfingriga politiker, driftiga entreprenörer 
och glada amatörer på mattan. Verksfasaden kan brukas 
mot Forntemplets högbrynta herrar och lokala påhitt. Som 
Fornbasar kan man locka politikerna att ge resurser att 
svara mot marknadens efterfrågan. Som Fornoas kan man 
alliera sig såväl med tillfälliga antikvariska folkrörelser 
som trofasta bildningsborgerliga delhumanister. Det är 
ingen lätt kryssning i synnerhet som det nu tycks börja 
blåsa från flera håll samtidigt.

Nationens vittring

Det finns också en ”decentralisering” som ligger på ett mer 
allmänt plan som förbinder kommunalisering av statliga 
funktioner med en internationalisering av kulturflödena. 
Det är försvagningen av ett egentligt geografiskt och ideo
logiskt centrum för den nationella kulturen.

Det sker ett sönderfall av idén om vad man kunde 
kalla ”kulturens ryska gumma” - den grundläggande har
monin mellan en global, västerländsk, svensk och lokal 
kultur successivt inneslutna i varandra. I takt med att det 
globala kulturflödet uppträder lokalt utan den nationella 
nivåns förmedling, försvagas den hierarkiska strukturen 
och kvar blir ett myller av lokaler och ett myller av lokala 
kulturarv som i minskande grad kan adderas upp till en 
enhetlig nationell nivå. De minsta ryska gummorna skram
lar ödsligt i den största globala gumman.

Detta öppnar naturligtvis möjligheten för dramatise
ringen och exploatering av en rent sentimental och histo
risk - ”mekanisk nation” (i Dürkheims mening), som sak



nar verklig förankring i en geografisk avgränsning av kul
turflödena och i ”organiska” beroendemönster. Som etnisk- 
politisk-ekonomisk realitet tynar nationen bort i ett moln 
av ”post-nationella” känslor, som skapar goda tider för 
kulturminnesvården. Givetvis är det alldeles för tidigt att 
sia om nationalstatens bortvittrande. Att det svenska sam
hällets framtid i allt mindre grad kommer att vara en spe
ciellt svensk framtid verkar dock säkert.

En gång var det nationen som satte det svenska kultur
arvet på pränt, på monument och museum för att bevara, 
förhärliga och indoktrinera. Snart är det kanske dags för 
nationen själv att sättas på museum. Skansens entré flyttas 
lämpligen till tullstationerna. Kanske är det därför den 
aktuella storsatsningen ”Den Svenska Historien” väcker 
sådant intresse.

På det mest allmänna planet kan man, på de postmo
derna kritikernas manér, förbinda decentralisering med 
historiens och utvecklingens allmänna uppsplittring. Den 
universalistiska berättelsen om Historien, om Framsteg 
och Förnuft dör ut. Bara en mängd olika lokala berättelser 
återstår. Så undermineras själva begreppet kulturarv - hit
tills förbundet med idén om ett till anda och minne, till 
känsla och identitet, till historia och framtid - förenat kol
lektiv.

Post-industrialism

I väntan på en ny tidsålders utlovade post-industriella 
informationssamhälle knackar det fabriksindustriella epo
ken uppfordrande på kulturminnesvårdens port.

I Norrköping hastar man nu att sätta industriarbetet 
på museum såsom man vid sekelskiftet skyndade sig att 
fösa in en utdöende jordbrukskultur i fornlagret. Efter att 
ha betraktats som de traditionella kulturvärdenas stora 
förstörare är det nu ironiskt nog industrialismens tur att 
adlas till kulturminne. Den industriella modernismens 
dominerande politiska uttolkare i Sverige under 1900-talet 
- socialdemokratin - påstås också vara moget för ideolo
giernas museum, dit kusin kommunism nyligen förpassats 
med oförbindlig plötslighet.



Sekelskiftets bonderomantiska våg har under senare 
decennier fått sin gengångare i arbetar- och industriro
mantisk skönlitteratur och i en löpeld av tillbakablickande 
lokala arbetarspel. Nya väldiga bevarandeuppgifter tornar 
upp sig.

Konservationism

Den nya tidens största fråga - global och lokal miljöför
störing drabbar kulturarvsforvaltningen som en gudagåva 
och en björntjänst på det ideologiska planet.

Å ena sidan en högkonjunktur för allmän konservatio
nism i en tid när industrikulturens triumfvagn visat sig 
vara en ekologisk Juggernaut. En västerländsk kultur som 
skaffat sig en i alla avseende industriell självförståelse i den 
permanenta nydaningens och expansionens tecken tvingas 
till konfrontation med sin själv förstörande kraft i en 
dimension och skala där framtidens förgivettagna överläg
senhet över nuet inte längre kan upprätthållas. ”Bevara 
eller gå under” är å andra sidan inte längre en anvisning 
till museala praktiker och reservatsbildning för obsolet 
kulturstoff och historiska affektionsvärden. Det handlar 
om samhällets fysiska överlevnad, inte kulturarvets senti
mentala. Lyhört döps kulturminnesvården adminstrativt 
om till ”kulturmiljövård” för att lotsa en del av det enor
ma ideologiska kapitalet i miljöfrågan åt ”selpinnehållet”. 
Kraven på ekologisk ”uthållighet” blandas skickligt ihop 
med kraven på kulturell dito.

Kring sekelskiftet 1900 var det kulturbevarandet som 
var ideologisk storebror och hade utvecklade institutioner 
- den begynnande naturbevarandets problematiker hängde 
sig på. Vi fick en arkivering, musealisering och en kulturell 
romantisering av den Genuina Svenska Naturen som kon
sekvens. Nu har naturvården vuxit ut till en ofantlig store
bror och en ekologiserande anpassning av ”lillebror kul
turarvet” är på gång. Miljö, miljö, miljö, miljö är lätt att 
säga men svårt att göra för kulturarvets förvaltare. Björn
tjänsten innebär att man hamnar i slagskuggan av storebor 
och en omdefinition av kulturarvet i miljötermer innebär 
att stora delar av den professionella kompetens som ut



vecklats i hägnet av skyddade museala praktiker blir inak
tuell eller utmanad.

Frågan om en hel fysisk kulturmiljö är värd att bevara 
är en politiskt, ekonomiskt, tekniskt och adminstrativt 
mycket större och mer konfliktfylld problematik än om en 
viss selpinne, en viss kyrka, ett visst dokument skall det. 
Att förmå folket i Umeå att inse att de bor i ett kulturmin
nesmärke där inga höghus äger plats, är inte så lätt och 
striden visar i ett nötskal att när den fysiska kulturminnes
vården kliver ut ur museerna och bortom de enstaka före
målen så drabbas rågången mellan politisk och antikvarisk 
kompetens av upplösning.

Att komma åt den moderna konservationismens ideo
logiska jättekraft för kulturavets räkning är en tvetydig 
och riskabel affär. Prins Charles kan visserligen gärna få 
bilda en kulturell pendang till den Världsnaturfond som 
pappa prins Philip leder. Ytterst handlar det om vilka vär
den som står på spel. Mänskligt sett är det betydligt mer 
alarmerande att träden kring Katarina kyrka dör än att 
kyrkan själv trillar ikull. Den uppmärksamhet som antik
varisk expertis kan göra anspråk på är på det hela taget 
ointressant jämfört med det brännande politiska proble
met att väcka medborgarna till försvar av den egna miljön, 
såväl naturdito som kulturdito.

Det antikvariska etablissemanget och dess gamla stöd
trupper i en traditionell (numer decimerad) bildningsbor- 
gerlig elit kan säkerligen tillgodogöra sig den ideologiska 
medvinden, men kanske man snarare blåser i kvav än i 
hamn och kanske är etablissemanget mer ett hinder än en 
hävstång för bevarandets påtvingade politiska imperativ.

Kulturarvets miljöförstöring

Givetvis finns det också en hel del praktiska problem som 
tornar upp sig i form av det redan etablerade kulturarvets 
miljöförstöring, de fysiska kulturminnenas kemiska anfrät- 
ning - de sönderfallande böckerna, de vittrande sandstens- 
fasaderna, det upplösta murbruket, m.m. Detta är kost
samt, tekniskt pressande och framtvingar oväntade omdis
poneringar av knappa resurser.



I takt med att vi både bildligt och bokstavligt tvingas 
gjuta in det fysiska kulturarvet i plast och i takt med att 
bevarandet får ett växande inslag av rekonstruktion, kom
mer rimligen det höga värde som den moderna antikvaris
ka ideologin åsätter ”autenticiteten” att utmanas. ”Euro
pas äldsta ryttarstaty av brons” - Marcus Aureliusststyn 
på Capitolium i Rom - är numera en plastkopia. De grott- 
målningar som turisterna häpnar över i Lascaux är nymå
lade imitationer. Steget tillbaka till 1800-talets nybyggda 
borgruiner är inte så långt när själva stoffet inte längre tål 
den moderna miljön.

Men frågan om det autentiska kulturarvet tål miljön är 
som sagt underordnad frågan om vi själva gör det.

Den ständiga ackumulationen

Hittills har jag uppehållit mig vid yttre tendenser som i 
vårt speciella tidsskede bidrar till att skapa ny hetta och 
osäkerhet i fornsvängen. Det finns också en rad osäkerhe
ter som långsiktigt ackumuleras inifrån genom att vara 
inbyggda i kulturminnesvårdens egen praktik. Två är som 
ler och långhalm och föder samma resultat: ett allt mer 
ohanterligt överflöd av vårdkrävande kulturminnen.

Det ena är själva kulturexpansionen - den exponen- 
tiella tillväxten av artefakter av alla slag i det moderna 
samhället. Om vi antog att vi hade över tiden konstanta 
bevarandekriterier leder detta, med en viss eftersläpning, 
obönhörligen till en exponentiell tillväxt av mängden vård- 
behövande kulturstoff. Även om vi på olika sätt kan ratio
nalisera vårt psykiska och fysiska fornminne så att det får 
plats mer stoff i det, så når man snart fysiska, ekonomiska 
och psykologiska gränser. Platsen, pengarna, intresset 
räcker inte till.

Det andra och ett indirekt uttryck för utvecklingen fin
ner vi i den långsiktiga gången från rekonstruktion till 
bevarande i historieforvaltningen. Rekonstruktionen (och 
föralldel även rena påhittet) av ett redan förskingrat kul
turarv och en bortglömd och nergrävd historia hade en 
dominerande ställning i den äldre kulturminnesvården. 
Inriktningen på rekonstruktion avspeglades inte bara i den



i stora stycken fantastiska återskapning av det förflutna 
som 1800-talets unga historieforskning åstadkom, utan 
också i seklets estetiska orgier i historiska byggnadsstilar 
och dess herostratiska ansträngningar att med hjälp av 
modern teknik få våra medeltidskatedraler att se verkligt 
”historiska” ut.

I förutsättningarna för rekonstruktivismen (för att inte 
tala om 1600-talets fritt påhittade stormaktsförflutna) 
fanns givetvis ett allmänt underskott på historia och natio
nellt kulturarv. Efterhand utvecklas detta till ett kroniskt 
överskottproblem. Tyngdpunkten förskjuts därmed från 
rekonstruktion till bevarande, ackompanjerat av den 
moderna antikvariska ideologins avståndstagande från 
1800-talets bristande respekt för - eller snarare annorlun
da tolkning av - autenticiten som antikvariskt centralvär
de.

Oförmågan att välja bort

Den andra roten till överflödsproblemet är förändringen 
av räjongen och urvalskriterierna för det bevaransvärda.

Ackumulationen av artefakter skulle kunna tänkas 
framtvinga en successiv insnävning av bevaranderäjongen 
och en skärpning av bevarandekriterierna inom dessa rä- 
jonger. Härigen skulle man löpande kunna lösa överflöds
problemet. Fläckvis kan vi också se en viss skärpning av 
bevarandekriterierna (t.ex. inom arkvivväsendet) i det 
långa perspektivet. Framförallt har representativitetskrite- 
riet för bevarande fått en ökad tyngd. Det har skett bl.a. 
genom en omtolkning av lagstiftningens märkliga ”märk- 
lighetskriterium” för bevarande. ”Märklig” betyder inte 
längre ”spektakulärt-unikt” utan snarare ”ordinärt- 
typiskt”.

Ett annat uttryck för en skärpning av urvalskriterierna 
är den snabba ökningen av skillnaden mellan aktivt (upp
visat) och passivt (lagrat) stoff i fornlagren. Kvalitetskra
ven på ett museiföremål för att det skall visas upp har 
ökat. Bergen av artefakter som förmodligen aldrig kom
mer att visas för någon annan än möjligen lagerarbetarna 
växer i dammiga källare.



Men dessa skärpningar betyder rätt lite jämfört med 
den kraftfulla utvidgning av bevaranderäjongen. Grovt 
avspeglas här den offentliga kulturminnesvårdens långa 
gång från en officiell, elitär, nationell, sakral, centralt defi
nierad på spektakulära objekt inriktad räjong; till en mot 
mer civila, allt folkligare, allt lokalare, allt profanare och 
på alltmer ordinära miljöer inriktad räjong. Resultatet är 
en väldig expansion av den bevaransvärda räjongen och en 
oerhörd tillväxt av antalet supplikanter i den offentliga 
kulturvårdskön.

Den breddning av antikvarisk professionell kompetens 
som borde följa kan endast i begränsad grad realiseras. 
Bara de centrala instanserna kan hålla sig med de kadrer 
av specialister som fordras. I den lokala förvaltningen på 
museer och i kommuner kan genuin sakkunskap bara 
täcka en bråkdel av förvaltningsansvarets sakområde. Det 
lokala arbetets yrkeskrav går från antikvarisk sakkunskap 
till allmän administration och och i bästa fall mediateknik 
i förmedlingen av kulturarvet. Den i karriären framgångs
rika antikvarien kan gott sakna all form av kulturveten
skaplig sakkunskap bara han kan administrera en apparat, 
sköta det lokala förhandlingsspelet och med hjälp av 
någon svårbestämd medial talang dra intresse till bran
schens utbud och dra åt sig politiskt stöd för det obehär
skat stora formella ansvarsområde som åvilar kulturmiljö
vården.

Kulturminnesbranschens dödsföraktande bredvillighet 
att successivt utvidga sitt speciella kulturbegrepp och mot
svarande vårdansvar - särskilt under efterkrigstiden - 
speglar dels ett starkt demokratiserande tryck i hela kul
turklimatet (vars befängda men logiska slutpunkt är ”åt 
var och en ett eget kulturarv”), dels den glada anpassning
en till den finansiellt starka välfärdstatens ymnighetshorn.

Man kan därutöver finna uttryck för den lättsinninga 
förändring som inträtt i allmän lagstiftningspraxis särskilt 
från 1960-talet och framåt. Den innebär att detaljerade 
instruktioner och mandat till myndigheterna ersätts av 
blomstrande målanvisningar där lagstiftaren försöker 
uttrycka sin allmänna välvilja och förhoppning om vad 
som borde göras. För myndigheternas vidkommande inne
bär detta att man är dömda att misslyckas med sina allt



obestämdare och större uppgifter. Vad man än gör så kom
mer verksamheten kunna framställas som lagstridig. Detta 
predikament gäller även kulturminnesvården.

Hur den finansiellt vacklande och ideologiskt under
minerade välfärdsstaten skall kunna lösa in alla de utställ
da vårdväxlarna är ett snabbt växande problem. ”Hur 
skall vi i respektabla former bli av med det överflödiga 
kulturarvet” är en pinsam fråga som pockar på svar när 
den expansiva välviljan övermannas av tvånget att välja 
och att välja på goda grunder. Den kulturarvsforvaltning 
som åtar sig att bevara allt som äger kulturellt och histo
riskt värde riskerar givetvis att inte förvalta någon del 
därav väl och ingen del med sakkunskap.

Medvind och sönderfall

Mot bakgrunden av min föga fullständiga beskrivning av 
för kulturarvsforvaltningen betydelsefulla tendenser krävs 
det ringa spådomkonst för att göra gällande att det artar 
sig till kris i fornsvängen. Det handlar sammanfattningsvis 
i hög grad om ideologisk medvind men också om ett pro
fessionellt och organisatoriskt sönderfall som följer när det 
blåser. Det handlar om det allt ohanterligare överflödet av 
kulturstoff och om bortvalets imperativ. Det handlar om 
organisatoriska förändringar som bl.a. hotar att klämma 
ihop det professionella reviret mellan marknadens och 
politikens sköldar.

Det handlar nog i sista hand om värdegrunden. Nor
malt behöver inte offentliga förvaltningar på allvar kon
fronteras med frågan om varför de håller på med det de 
håller på med. Det är knappast motiveringarnas artikule
rade värden som förklarar befintligheten. Snarare är det 
befintligheten som söker göra reda för sig med för tillfället 
trovärdiga motiveringar. Även i den rationella målstyr
ningens gyllne sekel är förvaltning först och främst gam
mal vana. Att det åtminstone tillfälligt är slut på denna 
befintlighetsfrid för fornsvängens del är tydligt.
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Legitimering och 
forandringspropaganda - 
monumentpolitik i Rom
1870-95
Lars Berggren och Lennart Sjöstedt*

tt föredrag av Birgitta Odén, som är tryckt i tidskrif
ten Ale 1976 under titeln ”Ärestoder och minnesfes-

-L—/ter i Skåne”, har som motto ett strindbergcitat som 
kan vara lämpligt att börja med: ”Varje gång man gräver 
upp Carl XII:s mumie, så finns ett motiv, ett ändamål, ett 
intresse”. Överfört på historiska minnesmärken av sådan 
storlek och i sådant utförande att de kan klassificeras som 
monument är påståendet uppenbart riktigt: sådana kom
mer aldrig till slumpvis, som resultat av en plötslig idé hos 
någon nyckfull person. Redan kostnadsfaktorn gör stöd 
från själva samhället eller en ganska stor grupp av engage
rade privata intressenter nödvändigt för att ett monument 
ska bli utfört och rest. Syftena kan därvid i regel identifie
ras som politiska eller ideologiska. Initiativtagarna brukar 
alltså ha planerat bestämda funktioner för sina monument.

Men den framtid de kan förutse och planera för något
sånär säkert är ju vanligen mycket kort i förhållande till 
monumentens livslängd. Den avsedda funktionen brukar 
därför, i bästa fall, realiseras för en tid för att sedan succes
sivt avta. Ibland förverkligas syftena inte alls. Men det kan 
också inträffa att den ursprungligen tilltänkta, och kanske 
till en början uppfyllda, funktionen hos ett monument 
genom totalt oförutsebara konjunkturförändringar blir 
ersatt av en annan, som rentav kan vara av direkt motsatt 
slag. De politiska omvälvningarna den senaste tiden i Öst
europa ger ju många exempel på detta: vem tänkte sig

*Se s. 71.
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t.ex., när kolossalstatyn av Lenin på sin tid restes i Buka
rest, att den skulle få sin stora symbolroll, sin främsta pro
pagandafunktion, genom att lyftas ner och salubjudas för 
en miljon dollar?

Monumentens permanenta propagandafunktion be
stäms av ikonografin (bild- och symbolspråket), inskrifter
na, placeringen och orienteringen. Men till den permanen
ta funktionen kan fogas en tillfällig; vanligen sker det i 
högtidstal och ceremonier vid monumentinvigningarna 
eller vid jubileer. Dess innehåll är oftast ungefär detsamma 
som den permanentas men kan ibland vara ett helt annat. 
Vi skall ge exempel på båda slagen.

De konkreta propagandasyftena med monumenten 
kan också i princip vara av två slag, som inte utesluter 
varandra. Man kan vilja förstärka stödet för en rådande 
politisk ideologi och dess tillämpning i praktisk politik, 
dvs. slå vakt om status quo. För den typen av propaganda 
finns den välkända beteckningen legitimering. Men man 
kan också tvärtom vilja avskaffa ett etablerat politiskt sys
tem och ersätta dess ideologiska värderingar med andra. 
För sådana syften har vi i brist på annan vedertagen 
benämning valt termen forandringspropaganda.

Beståndet av monument i vår undersökning omfattar 
hela 45 stycken, stora och medelstora, men här måste vi för
stås begränsa oss till att presentera bara några få av dem, 
och i kortaste form, som konkreta exempel på propaganda
syftena bakom det romerska monumentresandet 1870-95 
och på de då initierade monumentens faktiska funktion i 
fullbordat skick. Vi har valt ut tre, de statliga nationalmo- 
numenten över Giuseppe Garibaldi på Gianicolo och Giu
seppe Mazzini på Aventinen och det privat initierade monu
mentet över Giordano Bruno på Campo dei Fiori (fig. 1).

Den 20 september 1870 besatte italienska armén Rom, 
och därmed var Italiens enande i praktiken fullbordat. 
Aret därpå blev staden huvudstad, Roma Capitale. Parla
mentet dominerades under de följande decennierna totalt 
av liberaler av olika schattering. Inga öppet klerikala par
lamentsledamöter förekom, eftersom påven hade förbjudit 
rättrogna katoliker att delta i den ”förtappade” italienska 
statens politiska liv. Däremot fanns det gott om klerikaler 
i staden Roms högsta styrande organ, Consiglio comunale-,
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långa tider hade de rentav det avgörande inflytandet över 
stadens styrelse. Den skillnaden fick följder också för 
monumentresandet; den statliga och den kommunala 
monumentpolitiken uppvisar tydliga olikheter under vår 
undersökningsperiod.

Italiens enande fullbordades just under de nationella 
monumentens gyllene tidsålder i Europa: tänk bara på de 
imposanta wilhelminska minnesmärkena i Tyskland eller 
på alla statyerna av våra egna stormaktstidskungar! Det 
var självklart att situationen skulle vålla monumenthausse 
också i Italien, framför allt i Rom, den naturliga platsen 
för stora nationalmonument över enhetsverket, men också 
för monumental markering av stadens nya status. Efter en 
något trevande start började större initiativ komma i slutet 
av 70-talet för att sedan följa slag i slag och kulminera 
under 80-talet.

Men om det alltså främst var nationella och lokalt 
romerska legitimeringsbehov, som låg bakom post-risorgi- 
mentotidens intensiva monumentskapande i Rom, fanns 
där också jordmån för initiativ med karaktär av framtids-

Fig. 1. Rom. Plan över 
staden innanför murarna 
1990.

1) Campo dei Fiori med 
Giordano Bruno- 
monumentet,

2) Palazzo della Cancel- 
leria,

3) Palazzo Farnese,
4) Piazza Navona,
5) Pantheon,
6) S. Maria Sopra 

Minerva,
7) Palazzo Montecitorio,
8) Castel Sant'Angelo,
9) Palazzo della 

Giustizia,
10) Piazza del Popolo,
11) Porta Pia,
12) Stazione Termini,
13) S. Maria Maggiore,
14) Colosseum,
15) Quirinalpalatset,
16) Capitolium,
17) Vittoriano,
18) Lateranen,
19) Mazzinimonumentet,
20) Garibaldimonumen- 

tet.
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inriktad forandringspropaganda. Den kunde vara republi
kansk och hävda att Risorgimentos revolutionära omvälv
ning i Italien inte var avslutad så länge monarkin fanns kvar, 
eller antiklerikal med krav på att kyrkans makt i det italien
ska samhället skulle inskränkas ännu mer än som redan 
hade skett. Ibland nöjde sig likväl de antiklerikala monu- 
mentresarna med att inte propagera för förändringar utan 
bara för skärpt vakthållning mot Vatikanen inom ramen för 
status quo: påven var ju kvar i Rom med orubbade krav på 
att återfå det territorium han hade berövats 1870.

Garibaldimonumentet

Garibaldi (fig. 2 och 3) var Risorgimentos store national
hjälte på det militära planet med Siciliens erövring 1860 
som sina krigiska bedrifters kulmen. Hans karismatiska 
personlighet och äventyrsfyllda liv i enhetsrörelsens tjänst 
förenades med en oskarp politisk profil, om också allmänt 
vänsterpräglad: hans många motsägelsefulla politiska utta
landen gjorde det möjligt för snart sagt alla icke-klerikala 
politiska riktningar att citera honom med gillande. När 
han dog i juni 1882 var ett nationalmonument över 
honom en självklarhet. Parlamentet fattade redan dagen 
efter hans bortgång med förkrossande majoritet principbe
slut om ett sådant i Rom.

Monumentet skulle resas uppe på Gianicolo, åsen på 
Tiberns västra sida, där Garibaldi 1849 i den kortlivade 
Romerska republikens tjänst hade lett Roms försvar mot 
en övermäktig fransk expeditionskår som hade kommit till 
påvens hjälp. En 15-mannakommission utformade ett 
monumentprogram och utlyste en konstnärstävling. Kom
missionens majoritet bestod av parlamentsledamöter - 
politiker alltså - men sex av de femton var utövande 
konstnärer eller konstexperter.

Vid tävlingstidens utgång i september 1884 hade 36 
förslag lämnats in till kommissionen. Den sållade fram 
fem, som vägdes noga mot varandra. Till sist gällde det 
mellan tre: ett av Ettore Ferrari - hans namn skall åter
komma många gånger i det följande - ett av Emilio Gallo- 
ri och ett gemensamt av Ettore Ximenes och Augusto



Fig. 2. Giuseppe 
Garibaldi
(1807-1882).
- Xylografi i Ny 
Illustrerad Tidning
1868.

Fig. 3. Garibaldi på 
lit de parade. Vid 
hans sida Italia, med 
sorgflor och sänkt 
fana. Från den av fri
hetens stjärna upp
lysta himlen blickar 
hjältens föregångare 
ned, och texten 
lyder: ”Han var 
Moses, Cola di Ricn- 
zo, Pier Capponi, 
Ferruccio, Masaniel- 
lo, Washington, alla 
på en gång”. 
Litografi 1882.
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Fig. 4-5. T.v. Ettore 
Ferraris förslag till 
monument över 
Garibaldi i Rom; 
t.h. Emilio Galloris. 
Det utförda monu
mentet (se fig. 6) 
blev en kombina
tion av båda: Gallo
ns segrande förslag 
livades upp genom 
att två av Ferraris 
livliga bataljscener 
komponerades in på 
dess framoch bak
sida. - Xylografi i 
Illustrazione 
Italiana 1884.

Guidini. Så här såg de båda förstnämnda förslagen ut (fig. 
4 och 5); vi koncentrerar vårt intresse på dem!

I december 1884 fällde monumentkommissionen sitt 
avgörande till förmån för Gallori. Men presskommentarer 
efteråt insinuerade att han hade vunnit av politiska skäl, 
inte av konstnärliga. Som belägg hänvisade man bl.a. till 
att nästan alla parlamentarikerna men bara en av konstex
perterna hade röstat för hans förslag. Vi vill ge kritikerna 
rätt. Galloris monument var överlägset huvudkonkurren
ternas i ett avseende, som bör ha varit viktigt just för poli
tikerna. I sin kommentar till monumentprogrammet - själ
va rättesnöret för de tävlande konstnärerna - hade kom
missionen angett som ett huvudalternativ att avbilda Gari
baldi ”lugn och tillitsfull” (calmo e fidente). I sin slutmoti
vering för att ge Gallori segern återkommer dess majoritet 
just till detta: han har bäst lyckats återge ”det lugn och den 
själsliga jämvikt som utmärkte hjältens natur”.

Men varför fäste då politikerna i kommissionen en 
sådan vikt vid detta? Frågan för oss in på vad som kan ha
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varit parlamentets huvudsyfte med Garibaldimonumentet. 
Parlamentsmajoriteten och därmed regeringsmakten låg 
under 80-talet hos den konstitutionella vänstern, dvs. de 
vänsterliberaler som hade accepterat den monarkiska för
fattningen. Deras store idol från Risorgimentos dagar var 
just Garibaldi. En staty av honom hade i deras ögon den 
självklara uppgiften att stå som en synlig bekräftelse på att 
enhetsverket nu var fullbordat, och på bästa sätt. Status 
quo, legitimering, skulle budskapet vara; ingenting skulle 
ge associationer till att någon mer förändring kunde behö
vas. Därför skulle hästen stå orörlig, därför skulle ryttaren 
sitta lugn och orubblig i sadeln.

Att det verkligen låg till på detta sätt framgår tydligt 
om man jämför Galloris monumentförslag med Ferraris 
och ser på kommissionens bedömning av detta. Ferrari var 
själv deputerad vid den här tiden. Men han tillhörde inte 
den stora majoritet i parlamentet som i princip var nöjd 
med den monarkiska konstitutionen, utan den republikan
ska yttersta vänstern. Som politiker ville han alltså ha radi
kala förändringar, inte status quo. Detta kommer till 
uttryck också i hans statymodell. Här tyglar Garibaldi en 
häst som vrenskas och stegrar sig, här råder oro, här vän
tar strid! Intrycket förstärks av högrelieferna på sockelns 
sidor, som återger stridsscener ur nationalhjältens liv.

Monumentkommissionen skjuter i sin slutmotivering 
omedelbart in kritiken av förslaget just på avsaknaden av 
det lugn som monumentprogrammet hade rekommende
rat: den förklarar sig ”inte alls nöjd med den oroliga häs
ten, och inte heller synes ryttaren tillräckligt värdig”. 
Kommissionens majoritet avvisar alltså, kan man säga, 
republikanen Ferraris försök att ge monumentet ett inslag 
av forandringspropaganda utöver det i programmet av
sedda, uteslutande legitimerande budskapet.

Om Garibaldimonumentets fortsatta tillkomsthistoria 
vore i och för sig mycket att säga, men utrymmet medger 
inte det. I förbigående kan ändå nämnas att konseljpresi
denten Crispi utnyttjade den spektakulära invigningscere
monin 1895 (fig. 6) till att i sitt högtidstal göra ett general
angrepp på Vatikanen och därmed foga ett tillfälligt anti
klerikalt propagandabudskap till det legitimerande som 
var monumentets permanenta och centrala.



Fig. 6. Invigningen 
av Garibaldimonu- 
mentet i Rom den 
20 September 1895. 
Lägg märke till att 
Garibaldis blick är 
riktad mot den 
gamla fienden: påven 
i Vatikanen (Peters- 
kyrkans kupol syns 
på bilden bortom 
monumentets fram
kant). Xylografi i 
Illustrazione Italiana 
1895.

Men det inhoppet blev förstås snart glömt. Sin från 
början avsedda funktion som symbol för det lyckosamt 
fullbordade enhetsverket har Garibaldimonumentet där
emot behållit under sin nu snart hundraåriga tillvaro. Att 
det fortfarande kan sägas vara levande beror nog främst 
på att själva Garibaldigestalten har lyckats bevara så 
mycket av sitt karismatiska grepp över italienarna. Gari
baldi är alltjämt bra för allt och för alla i Italien: fascistre
gimen älskade att framställa Mussolinis svartskjortor som 
sanna arvtagare till Garibaldis rödskjortor, och 1943 tog 
sig en kommunistledd partisanbrigad i Norditalien namnet 
Giuseppe Garibaldi, för att nu ta två ytterlighetsexempel. 
Senaste gången själva monumentet fungerade i sin symbol
roll var vid hundraårsminnet av nationalhjältens död i juni 
1982. Vi hade då tillfälle att uppleva några välbesökta 
minneshögtider vid det uppe på Gianicolo, en officiell i 
forsvarsministeriets regi, en annan som var arrangerad av 
socialistpartiet med Bettino Craxi som talare. Kommunist
ledaren Berlinguer valde att i stället fara till Sardinien och 
ge en intervju för pressen, där han meddelade att en förfa
der hade varit nära vän till Garibaldi!
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Fig. 7. Porträtt av 
Giuseppe Mazzini 
(1805-1872).-Xylo
grafi i Ny Illustrerad 
Tidning 1872.

Mazzinimonumentet
Om Garibaldi var Risorgimentos främste krigshjälte, var 
Giuseppe Mazzini (fig. 7) chefsideologen för dess republi
kanska vänsterfalang. Men då det gällde tempot i deras 
respektive nationalmonuments tillblivelse blev skillnaden 
stor. Medan Garibaldis ju hade beslutats redan dagen efter 
det att han hade dött, dröjde parlamentsbeslutet om Maz- 
zinis monument till 1890. Det var 18 år efter hans bort
gång 1872. Men inte nog med detta: vi konstaterade nyss 
att Garibaldimonumentet invigdes 1895, efter 13 år. Maz- 
zinimonumentets invigning kom att dröja ända till 1949, 
hela 59 år efter beslutet! Många märkliga turer döljer sig 
bakom det förhållandet. Vi ska se närmare på några.

Det hade ju blivit monarkisterna förunnat att genom
föra enandet och skriva Italiens författning, men Mazzini 
hade oförtrutet fortsatt att kämpa för sina republikanska 
ideal ända till sin död. Detta hade lett till att han 1870 sat
tes i fängelse för statsfientlig verksamhet. Efter det kunde 
självklart inte den rådande regimen i Italien göra honom 
till officiell nationalhjälte genom att resa ett nationalmo-
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nument över honom förrän ganska lång tid hade gått. 
Mazzinis karantän skulle nog ha varat ännu längre än till 
1890, om inte ett uppmärksammat parlamentariskt inter
mezzo det året hade satt fart på monumentärendet. Den 8 
mars blev det ett våldsamt gräl i parlamentet mellan ytter
sta vänster-deputeraden Imbriani och Crispi, konseljpresi
denten, om ett regeringsförbud mot en republikansk Maz- 
zinihyllning i Livorno. Imbriani avslutade drabbningen 
med att kasta fram ett förslag för kammaren om ett natio
nalmonument över den store republikanen i Rom.

Stöten var skickligt insatt, eftersom det vid det laget 
inofficiellt rådde ganska stor enighet i landet om Mazzinis 
utomordentliga insatser under enhetskampen. Men efter
som förslaget kom från republikanskt håll skulle ett bifall 
från parlamentet kunna tolkas som att den monarkiska 
staten reste en politisk förändringspropagandasymbol, rik
tad mot sin egen författning.

Crispiregeringen löste knuten genom att ett par dagar 
senare själv föreslå parlamentet samma sak som Imbriani 
hade gjort, ett nationalmonument över Mazzini i Rom. 
Men det fanns en avgörande skillnad mellan förslagen. 
Den låg i motiveringen. Där hette det nu, med tydlig udd, 
att monumentet inte på något sätt var avsett som en hyll
ning till republikanen Mazzini. Det skulle uppfattas ute
slutande som det enade Italiens tribut till en av sina grun
dare. I kampen för det stora gemensamma målet, natio
nens enhet och självständighet, hade Mazzini bildligt talat 
stått sida vid sida inte bara med Cavour och Garibaldi 
utan också med - kungen! Sedan striden nu var över och 
målet nått hade han samma rätt som de till segerkransen, 
till en nationalhjältes ärestod. Historia alltså, inte dagspo
litik! Tillbakablickande legitimering, inte framtidsinriktad 
republikansk förändringspropaganda!

Med den motiveringen var det inte svårt att få förslaget 
godkänt av en stor parlamentsmajoritet. Men i kammarde
batten markerade förstås republikanerna sin avvikande syn 
på beslutets innebörd. ”Det skulle strida direkt mot italien
ska folkets medvetande”, sade deras främste talesman, ”att 
placera Mazzini vid sidan av Viktor Emanuel, Cavour och 
Garibaldi på toppen av pyramiden av alla det enade Italiens 
grundare. För det italienska folket ser i Mazzini inte enbart



historien, det förflutna. Det ser i honom själva livet, det 
förnimmer i honom framtiden!” Med andra ord: ni övriga 
må kalla statyn ett nationalmonument över en statsgrun- 
dare hur mycket som helst; för oss republikaner kommer 
den ändå aldrig att bli annat än en levande propaganda
symbol i vår kamp för republiken Italien!

1890 års förslag och beslut om Mazzinis nationalmo
nument tonade i själva verket efter hand alltmer fram som 
resultatet av en taktisk regeringsfint mer än av ett verkligt 
engagemang för mazziniminnet hos parlamentsmajorite
ten. Inga ansatser till att börja verkställa monumentbeslu
tet kunde förmärkas på många år. Först 1897 blev äntligen 
en monumentkommission tillsatt. Och den behövde sedan 
ytterligare nästan fem år på sig för att komma fram till ett 
beslut. Men då, 1902, förklarade plötsligt kommissionen 
en konstnärstävling om monumentuppdraget onödig, 
sedan det hade framkommit att Ettore Ferrari (fig. 8) stod

Fig. 8. Porträtt av 
Ettore Ferrari 
(1845-1929). Kop
parstick av Carlo 
Grimaldi ca 1905.
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till förfogande! Vem han var och vad han stod för har nyss 
framgått apropå Garibaldimonumentets tävling, och ni 
inser därför lätt att han måste ha betraktat det som en 
drömuppgift att få göra en stor offentlig årestod i Rom 
över sin politiske läromästare. Men mot Ferraris personli
ga engagemang för uppgiften stod starka krafters strävan 
att störa och fördröja monumentets fullbordan. Han stöt
te på många motigheter, och så kom första världskriget 
och bromsade ytterligare färdigställandet.

Vad monumentets placering beträffar föreslog Ferrari 
Aventinen (jfr fig. 1). Skälet var uppenbart: i det antika 
Rom hade den varit ”frihetens och folkets kulle”. Där låg 
då ett Libertastempel, och dit upp hade plebejerna dragit 
sig tillbaka, då de bojkottade folkförsamlingen i protest 
mot patricierna. Den 10 mars 1922, på 50-årsdagen av 
Mazzinis död, lades grundstenen där till hans monument. 
Viktor Emanuel III och regeringen och hela etablissemang
et var på plats vid ceremonin - med ett undantag, det repu
blikanska partiet! Det fördömde i stället i ett officiellt utta
lande detta ”monarkistiska spektakel” som ett vanhelgan
de av republikanen Mazzinis minne. Tvistefrågan från 
1890 om monumentets budskap hölls levande i högsta 
grad! Monumentet var annars praktiskt taget klart nu, 
men fascisternas maktövertagande samma år förde med sig 
nya problem och ny förhalning. Det färdiga monumentet 
kom därför att ligga magasinerat ett kvartssekel framåt.

Men den 2 juni 1946 blev Italien republik, efter en 
folkomröstning. Mazzinis dröm hade förverkligats. För de 
segrande republikanerna kom det nu väl till pass att hans 
staty fanns till hands, klar att resas. Platsen var ju också 
sedan länge utsedd. Monumentet över den store republi
kanen kunde därför 1949 avtäckas på Aventinens sluttning 
(fig. 9). Det skedde inför en stor publik den 2 juni, precis 
hundra år efter hans Romerska republiks korta tillvaro 
och på dagen tre år efter den italienska republikens födel
se, som inskriften på sockelns baksida förkunnar: 
”nell'anno centenario della repvbblica ROMANA - IL II 

GIUGNO MCMXLIX - TERZO ANNIVERSARIO DELLA REPVBBLICA 
ITALIANA - FV INAVGVRATO QVESTO MONVMENTO - DECRETA- 

TO CON LEGGE II LVGLIO MDCCCXC - IDEATO E SCOLPITO DA 
ETTORE FERRARI.”



Fig. 9. Mazzinimo- 
numentet på Aventi- 
nen, beslutat 1890, 
påbörjat 1902, fär
digt på 1920-talet, 
uppfört och invigt 
1949. - Foto Lars 
Berggren 1985.

Men lägg märke till vilken ordningsföljden till sist 
blev: först republiken, sedan monumentet! Den innebar ju 
att Mazzinis staty aldrig fick fungera som den spjutspets 
mot framtiden, som den propagandasymbol för föränd
ring, som republikanerna hade ämnat den till att bli under 
mer än ett halvsekel. När monumentet invigdes var bud
skapet, det som talar till oss i inskriften, legitimering av 
den framgångsrikt avslutade kampen. Den nyss födda ita
lienska republiken avtäckte med statyn av Mazzini ett 
monument över sig själv!

Hur har det då blivit sedan med Mazzinimonumentets 
funktion, under de gångna fyrtio åren? Mänskligt att döma 
var och förblir invigningen 1949 dess enda tillfälle att verk
ligen fylla en didaktisk roll för det italienska folket. Mazzi- 
niminnet har inte alls hållits levande i Italien på samma sätt 
som garibaldiminnet. Sekularjubileet 1972 firades i jämfö
relse med sin garibaldiska motsvarighet 1982 på ett myck
et modest sätt. Och vad annat kunde man vänta sig? Repu
bliken är numera en självklarhet för italienaren i gemen, 
dess ideatore i stort sett glömd utanför det lilla republi
kanska partiets krets. Republikanen Mazzini i brons sitter 
övergiven och blickar symboliskt bort över Circus Maxi
mus mot de antika kejsarpalatsens ruiner på Palatinen. Få 
som passerar vet vem han är och varför han sitter där.
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Brunomonumentet
Monumentet över Giordano Bruno hade förstås inte alls 
samma självklara koppling till det italienska enhetsverket 
som de över Garibaldi och Mazzini. Den förlupne domini
kanermunken som jubelåret 1600 brändes levande på 
Campo dei Fiori i hjärtat av renässansens Rom hade - vad 
vi vet - aldrig sagt eller skrivit någonting om ett enat Italien 
(fig. 10 och 11). Hans brott var enligt inkvisitionen spri
dandet av läror om universums oändlighet, världarnas 
mångfald och, vad värre var, tvivel rörande treenighetens 
natur och Marias obefläckade avlelse.

Brunos skrifter sattes på index och hans filosofiska 
gärning glömdes nära nog helt bort under två sekler, och 
det var först via tyska utgåvor av hans verk som italienar-

Fig. 10. Porträtt av 
Giordano Bruno (ca 
1546-1600). Bilden är 
den enda av honom som 
gör anspråk på autentici
tet. Den uppgavs då den 
publicerades första gång
en 1824 gå tillbaka på en 
numera försvunnen gra
vyr, utförd under Brunos 
vistelse i Paris. Äktheten 
är emellertid ifrågasatt.
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na på 1830-talet åter fick upp ögonen för honom. Motta
gandet färgades då av tidens starka nationalistiska ström
ningar: i historieskrivningen gjordes han snabbt till ett 
slags italiensk filosofisk pendang till Hegel, och senare 
kom han att framställas som anfader till all modern euro
peisk filosofi. När påvemakten efter revolutionsåren 
1848-49 framstod som enhetsrörelsens kanske farligaste 
politiska fiende, förvandlades Bruno så till sinnebilden för 
vetenskapens och den nya tidens kamp mot okunnighet 
och vidskepelse, förkroppsligade i den katolska kyrkan. 
Han blev till en föregångare och martyr för hela den libe
rala rörelsen och dess nationella frihetssträvanden.

Till Rom hade Bruno historiskt sett knappast någon 
annan anknytning än att han dömts och avrättats där. Men 
i sin egenskap av antiklerikal symbolgestalt, en ideologisk 
motpol till påven, blev han naturligtvis högintressant just 
där. Och 1876, bara några år efter det att påven berövats 
sin världsliga makt, startade romuniversitetets radikala 
studenter en internationell insamling för resande av ett 
monument över honom i det enade Italiens nya huvudstad. 
Enligt studenternas manifest skulle monumentet inför hela 
världen proklamera den klerikala ”obskurantismens 
nederlag” och ”en ny tidsålders gryning”.

Fig. 11. Kättarbålet 
på Campo del Fiori. 
Litografi av Gualtiero 
Mancini 1889. De 
låga husen i piazzans 
fond revs på 1850- 
talet. Det stora 
palatset t.h. om dem 
är Palazzo della Can- 
celleria. Museo di 
Roma (Gabinetto 
delle stampe).
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Studenternas satsning sammanföll i tiden exakt med 
den parlamentariska vänsterns maktövertagande och för
sta regeringsbildning i mars 1876. Uppenbarligen väntade 
de sig inte bara allmänt hårdare tag mot Vatikanen, utan 
också ett aktivt moraliskt och materiellt stöd för monu
mentprojektet från statens sida. Men den nya regimen 
visade sig på det hela taget ganska kallsinnig. Några minis
terier markerade sin goda vilja med smärre bidrag till 
insamlingen, men det var egentligen allt.

Vad beträffar den av klerikaler och högerliberaler 
dominerade kommunledningen i Rom, tillämpade den 
redan från första början en förhalningstaktik som sedan 
ända till slutet kom att prägla dess hantering av det obe
kväma monumentärendet. När studentkommittén - som 
ganska snabbt hade samlat in en aktningsvärd, om också 
inte tillräcklig penningsumma - pressade på för att få 
mark upplåten för monumentet på Campo dei Fiori, lät 
man ärendet vandra allt långsammare mellan den kommu
nala förvaltningens olika skrivbord.

1879 trodde sig kommittén kunna tvinga kommunled
ningen till ett definitivt beslut i frågan genom att ge den 
fyra olika monumentförslag att välja mellan. Men även 
denna gång undvek kommunen ett politiskt farligt ställ
ningstagande genom en undanmanöver: man förklarade 
att en saluhall skulle uppföras på Campo dei Fiori, varför 
inget monumentresande där kunde komma ifråga. Monu
mentprojektet var emellertid alldeles för starkt knutet till 
platsen för kättarbålet för att kommittén skulle kunna 
tänka sig att ändra lokaliseringen. Därför föll också ett 
kompromissförslag 1880 att placera monumentet på uni
versitetets mera avskilda cortile. Följden blev att hela 
saken tills vidare sköts på framtiden; och i väntan på mera 
fördelaktiga politiska konjunkturer fonderades de insam
lade medlen.

Granskar man studenternas monumentidé närmare 
förstår man både deras och stadens agerande. Att monu
mentets symboliska laddning skulle bli störst just på plat
sen för kättarbålet är självklart: bara där kunde det anti
klerikala budskapet få sin fulla kraft. På bålet anspelar 
också de fyra nyss nämnda monumentförslagens piedesta
ler, som avsiktligt hade utformats så att de för tankarna till



Fig. 12. Förslag till 
monument över 
Giordano Bruno pi 
Campo dei Fiori, av 
Riccardo Grifoni 
1879. Foto i 
Archivio Storico 
Capitolino (Rom).

antika brännofferaltaren. I ett fall finns - som synes - även 
lågorna med (fig. 12).

Men kommittén hade tänkt sig ett ännu mera aktivt 
samspel mellan monumentet och omgivningen. Det motiv 
som hade förelagts skulptörerna för själva statyn var 
Bruno inför inkvisitionsdomstolen, närmare bestämt just i
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Fig. 13. Plan över Campo 
dei Fieri. De med grått 
markerade byggnaderna 
skulle enligt den vid tiden 
gällande stadsplanen rivas 
för breddning av intillig
gande gator. Monumentet 
är inritat på den 
ursprungligen tilltänkta 
platsen. Till sist hamnade 
det mitt på torget, unge
fär halvvägs mot (den nu 
bortflyttade) fontänen.

Palazzo della 
\ Cancelleria

^ Monument

CAMPO BEI FIORI

(2) Fontän

PIAZZA FARNESE

det ögonblick då han hört sin dom, reser sig upp och säger 
till sina domare: ”Bäva ni, som ger mig denna dom, mer än 
jag som mottar den!”. Det anklagande finger Bruno riktar 
mot domarna hade med all sannolikhet ett bestämt, kon
kret och symboliskt mål: Cancelleriapalatset i torgets ena 
hörn (fig. 13)! Det var sedan gammalt säte för påvlig admi
nistration och 1871 av den italienska staten tillerkänt 
påven med exterritorialrätt. I permanent form skulle såle
des på torget återskapas både bålet och scenen i inkvisi
tionsdomstolen - en grandios antiklerikal tablå!

Sedan den första kommittén skingrats 1880 hölls 
monumentidén under några år vid liv i ett antal politiska 
föreningar på den yttersta vänsterkanten, men utan att det 
ledde vidare till konkreta åtgärder. Först 1884 - mitt i det 
romerska monumentresandets mest aktiva period - tog 
projektet på allvar fart igen.

Även den här gången startade det på universitetet, där 
de antiklerikala studenterna vid ett stormöte i juni beslöt 
att blåsa liv i företaget. Förutsättningarna hade nu också 
förbättrats högst avsevärt: Brunos anseende i den interna
tionella vetenskapliga världen hade växt, och hans roll 
som antiklerikal symbolgestalt hade ytterligare befästs och 
spritts i bredare befolkningslager. Påven Leo XIII hade 
dessutom under våren 1884 trappat upp kriget mellan libe-
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raler och katoliker till nya höjder, bland annat genom 
encyklikan Humanum Genus, som innebar en krigsförkla
ring mot det mäktiga, antiklerikala frimureriet. Det var 
inte underligt att den monumentkommitté som nu bildades 
fick stöd från många håll, inte minst från frimurarna.

Den nya kommittén började sin verksamhet i slutet av 
1884 med att formera en internationell hederskommitté till 
stöd för projektet, ett arbete som lyckades så väl att man i 
början av följande år kunde presentera en namnlista med 
nästan alla tunga italienska politiker. Den innehöll dess
utom en lång rad utländska storheter inom politik, konst 
och vetenskap, t.ex. Hugo, Renan, Spencer, Swinburne, 
Haeckel, Gregorovius och Ibsen.

Med denna formidabla uppbackning gick den interna
tionella insamling som utlystes mycket bra. Redan inom 
ett år hade tillräckliga medel för projektets genomförande 
samlats in, och kontrakt om utförande skrevs med Ettore 
Ferrari (som för övrigt också var en av frimureriets högsta 
potentater). I juni 1886 fick kommunen så en formell 
anhållan om upplåtelse av mark för monumentet på 
Campo dei Fiori (saluhallsprojektet hade nu helt fallit i 
glömska), och därmed började åter den segslitna striden 
mellan monumentkommitté och kommunledning. Till en 
början försiggick den på ungefär samma sätt som tidigare, 
med upprepade framställningar och oändliga väntetider, 
men i mitten av 1887 började den politiska händelseut
vecklingen på riksplanet gå monumentkommitténs väg.

I slutet av våren det året havererade det dittills allvar
ligaste försöket att åstadkomma en förlikning mellan Vati
kanen och staten, och det politiska tövädret följdes av en 
period av bittra motsättningar. Under sommaren dog 
sedan den alltid medlande, alltid kompromissvillige kon
seljpresidenten Depretis och ersattes av den hårdföre gari- 
baldisten, antiklerikalen och frimuraren Crispi, som omgå
ende uttalade sitt stöd för monumentföretaget. Tunga 
krigsveteranföreningar engagerade sig också, och i början 
av 1888 gick frimureriet ut i en landsomfattande propa
gandakampanj för projektet.

Roms Consiglio comunale, som fortfarande dominera
des av klerikaler och högerliberaler, tvingades redan i maj 
det året ta upp ärendet, men resultatet blev som väntat att



markupplåtelseansökan avslogs. Fastän dess motståndare 
nog i förväg var införstådda med att detta kunde bli en 
pyrrhusseger, blev de troligen ändå överraskade av styrkan 
i det ramaskri som efteråt höjdes i den liberala pressen: 
nej-röstarna hade avslöjat sig inte bara som påvetrogna, 
utan som landsförrädare, Vatikanen hade tagit makten i 
kommunen, och att driva bort den därifrån var en patrio
tisk plikt! Monumentfrågan hjälpte de olika liberala frak
tionerna att för första gången på många år överbrygga sina 
interna motsättningar och gemensamt mobilisera väljarna 
till kommunalvalet en månad senare, där man vann en för
krossande seger. Majoritetsförhållandena i stadens styrelse 
kastades om, och i december godkändes markupplåtelsen 
för monumentet utan diskussion.

Samtidigt som pressen på kommunen i monumentfrå
gan successivt ökade, hade motståndet från Vatikanen 
hårdnat. Efter den liberala valsegern på sommaren 1888 
tog påven själv till orda och fördömde i skarpa ordalag 
projektet. Sedan trappades propagandakriget från båda 
sidor upp, så att delar av Roms befolkning flydde staden 
under monumentets invigning, pingstdagen den 9 juni 
1889. Somliga var rädda för den Guds straffdom som den 
katolska pressen förutspådde skulle träffa staden i sam
band med ceremonin, andra för de mera jordiska tumult 
som allmänt befarades.

Men allt kom att gå mycket lugnt till. Invigningen for
made sig till en antiklerikal styrkedemonstration: repre
sentanter för mer än 2000 olika kommuner, universitet, 
frimurarloger och fritänkarföreningar från hela Europa 
deltog i ceremonin (fig. 14). Ändå fick den inte den politis
ka bredd arrangörerna hoppats på. Projektet hade efter
hand fått en allt starkare politiskt radikal framtoning. Spe
ciellt under slutskedet hade anarkistiska och socialistiska 
föreningar i stor mängd anslutit sig, och när stormöten 
bland arbetslösa eller strejkande arbetarmassor började 
avslutas med slagord som ”Viva Giordano Bruno!” drog 
sig det politiska mittfältet undan.

På diplomatiska vägar hade Vatikanen försökt göra 
invigningen till en internationell politisk stridsfråga men 
inte lyckats särskilt väl. Propagandamässigt hade man 
större framgång med ett cirkulärbrev, som skulle uppläsas



i alla den katolska kristenhetens församlingar, i vilket 
monumentets resande framställdes som ett fruktansvärt 
övergrepp såväl mot religionen som den helige faderns per
son, och där de troende inbjöds att protestera mot ”den 
enorma profanationen”. Resultatet blev att mellan 60.000 
och 75.000 brev, med bifogade namnlistor, under 1889 
vällde in till Vatikanen från hela världen. Motoffensiven 
följdes upp efter invigningen med att påven hotade att flyt
ta från Rom, något som under en kort period orsakade 
stor uppståndelse i flera europeiska statsledningar.

Hur såg då detta, ur Vatikanens synvinkel så monstru
ösa, monument egentligen ut? Ettore Ferraris första förslag 
från 1885 (fig. 15) bestod av en staty, som starkt påminner 
om kyrkans traditionella framställningar av profeter och 
evangelister, stående på en piedestal med reliefplattor och 
medaljonger. De sistnämnda var avsedda att fyllas med 
porträtt av namnkunniga offer för inkvisitionen, medan 
relieferna skulle innehålla scener ur andra tankefrihetens

Fig. 14. Invignings
ceremonin på 
Campo dei Fiori den 
9 juni 1889. Bilden 
tagen av fotografen 
T. Fabbri från 
hedersläktaren strax 
efter det att täckelset 
fallit. Museo di 
Roma.
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Fig. 15. Ettore Ferra
ris första förslag till 
monument över 
Bruno, publicerat 
1885 i Numero 
Unico - Giordano 
Bruno.

Fig. 16. Brunomonu- 
mentet så som det 
till slut kom att utfö
ras. Xylografi i Ny 
Illustrerad Tidning, 
publicerad tillsam
mans med referat av 
invigningen 1889.

martyrers liv. För monumentkommittén representerade 
denna ensemble vetenskapens och tankefrihetens successi
va framsteg och seger. I katolska kretsar betraktades den 
däremot som ett kätterskt Pantheon, med Bruno själv tro
nande som ett slags antikrist.

Studenterna insåg snabbt det utsiktslösa i att försöka 
driva igenom ett så utformat förslag, och därför bytte man 
redan 1886 ut en del av medaljongernas personager. Statyn 
gjordes om och i en ny version ersattes den utåtriktade, 
religiöst färgade profetgestalten med den i sig själv slutne, 
filosofiske munken (fig. 16). Även vad gällde monumentets 
placering på piazzan höll man en låg profil: Bruno skulle 
stå på dess västra kortsida, med ryggen nästan demonstra
tivt vänd mot Cancelleria-palatset.
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När maktförhållandena i kommunen ändrades av val
resultatet 1888 var man inte sen att utnyttja detta. I sam
band med grundläggningsarbetena för monumentet 1889 
flyttades detta till piazzans mitt - och vändes helt om. Den 
här gången var det emellertid inte Cancellerian som ham
nade i blickfånget. Nej, Brunos anklagande blick riktades 
nu rakt mot påven själv i Vatikanen, något som lätt kan 
kontrolleras med hjälp av en karta över staden (jfr fig. 1).

Även reliefernas och medaljongernas antiklerikala 
innehåll skärptes i slutfasen, säkert så långt som man 
bedömde att den politiska situationen tillät. En fingervis
ning om var ungefärligen gränsen gick får man när man 
upptäcker det diminutiva porträttet av Martin Luther (fig. 
17-18), insmuget under skägget på en annan kättare i 
medaljongfrisen - och näst intill osynligt från marknivån. 
Monumentkommittén hade nog gärna sett en medaljong i 
full skala med ärkeheretikerns profil, men det var en gest 
som skulle kostat alltför mycket i politisk good-will.

Här skulle vi gärna fortsatt med att reda ut monumen
tets komplexa ikonografi: de enskilda medaljongernas och 
reliefplattornas motiv, deras inbördes sammanhang och 
inskriptionens betydelse - kort sagt, det antiklerikala bud
skap monumentet var avsett att, som det hette, överant- 
varda åt kommande generationer. Men det skulle ta alltför 
mycket plats. Istället skall vi gå direkt över till dess fort
satta funktion.

Fig. 17. Medaljong
en med Lucilio 
Vaninis
(1585-1619) profil. 
Liksom Bruno döm
des han av inkvisi
tionen till döden på 
bålet. Under hak
skägget sitter den 
lilla medaljongen 
med Martin Luther. 
Teckning Lars Berg
gren 1989.

Fig. 18. Porträttet av 
Martin Luther, ca 5 
cm högt. Den dimi
nutiva inskriptionen 
lyder: M LUTERO 
MCCCCLXXXIII. 
Foto Lars Berggren 
1989.

67



Fig. 19. Antiklerikal 
studentdemonstra
tion i samband med 
årsdagen av Brunos 
död på bålet den 17 
februari 1898. Lägg 
märke till talaren, 
uppflugen nästan i 
Brunos famn. Lito
grafi av Dante Pao- 
lucci i Illustrazione 
Italiana 1898.

Vi kan utgå från att monumentets tänkta didaktiska 
funktion allvarligt stördes av den extrema politiska och 
religösa polarisering som striden runt dess resande fört 
med sig: ingen skulle på många decennier närma sig monu
mentet utan förutfattad mening om dess innehåll. Som 
politisk symbol fungerade det däremot utmärkt. Så länge 
som antiklerikalismen var en betydande faktor i italiensk 
politik, dvs. åtminstone fram till Lateranfördraget 1929, 
var det rörelsens symboliska centrum, en självklar sam
lingspunkt för de otaliga demonstrationer som under hela 
perioden riktades mot kyrkan och påven (fig. 19). Så sent 
som 1929 var monumentet fortfarande kontroversiellt, 
och i samband med fördraget restes i den katolska pressen 
krav på dess avlägsnande. Kanske var det - ironiskt nog - 
den gången bara Mussolinis, diktatorns, personliga ställ
ningstagande som räddade ”tankefrihetens martyr” kvar 
på Campo dei Fiori.

Därefter förefaller de katolska känslorna att ha svalnat 
ganska snabbt. Den stora monumentstriden började glöm
mas bort och därmed vände den upproriske munken lång
samt tillbaka till historien: kvar på sin piedestal bland
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grönsaksstånden står filosofen som för första gången 
befolkade en oändlig rymd med varelser som vi. Med den 
utvecklingen skulle nog Ettore Ferrari varit minst sagt 
missnöjd. Både för honom och studentkommitténs med
lemmar var målet att resa ett monument som fysiskt - 
d.v.s. som samlingsplats - såväl som politiskt och ideolo
giskt skulle tjäna som ”utgångspunkt för ett skoningslöst 
krig mot vidskepelsen och tankens slaveri” (Ferrari), med 
andra ord som forandringspropaganda i tämligen out
spädd form.

Så tolkades företaget också av Vatikanen, som emel
lertid inte var sen att söka utnyttja det för sina egna syften. 
För den allra största delen av projektets mindre aktiva till- 
skyndare hade monumentet, åtminstone inledningsvis, en 
fredligare innebörd. Antingen såg man det som inrangerat 
i strävandena att skapa en nationell identitet - d.v.s. ett 
legitimerande av enhetsverket - eller också såg man det 
som en taktiskt betingad motaktion, avsedd att balansera 
den aggressiva propaganda mot den italienska staten, som 
spreds av den katolska kyrkan.

* * *

Som framgått av våra tre korta redovisningar spelade de 
materiella monumenten och deras konstnärliga utform
ning ofta en underordnad roll i tillkomstprocesserna. För
hållandet är speciellt tydligt i fråga om Brunomonumentet, 
där politiskt propagandistiska motiv kan visas ligga 
bakom alla betydelsefulla beslut, från det ursprungliga ini
tiativet till orienteringen på piazzan. Bilden är ungefär den
samma för alla de 45 undersökta monumenten.

Detta är naturligtvis inget egendomligt. Det slutande 
1800-talet såg inte piazzornas heroer i första hand som 
utsmyckningar utan som didaktiska instrument, avsedda 
för folkets fostran (fig. 20). Tilltron till monumentens för
måga att förmedla och forma värderingar var stor, något 
som förklarar både tidens ”monumentmani” och de häfti
ga politiska strider som ofta utbröt runt dem. Att monu
ment i allmänhet borde ingjuta kärlek till fosterlandet och 
respekt för dess ideal kunde man kanske utan större svå
righeter enas om, men när det gällde att närmare precisera 
dessa ideal, hur de borde konkretiseras i brons och mar-



Fig. 20. Idealbild av 
ett monument i 
funktion! Illustreret 
Tidendes xylografi 
av H.V. Bissens 
monument över 
Tycho Brahe i 
Köpenhamn (1876).

mor, och vilka historiska gestalter som var värdiga att per
sonifiera dem, gick meningarna lindrigt sagt isär.

Av den didaktiska, eller propagandistiska, funktionen 
följde att den konstnärliga aspekten underordnades den 
kommunikativa - och att man föredrog välkända stil
mönster och etablerad ikonografi framför aldrig så origi
nella nyskapelser. Detta har medfört att man inom konst
vetenskapen, med hänvisning till monumentens avsaknad 
av originalitet och kreativitet, länge inte hållit dem för 
intressanta forskningsobjekt. Under större delen av vårt 
sekel har konsthistoriker och konstkritiker mestadels 
behandlat genren som ett degenerationsfenomen eller ett 
slags kulturellt sjukdomstillstånd, där medborgare av alla 
fack och kulörer kollektivt dukade under för vad som kal
lades ”monumentmani”, ”Denkmalpest” och liknande. De 
fysiska spåren av farsotens härjningar - d.v.s. monumenten 
själva - förvisades till konsthistoriens skräpkammare eller 
skräckkabinett och plockades fram bara för att illustrera 
det konstnärliga förfall, ur vilket den moderna konstens
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egna heroer hävde sig upp mot ständigt högre estetiska sfä
rer.

Med våra exempel har vi velat visa att det som i ett 
snävt konstnärligt eller estetiskt perspektiv kan te sig som 
mediokra resultat av enskilda konstnärers ansträngningar, 
i ett större sammanhang kan vara högintressanta sam- 
hällshistoriska dokument. Vi har också velat fästa upp
märksamhet på vikten av en forskning som ökar och spri
der kunskap om de historiska monumentens bakgrund, 
syften och tillblivelsehistoria, för förståelsen av deras roll 
som en del av ett lands kulturarv. Det allra viktigaste är 
emellertid att 1800-talsmonumentens 1900-talshistoria lär 
oss vad som händer med en föremålskategori som isoleras, 
lyfts ut ur sitt historiska sammanhang, klassificeras och 
bedöms utifrån en alltför snävt tilltagen - och delvis felak
tig - uppsättning kriterier. Detta tidsbetingade tunnelseen
de är alltid en fara, som hos kulturminnesvårdande myn
digheter kan ge snabba och irreparabla konsekvenser. Där
för måste historisk forskning och förmedlandet av histo
riska kunskaper alltid utgöra ett centralt inslag i en aktiv 
kulturminnesvård. *

*1 inbjudan till symposiet angavs som ett av dess huvudsyften att sti
mulera till forskning av betydelse för kulturminnesvården, och det 
framhölls som särskilt viktigt att kommande projekt inom området blir 
ämnesövergripande. Det forskningsprojekt som vi driver sedan 80- 
talets början om Monument och monumentpolitik i Rom 1870-95 och 
som nu har frambragt två större publikationer, en på ca 300 och en på 
ca 400 sidor (se nedan), är i allt väsentligt utformat och genomfört som 
ett historiskt-konstvetenskapligt teamwork. Vi uppfattar det därför 
som en del av vår uppgift här att illustrera just ämnesövergripande 
forskning på området. Vår andra delroll har vi funnit i inbjudans mar
kering av att symposiets teman bör belysas med exempel från aktuell 
forskning. I vårt fall rör det sig då om att visa just monumentforsk
ningens betydelse ur kulturminnesvårdens synvinkel.

För innehållet i föredraget svarar vi båda, fastän vi vid symposiet 
delade upp framförandet sinsemellan, så att Lennart Sjöstedt stod för 
inledningen och presentationen av Brunomonumentet och avslutning
en. För fylligare information om det behandlade ämnesområdet hän
visas till Lars Berggrens Giordano Bruno på Campo dei Fiori - ett 
monomentprojekt i Rom 1876-1889, Lund 1991, samt projektpubli
kationen, som kommer att publiceras i Svenska Rominstitutets serie 
SUECOROMANA. STUDIA ARTIS HISTORIAT INSTITUTI ROMANI REGNI SUECIAE
1992/93.



Det atlantiska landskapet 
mellan empiri och vision: 
Olof Rudbecks motsägelser
Gunnar Eriksson

tt tala om Olof Rudbecks Atlantica måste alltid
inledas med ett förbehåll. För en nutida läsare präg-

JL A. las detta gigantiska och kaotiska verk först och 
främst av elefantsjuk stormaktschauvinism. Författaren 
driver den från början dödsdömda tesen att Sverige ett par 
århundraden efter syndafloden var ett maktcentrum var
ifrån väldiga världserövrande krigshärar gång på gång 
uttågade. Norden var därtill det land där astronomin upp
stod, där tideräkningen blev en vetenskap och där bokstä
verna uppfanns. Med aldrig upphörande iver och i en allt
mer snårig och ogenomtränglig text bökar sig författaren 
igenom sina argument för denna ståndpunkt. Alltsammans 
blir obönhörligt ett första rangens prov på lärd galenskap.

Jag lämnar nu dessa otvivelaktigt riktiga omdömen för 
att se om ett studium av Atlantican kan belysa framväxten 
av den antikvariska forskningen och museiverksamheten i 
Sverige, om det finns en rudbeckiansk tradition på detta 
område utöver den som omhuldades av hans göticistiska 
efterföljare på 1700-talet, och om Atlantican trots allt kan 
bilda del i det professionella medvetandet hos nutidens 
museifolk och fornforskare. I överensstämmelse med pla
nen för detta symposium skall min föreläsning ses mer som 
ett försök att locka till vidare forskning än som en slutgil
tig redovisning av ett fullbordat projekt.

En viktig utgångspunkt för förståelsen av Rudbecks 
Atlantica är att Rudbeck själv i grunden var naturveten
skapsman - detta i motsats till sina kritiska kollegor på 
antikvitetskollegiet som var humanister. Detta gör genast 
på ett särskilt sätt Rudbecks vetenskapliga insats proble-



matisk. Han hade startat sin forskarbana i unga år som 
framgångsrik anatom. Redan som 22-åring hade han vid 
det anatomiska dissektionsbordet demonstrerat lymfkårls- 
systemet för drottning Kristina och snart blivit erkänd som 
en av dess vetenskapliga upptäckare. Han hade senare 
grundat en av Europas artrikaste botaniska trädgårdar och 
i brev till framstående astronomer redogjort för sina komet
observationer. Under hela den långa tid han arbetade med 
Atlantican (vars första band utkom 1679 och vars fjärde 
del var under tryckning vid hans död 1702) höll han på 
med att avbilda alla världens växtarter i ett storslaget trä- 
snittsverk, vars båda första delar hann utkomma före hans 
frånfälle och till vilket ytterligare flera tusen träsnittsfor- 
mar förelåg klara. I de cartesianska striderna vid Uppsala 
universitet, som innebar den moderna naturvetenskapens 
introduktion i svenskt akademiskt liv, deltog han med lust 
och aggressivitet på de modernas sida.

Hur kunde, har man ofta frågat sig, en man av Rud- 
becks modernitet och vetenskapliga resning förfalla till det 
chauvinistiska fantasteriet i Atlantican? Svaret är enligt 
min mening att det egentligen inte föreligger någon mot
sättning mellan den naturvetenskapliga modernismen och 
Atlanticans innehåll. Om man anser att en sådan motsätt
ning föreligger är det troligt att man blandar ihop olika 
saker som för en historiker är viktiga att hålla isär.

Man måste t.ex. noga skilja på vår egen samtids 
stränga standard för vetenskaplig metodik och det faktiska 
utseendet på den vetenskap under 1600-talet som då räk
nade sig själv som modern och som i och för sig lämnat 
sina ideal i arv till nutiden. Den rena empirin, den nog
granna mätningen ansågs redan då vara riktmärken för 
vetenskaplig forskning, men de faktiska resultaten av den 
forskning som utfördes framstår för oss nutida bedömare 
som oftast felaktiga och inte så sällan fantastiska. Att 
Atlantican innehåller fantastiska slutsatser och påståenden 
gör den i och för sig inte olik många av de slutsatser och 
påståenden som återfinns hos också mycket berömda sam
tida naturforskare. Det kan räcka med att hänvisa till den 
geniale astronomen Kepler, men det är inte svårt att finna 
dussintals andra exempel.

Det kan visserligen vara sant att Rudbecks resultat kan



framstå som ovanligt mycket fantastiska, men då är vi inne 
på gradskillnader som i inte så liten utsträckning kan åter
föras på de annorlunda värderingar vi nutidsforskare till
skansat oss i förhållande till dåtidens bedömare.

Skillnaden mellan det faktiska utseendet på dåtida 
modern vetenskap och nutida vetenskap av högsta klass 
får heller inte sammanblandas med skillnaden mellan dåti
da modern vetenskap och dåtida gammaldags eller tradi
tionell vetenskap. Denna traditionella vetenskap, som de 
moderna opponerade mot, var den av aristotelisk filosofi 
präglade skolastiken - den var sannerligen inte patriotisk 
eller chauvinistisk eller ens särskilt spekulativ. Skolastiken 
kunde i själva verket ofta vara betydligt mera torr och nyk
ter i tonen än den moderna naturforskningen. Och de 
nationella tongångarna präglade säkerligen oftare den nya 
skolans män, knutna som de gärna var till nationalstater
nas furstar och potentater, än de traditionella skolastiker- 
na, vars intellektuella ursprung var den i hög grad interna
tionella medeltida kyrkan.

Nu tycks jag trots de bästa föresatser ha hamnat i ett 
försvar för Rudbecks historiespekulation. Men min 
mening har bara varit att ställa denna i relation till vad 
som ansågs som vetenskap i hans egen samtid och påvisa 
att ingenting i Atlantican strider mot vår uppfattning om 
Rudbeck som en modernist i sin tid.

Allt detta hindrar givetvis inte att det för Rudbeck 
uppkom spänningar mellan de empiristiska vetenskapliga 
kraven och styrkan i hans patriotiska vision. Vi skall se att 
han nog själv var ganska medveten om dessa spänningar. 
Men eftersom ett tema för detta symposium är landskapet 
som historiskt vårdobjekt skall jag föra in denna spänning 
via en presentation av landskapets roll i Rudbecks utforsk
ning av Sveriges förflutna.

Att landskapet hade stor betydelse i Atlantican har 
Rudbeck själv betonat. Han har liknat sitt verk vid en 
byggning, timrad av tre delar, grunden, väggarna med 
taket samt ornaterna och utsirningarna. Dessa ornater och 
utsirningar, säger han, är de bevis för hans teser som han 
hämtat från själva språket, från namn på orter, gudar och 
härskare, liksom på kulturföreteelser av olika slag. Också 
de myter han så ofta åberopar hör strängt taget till utsir-



ningarna. Väggar och tak i den atlantiska byggnaden är de 
gamles skrifter, dvs. de källuppgifter han letat fram hos 
antika författare eller isländska handskrifter, och som med 
mer eller mindre långtgående källtolkning visar sig avslöja 
information om våra fornnordiska förhållanden. Argu
ment av detta slag är givetvis mycket viktiga. Men, säger 
Rudbeck, själva grunden av byggnaden är ändå Sveriges 
land med dess berg, sjöar och strömmar. Det är genom stu
diet av själva detta land som fundamentet kan läggas för 
alla de andra övningarna. Med denna bekännelse till land
skapets primat kan Rudbeck samtidigt sägas avslöja, att 
han också i själva Atlantican, detta historieverk, betraktar 
sig som naturforskare, eftersom landskap onekligen tillhör 
naturen.

Rudbecks användning av landskapet som historisk 
källa är mycket konkret. Det rör sig i ett för honom viktigt 
fall om ren topografi i kombination med vad vi kan kalla 
enkelt lantmäteri.

Redan i första delen identifierar Rudbeck Sverige med 
ön Atlantis, som Platon berättar om i dialogerna Timaios 
och Kritias. Enligt Platon låg Atlantis utanför Herkules 
stoder, vilket närmast borde tolkas som väster om Gibral
tar sund, men Rudbeck har funnit goda skäl tala för en 
betydligt nordligare orientering. Han kan också fastslå att 
Atlantis snarare måste vara en halvö än en ö, och till sin 
glädje finner han att de ganska noggranna mått som Plato 
på sitt underfundiga vis givit sin sagostat förunderligt väl 
stämmer med Sveriges utsträckning. Det svenska landskap 
som han får anledning att främst uppehålla sig vid här är 
trakten kring Atlantis huvudstad, belägen på en slätt mel
lan bergen, och av Rudbeck snabbt identifierad med 
Gamla Uppsala, och för allt i världen inte med det nya 
Uppsala, som hans vedersakare Schefferus velat ge en 
högre ålder i sin stora strid med kollegan Verelius. Låt oss 
här följa Rudbeck i hans topografiska identifikationspro
cess. Nu, säger han, ”vilje vi komma till dess huvudstad 
och bese först om dess plats med sin vidd, längd, bredd, 
backar, kullar, rännareban, strömmar, åar, hamnar... äro 
icke in till denna dag behållne efter Platonis egen beskriv
ne mätning”. (I, 106)

Platon talar om ett näs med en skön slätt som av lan-



dets alla orter var den vackraste och fruktsammaste. Näset 
ligger vid havet - Rudbeck framhåller att Mälaren som 
sträcker sig upp mot Uppsala egentligen inte annat är än 
en havsvik. Mitt på denna slätt fanns enligt Platon en 
backe, där templet och kungssalen stått. Detta stämmer 
föstås med åsen där gamla Uppsala ligger mitt på slätten. 
Rudbecks karta ger entydigt besked. Nya Uppsala ligger 
däremot på slättens ena sida, där skogen tar vid. Platons 
mått på tempelbacken visar sig också stämma med den 
uppmätning som Rudbeck företagit. När Platon i fortsätt
ningen talar om en del grävda kanaler (gravar med Rud
becks terminologi) har han enligt vår svenske fornforskare 
gjort en del sammanblandningar, men i stort sett går det 
att återföra de platońska vattendragen på förhållanden 
som råder också i nutiden. Rudbecks bild är ganska utför
lig. Han hänvisar läsaren bland annat till en karta som han 
själv omständligt avtagit med hjälp av sex matematikstu
denter (fig. 1). Åkerbruket har raserat en del av dessa gräv
da diken eller kanaler, och bilden kompliceras ytterligare 
av de vägar vattnet i de förbiflytande åarna tar under vår 
och höstfloden. Professor Celsius som följde med Rudbeck 
ut på dessa mätningar den 22 juli 1677 har en intressant 
förklaring till olikheterna mot nutiden. Han, säger Rud
beck, ”menar att man utur dessa största gravar eller träsk 
haver farit in i ån i de gamla tider innan Sankt Olof utgrov 
Mälaren på söder sidan om Stockholm, då Söder ström 
först feck sitt namn och därav hela Mälaren på många 
alnar sig satte. Och av den orsak blev Gamla Uppsala flyt
tat till det nya, emedan farkosterna sedan ej kunde så högt 
komma uti Fyringsån, utan måste stanna i Oset.” (Atk I, 
109 f.)

Enligt Platons beskrivning omges den atlantiska 
huvudstaden av ett par omkretsar av kanaler. ”Dessa gra
var,” deklarerar Rudbeck i anslutning till detta, ”vilka lik
som i en cirkel omfatta denna gamla Uppsala-backan och 
när stor flod är giva honom ett anseende såsom en holma, 
på vilken Kungsgården, Templet och de kungliga begraf- 
ningar (högarna) än idag kvar stå, kallar Plato den mindre 
omkrets” (L.c.). Måtten visar sig på nytt stämma med 
Rudbecks egna uppmätningar, medan motsvarande mått 
ingenstans kan återfinnas vid nya Uppsala.



Fig. 1. Karta över 
Gamla Uppsala 
efter Rudbecks och 
hans studenters 
uppmätning.

Platon, fortsätter Rudbeck, beskriver också den yttre, 
vidare omkretsen av kanaler eller strömmar, inom vilken 
rymdes offerplatser, trädgårdar, träningshus för folk och 
hästar, jämte en stor höjd vars bredd var en stadie men 
längden så stor som fordrades för ringrännande eller tor
nerande med hästar. Texten är för Rudbeck delvis mörk, 
men ett intensivt studium klargör för honom att det Platon
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kallar för ”gravar” stundom helt enkelt är åar, som enligt 
filosofens egna ord används för att flotta timmer till 
huvudstaden. Och det är än idag sant, kan Rudbeck tri
umferande konstatera, att ved och timmer flottas genom 
dem både till gamla och nya Uppsala. Dessa åar eller gra
var visar sig nämligen vara Tenstaån, kommandes från 
Örby sjöar” som ”faller ända rätt ifrån nordan till söder 
på gamla Uppsala, men in mot gamla Uppsala faller den 
märkeliga ån Samnaå, snett in i samma ström, ved vilken 
fordom det yppersta folket av hela riket förr samlades när 
något på galt eller särdeles saker förhänder hades; där 
avbryter sig ån, som Plato säger i en cirkel, ty hon stiger 
först ända nordväst intill Ulvafall, dädan åter i sydväst, till 
dess Jumkilsån snett efter möter genom vilken det mesta 
timber och ved flottas. Efter deras tillsammanstötning fal
ler hon södost in till Östra aroset eller nya Uppsala, där 
henne möter Svartbäcken ifrån nordost.” (Jlid.1117.)

Fynd av skutkölar bekräftar att dessa vattenleder 
engång varit segelbara, och Rudbeck redogör utförligt för 
gamla uppländska segelleder, varav en del ännu lever i 
mannaminne. Allt detta kan återfinnas på hans kartor i 
Atlanticans Atlasband. Platos uppgift om virkestranspor
ten till Atlantis huvudstad fascinerar honom, och han åter
kommer till den i dess uppländska sammanhang: ”Åvanför 
staden, säger Plato, voro tvenne gravar genom vilka timber 
och ved fördes”. ”Här”, påpekar Rudbeck, ”äro icke hel
ler mera än 2 åer som sticka sig in i Stadsens (G Uppsalas) 
omkrets, nämligen Jumkilsån, där årligen ännu föres tim
ber och ved, och den andra Tensta ån, vilken nu ej stort 
verke kan föra, emedan Ekeby och Edshammars damm 
och kvarn det förhindra, och flera järnbruk därovanföre 
upprättade som verket behöva” (I, 113). Uppgifter om åar
nas bredd stämmer med hans mätningar och även deras 
avstånd inbördes, som enligt Platon var 100 stadier. ”Tag 
cirkelen”, uppmanar Rudbeck sin tänkte kartläsare, ”och 
mät emilian Jumkilsån och Tensta, så finnes det på 19 tafla 
figur 84.” Uppgifterna om hamnens belägenhet i den 
atlantiska staden visas genom gamla kartor och ytterligare 
mätningar också stämma med förhållanden som måste ha 
rått i Gamla Uppsala före Sankt Olofs öppnande av Söder
ström. En del höjder, som vid Uppsala slott överträffar



däremot Platons måttuppgifter, men Rudbeck kan också 
förklara avvikelser mellan Atlantisbilden och hans upsali- 
ensiska verklighet: ”Men en måste här såsom uti alla 
naturliga ting vilka intet äro gjorda efter byggmästarens 
art, där de bruka lod, snöre, vinkelhaka och linjal, intet 
taga allt så noga, utan efter ett runt tal, såsom det sig mes
tadels haver i naturen och man ser Platonem själv här det
samma öva.” (1,115.)

Gamla Uppsalas rännarbana jämförd med Atlantis blir 
föremål för åtskilliga mätningar, både Rudbecks egna och 
några som militärer utfört. Därefter tar Rudbeck itu med 
Platons uppgifter om att det funnits ytterligare tre hamnar 
utom den i huvudstaden, och vid identifikationen av dessa 
får Rudbeck tillfälle att excellera i sina kunskaper om 
landskapets förändringar, på grund av vattentransport av 
material och myllans tillväxt. ”Uti archiepiscopis Lenaei, 
Engelbrekt Svenssons och Gösta Larssons ungdoms tid”, 
berättar han, ”var hela Kungsängen en sjö som nu allt är 
land, fast hon vår och höst överflödas till en del.” Detta 
skall senare utföras något vidlyftigare, lovar han ”på det 
man må se huru årligen alla strömmar, insjöar, kärr och 
moras allt bliva mindre och mindre och förfalla av den 
årlige tillflutne svartmyllan och gyttjan, varav man kan 
döma vad på några 1000 år kan ombytas.” (I, 116). Hans 
vidare utläggningar kring hamnarna i Fyrisån nedom 
Gamla Uppsala beledsagas av ideliga utflykter både till his
toriska utkunder från skilda sekler och till snabbglimtar av 
hur han själv förvarar sina postjakter på vintern i Uppsala 
hamn och hur han tolkar det stentorg som ryms på Uppsa- 
laåsen vid Kungshamn.

I Platons topografiska beskrivning av Atlantis ingår en 
uppgift om att huvudstaden på stort avstånd, d.v.s. utanför 
alla tre hamnarna, omgärdades av en mäktig mur. Här 
kunde till äventyrs en försiktig ande känna en viss van
makt, om det gällde att identifiera Atlantis med Gamla 
Uppsala - någon sådan mur stod väl ändå inte att finna i 
det uppländska landskapet? Rudbeck däremot ser små 
hinder: ”Vad Plato förstår genom denna muren vilja vi till
se.” Han konstaterar att murar i vår vanliga bemärkelse 
inte konstruerades så långt tillbaka i tiden - det var först 
inför kriget med Troja som murar omtalas. Däremot vet



Fig. 2. Rudbecks 
karta över Uppsala
trakten med Gamla 
Uppsala i mitten, 
åarna och ”muren” 
av skog därom
kring. (Ur Atlanti- 
cans atlasband.)

han som den barockmänniska han är att ord används i 
överförd bemärkelse: krigsmän sägs bilda en mur, ja, i en 
rapport från Köpenhamn om de nyss timade krigshändel
serna i Skåne, kallades den svenska hären för en järnmur. 
Även berg kallas ofta för murar. Flavius Josephus, Ammi- 
anus Marcellinus och Curtius ger i sina historiska arbeten 
alla belägg för den saken. Och även skogar kallas stundom 
murar, vilket Strabo ger belägg för i sjunde boken. På 
samma sätt kan han med en av sina kartor visa hur muren 
just med de mått som Platon anger, bildas av en krans av 
berg, ”där de uppstiga med gråberg och skog beblandade 
och följa Läbyån allt upp till Läby och Vänge, sedan till 
Jumkil, från Jumkil till Skuttunge, Länna, Rasbo, Frötuna, 
Funbo, Danmark och lyktas i Kungshamn. Desse intängja 
och omgjorda denne slätten runt om på 50 stadier ifrån 
huvudstaden eller Gamla Uppsalas yttersta omkrets efter 
Platonis ord, det är 15 000 alnar.” (1,120. Jfr fig. 2.)

Nog, kanske, om Gamla Uppsala som Atlantis huvud-
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stad. Vad texten bland annat visar är hur närvarande Rud- 
beck är i sitt uppländska landskap och hur klart dess nuti
da konturer återförs på Platons mytiska landskap via 
empiriska mätningar, kartritning och studier av miljöför
ändringarna genom den naturliga materialtransporten i 
samband med höst- och vårfloderna, mullbildningsproces- 
sen och mänskliga ingrepp. Den visar också hur han kom
binerar denna empiri och naturkunskap med sin läsning av 
de klassiska texterna, där den barocka samtidens benägen
het att tolka texterna symboliskt metaforiskt kommer 
honom väl till pass i svåra passager. Också ett annat 
barockdrag är enligt mitt förmenande framträdande i detta 
avsnitt, fast mitt referat hållit det tillbaka. Liksom barock
musiken älskade polyfoni tillämpar Rudbeck ett slags 
polyfon argumentation, d.v.s. han söker driva hem mer än 
en tes samtidigt. Här är det två teser som slingrar sig om 
varandra: 1) att Atlantis är Sverige, 2) att Atlantis huvud
stad var Gamla Uppsala, inte Nya Uppsala.

Atlantican visar att Rudbeck måste ha upplevt den 
nordiska naturen som mättad av historia och myt. Bely
sande är hur han väver in sina iakttagelser om flyttfåglar
nas ankomst och bortdragande med det mytologiska mate
rial med vilket han söker visa att bland annat de egyptiska 
hieroglyftavlorna med årstidsöversikter måste vara över
tagna från nordiska folks erfarenheter. En på 1600-talet 
vida berömd s.k. Isis-tavla, publicerad av bl.a. Athanasius 
Kircher, blir föremål för Rudbecks långdragna analyser 
och jämförd med gamla svenska runstavar som han hade 
en imponerande samling av. Se fig 3. Uttryckssätten visar 
hur livligt han lever sig in i både den samtida natur han 
vandrar omkring i utanför Uppsala och de gamla mytiska 
och historiska källorna.

Fågeln som utsträcker sina vingar mellan markeringar
na X och Y på Rudbecks träsnitt föreställande Isistavlan, 
är en svala, ”som klart synes av dess skapnad”. Svalan, 
”vilken ytterst i April eller först i Majo hos kommer igen, 
och är detta skett den 20 april detta år, dock alltid senare 
för dem upp i Kemi. Nu,” fortsätter han, ”liggja ock alla 
ängjar fulla med tranor och willgäss komne från Egypten i 
desse dagar, som var den 21 april; vilka innan 2 eller 3 
dagar flyga längre upp i nordan.”(II,688.)



oa»b. Novemlwr. Oewabet. Januiiiuii Fehruiriu#

Mattiin. Aprilit, Maj, Juniul.

Julial. Augufluit September, October.

Fig. 3. Den av Rud- 
beck återgivna s.k. 
Isistavlan.

Rudbecks kunskaper om de nordiska flyttfåglarna är 
överhuvudtaget förbluffande stor och har tidigare varit 
helt förbisedd i vår litteratur om den nordiska naturens 
utforskningshistoria. Han är som framgått helt klar över 
att tranor och gäss hör till kategorin flyttfåglar och han
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berättar utförligt om deras ankomst till norra Sverige, 
gärna med datumangivelser: ”Vart år om vårtiden komma 
tranorna, villgässen och änderna igen, och här vid Uppsa
la och flera orter i riket som ligger under 60. höjdgraden 
slå de sig uti april neder på ängjar och insjöar och i majo 
äro de längst upp i Sverige och Lappland under 70. höjd
graden” (Atl III, 204). Hur nedflyttningen på hösten styrs 
av väderförhållanden vet han av egen märklig erfarenhet. 
Han berättar livfullt om sin seglats till Lybeck 1653, d.v.s. 
utresan till de medicinska studierna i Holland: Ytterst i 
september, säger han, är de stora flyttfåglarna nere i Mel
lansverige, aktande på nordanvinden som de följer åt över 
Östersjön. Då han den 8 september 1653 befann sig på 
skeppet utanför Dalarö, där man låg still eftersom vinden 
var sydlig och hindrande, syntes inte en enda av dessa 
fåglar. ”Den 10 september kl 11”, fortsätter han, ”fingo vi 
nordanvind. Klockan 2 räknade jag kring hela horizonten 
över 30 stora skockar i flykten. Om natten fingo vi åter 
sunnanväder, den 12 var helt lugnt, då sågo vi inga skock
ar utan marsvinen läto se sig, vilket betydde oss storm, den 
13 om dagen vart nordan med storm, och syntes ävenså 
himmelen full med dessa fågelskockar, då vi under Born
holm miste stora masten” (Atl. III, 206).

Rudbecks kunskaper om fåglarnas flyttning är över
raskande detaljrik. Så framhåller han att de i Arktis häck
ande fåglarna tar olika flyttningsvägar, beroende på var 
häckningsplatsen närmare besett är belägen. Om tranorna 
och andra stora vattenfåglar säger han således: ”...de sjö
fåglar och tranor som fara om hösten i Persien komma 
ifrån de lappar som äro i Österbjarmia vid Ishavet och fara 
över Caspiska havet. Men de som komma utur Östersjön, 
de fara över Pontum Euxinum.” (Ibid. 209.) Och han vet 
att de flyttar mot trakterna av ekvatorn men inte längre. 
Ty, beräknar han, de överflyger 15 breddgrader på en 
månad, ”det gör 1/2 grad om dagen som är 71/2 tysk mil, 
vilket intet är illa flugit när man avdrager deras vilotid och 
måltidsstund” (l.c.) Detta är Rudbeck i sitt empiriska esse, 
hanterande mått och beräkningar med praktikerns nyktra 
blick för de gränser som jordiska behov sätter för presta
tioner och teorier. Det är också karakteristiskt för Rud
becks hela hållning att han avvisar böndernas vidskepliga



föreställning att svalorna skulle övervintra på sjöbotten 
efter att ha samlats i vassarna på hösten. - Ännu hans 
efterföljare Linné föll som bekant i den fällan. Istället tol
kar han denna föreställning symboliskt, som en myt, 
avsedd att skildra jordens sorg om hösten då livet flyktar 
från nordanlanden. (Atl II, 542). Och i samband med sva
lornas flyttning ett sista exempel på Rudbecks karakteris
tiska benägenhet att i första hand förlita sig på självsyn: i 
fråga om tornsvalan kan han i motsats till exemplet nyss 
bekräfta böndernas utsago, att den skall vistas i Sverige 
jämnt 72 dagar och inte längre. ”Jag haver”, säger Rud- 
beck, ”försökt att härom få någon viss kunskap och 
antecknar själv de dagarne när hon kommer igen och när 
hon avreser, så finner jag henne komma igen ytterst i maj o 
eller först i junio och åter avresa den 1 och 12 augusti, så 
att hon håller sig här uppe vid pass 72 dagar litet mer eller 
mindre (Atl. II, 72).

Våra exempel har visat hur Rudbeck kombinerar en 
mycket exakt och stundom avancerad naturbeskrivning 
med en inlevelse i de myter som är knutna till landskapet 
och dess föremål. Grundtanken är att de gamla myterna, 
vare sig han finner dem i litteraturen eller hör dem återbe
rättas av Upplandsbönderna, i maskerad form återger his
toriska tilldragelser och företeelser. Hur detta leder till att 
han kombinerar naturföremålen med historien skulle 
kunna belysas med ytterligare talrika exempel. Askens full- 
bildade löv har 12 parblad och ett uddblad, som han 
demonstrerar i ett vackert träsnitt: därför var asken det 
träd under vilket konungen och hans råd eller domaren 
och hans nämnd församlades, tolv man starka jämte leda
re. Om ladusvalan med sin röda bröstfläck kan Rudbeck 
föra ett långt mytologiskt resonemang, där den röda fläck
en symboliserar både Idunas och hesperidernas gyllene 
äpplen, och för Rudbeck i sista hand bokstäverna, runor
na. Sådana exempel visar hur den naturalistiska exakthe
ten förenas med en nästa emotionell ton: naturen måste, 
som jag antydde, för Rudbeck överallt ha stått full av sym
boler som förkunnande vår forna historia.

Det torde vara ofrånkomligt att Rudbecks patriotism 
hade ett av sina emotionella fundament just i kärleken till 
den nordiska naturen. Atlanticans fjärde kapitel handlar



faktiskt enligt rubriken om ”Vad som har lockat männi
skan dessa längsta orter norråt att bebo.” och även om 
Rudbecks historiesyn härvidlag i grunden är materialistisk: 
det är landets rikedom på föda och andra förmåner som 
drog hit Jafets livskraftiga stam efter Syndafloden, så tar 
man inte miste på den emotionella kraften i hans överty
gelse. ”Vad har Gud i naturen ljuvligare skapat än kärle
ken, som vidmakthåller allt avel och hela världen. Nu vet 
man att sine Gerere et Vino friget Venus, det är kärleken är 
kall utan vin och sovel, ja, utan sin rätta tid och rum. Ty 
man ser att största delen av alla djuren, fiskar och fåglar, 
de hava sin lek om våren, när solen med sin ljuvliga varma 
nalkas de norska orter och uppkvicker bloden i deras 
kroppar. Vad är då som lockar så många otaliga djur fly de 
varmare länder och nalkas de norre? Det måtte visserlig uti 
desse norske orter något vara av naturen inplantat, som 
lockar dem att bruka den lovlige kärleken här till hela 
världens uppehållning mera än annorstädes” (Atl I, 56f.) 
Inte ens vintern och mörkret kan bryta hans lovprisning, 
tvärtom vänds det mesta som kan sägas om dem till fördel. 
”När vinteren här är, är han klar, sund, nyttig och frisk: är 
här ock sommar är han natt och dag så ljuvlig att ingen ort 
söder till är med honom att jämföras.” (Ibid) Och när han 
vill visa att beskrivningen av Gogs och Magogs land hos 
en anonym geograf överensstämmer med våra förhållan
den blir han åter lyrisk. Geografen säger nämligen att de 
som reser till detta land blir mest av vilddjur ihjälrivna och 
de få som kommer därifrån berättar, att om nätterna syns 
där allestädes eldar och om dagarna råder mörk dimma 
blandad med moln. ”Denna beskrivningen” fastslår Rud- 
beck, ”träffar så just med vårt lands beskaffenhet, särdeles 
norråt, varest då solen på 2 eller 3 månar alldeles är borta 
och dagen intet annat är än såsom man såge genom en 
tjock dimba och merendels med moln och snö beblandat, 
invånerna där strax klockan 2 eller 3 efter middagen göra 
eld ute på gårdarna att kunna se sönderhugga sin ved, laga 
sina kälkar och andra husredskap, och är det rätt ljuvligit 
för en resande att se där då någon snö faller, huru alla 
eldarna som allestädes här och där lysa giva upp uti luften 
mot snön ett sådant vedersken såsom hela byarna skulle 
stå i brand och en flod av eld flyta skulle.” (III 199f).



På detta sätt står Rudbeck i början av en forsknings
tradition i fråga om våra antikviteter och det landskap 
som förvarar dem, som förenar en i naturen förankrad 
emotionalitet med en historisk dimension som stråvar efter 
att förena vetenskaplighet med hembygdskärlek. Det är fel 
att se Rudbeck enbart som en patriotisk mytoman och 
bortse från hans metodiska medvetenhet. Han var själv 
känslig på denna punkt. I den andra delen, som utkom 
1689 då han hunnit få åtskilliga reaktioner på sitt verk ute 
ifrån den lärda världen, svarar han de kritiker som menat 
att han förletts till sina vidlyftiga slutsatser av alltför stark 
fosterlandskärlek: ...”den som tänker att jag detta gör för 
mitt Fäderneslands heder, sannerlig om han aldrig förr 
ifrån sin barndom haver farit vill, så försäkrar jag honom 
på min ära och redlighet, att han då först farer vill. Ty jag 
skattar den intet värd vara att nämnas ibland människor, 
mycket mindre ibland dem som sökja visdom och för
stånd, som bär större kärlek till sitt Fädernesland än till 
sanningen” (Atl 2, 137). Detta är starka ord, och även om 
de bärs av ett retoriskt språk är det svårt att tvivla på deras 
uppriktighet. Vad de däremot kanske vittnar om, är att 
Rudbeck själv stundom känt svindel inför sin kolossala 
vision, att det tvivel som förvisso var honom beskärt som 
en trots allt modern människa, psykologiskt kräver en 
kompensation i en desto kraftigare försäkran om hans 
vetenskapliga heder.

Atlantican tecknar Olof Rudbecks vandring genom det 
svenska barocklandskapet med dess nästan heraldiska 
naturföremål och dess överallt framskymtande antydning
ar om dolda budskap, djupa historiska innebörder. Hans 
mest högljudda efterföljare på vandringen blev de så kalla
de rudbeckianerna, en av allt att döma allt exklusivare 
skara galningar. Jag menar, att också de mer kritiska och 
vetenskapligt medvetna forskare och fornälskare som kom 
att vandra genom 1700-talsnyttans, romantikens, indu
strialismens och postindustrialismens Sverige i viktiga 
avseenden varit arvtagare till Rudbeck. Han hade redan 
styrt in fornforskningen på modern metodik, han satt 
redan i det dilemma mellan önsketänkande och kritisk 
prövning som varje älskare av sin forsknings föremål ris
kerar att hamna i. Jag ser som ett tänkvärt forsknings



projekt att noggrant följa den nu antydda linjen hos de 
svenska fornforskarna och arkeologerna, de historiska 
berättarna och museifolket. Det finns anledning att tro att 
en vandring längs denna led skall leda till många igen
kännanden.

Anmärkning: Hänvisningarna till Atlantican avser Olaus Rudbeck, 
Atlantica, 1-4. Svenska originaltexten... utg. av Axel Nelson (Lych- 
nosbibliotek 2:1-4). Uppsala och Stockholm 1937-1950 samt 
Olaus Rudbeck, Atlantica 5, Taflor... utg... av Axel Nelson (Lychnos- 
bibliotek 2:5). Uppsala och Stockhom 1938 (”Atlasbandet”).



Från fädernas kyrka till Trolles 
hus: Kulturminnesvård som 
forskningsproblem
SlEGRUN FERNLUND

nder sommaren 1971 fick jag två gulnande fotografi
er i min hand som sedan dess inte har upphört att

W fascinera mig. De båda bilderna är tagna från samma 
plats med drygt ett års mellanrum. Det första fotot visar ett 
tjugotal byggnadsarbetare vid rivningen av Asmundtorps 
medeltidskyrka. Det är en dag i början av april år 1895. Kyr
kans tak är redan borttaget och valven har fallit.

Den andra bilden togs en sommareftermiddag år 1896, 
den dag då taklagsfesten hölls för Asmundstorps nya 
kyrka. Byggnaden står ännu fängslad bakom ett gallerverk 
av ljust trävirke. De första takstolarna har kommit på 
plats. Resekronan av löv och blommor står som ett seger
tecken och på ställningarna poserar byggfolket i söndags
kläder och med självmedvetna gester (fig. 1, 2).

De båda bilderna bjuder mig som betraktare på en 
mängd information - öppen och dold - och vad jag får ut 
är starkt beroende på vilken typ av kunskap jag söker för 
tillfället.

För Asmundstorpsbon är fotona förstås i första hand 
en bit dramatisk lokalhistoria, laddad med släktminnen 
och myter. Konsthistorikern intresserar sig för rivningsbil- 
den i egenskap av dokumentation av medeltidskyrkans 
byggnadssätt och kalkmålningarnas ikonografi. Och bil
den av nybygget upplyser arkitekturhistorikern om 1800- 
talets byggnadsteknik och den nygotiska kyrkans rent 
fysiska tillblivelse.

Om mitt forskningsintresse däremot är inriktat på en 
granskning av kulturminnesvårdens målsättning och möj
ligheter under 1800-talet ser jag bilderna i ett annat sam-



Fig. 1. Rivningen av 
Asmundtorps medel
tidskyrka i mars 
1895. Foto ATA.

Fig. 2. Asmundtorps 
nya kyrka vid tak
lagsfesten sommaren 
1896. Foto från 
Asmundtorps för
samling.
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manhang. De blir detaljrika illustrationer till det som Elias 
Cornell i sin bok Rivningsraseriets rötter kallar ”de rivan
de och drivande krafterna /.../ frånsidan av våra samhälls- 
byggnadsvanor”.

Rivningsbilden, som antagligen redan 1895 skickades 
in till ATA där den förvaras idag, visar verkligheten bakom 
de kortfattade anteckningarna i Stockholmsmyndigheter- 
nas protokollböcker och i socknens kyrkoarkiv.

I augusti 1892 hade församlingen mottagit de av 
Kungl. Maj:t fastställda ritningarna till den nya kyrkan 
och samtidigt fått tillstånd att riva den gamla. För försam
lingen var brevet startskottet för byggnadsföretaget efter 
nästan 30 års planering och segslitna tvister inom försam
lingen. För Överintendentsämbetet, Vitterhetsakademien 
och Kungl. Maj:t var ärendet bara ett bland många lik
nande som vid denna tid rutinmässigt behandlades och 
avgjordes av vederbörande myndighet.

På våren 1895 konfronterades riksantikvarien helt 
oväntat och direkt än en gång med ärendet Asmundtorp. 
Den 5 april, mitt under rivningen, skrev kyrkoherden Thu
lin ett brådskande brev till riksantikvarien och bad om en 
skyndsam undersökning av kalkmålningarna som plötsligt 
kommit i dagen.

Tre veckor därefter, den 24 april, steg Hans Hilde
brand och Vitterhetsakademiens tecknare Haglund av 
tåget på Asmundtorps järnvägsstation. Herrarna togs emot 
av kyrkvärdarna och man begav sig till kyrkplatsen. 
Resterna av de romanska kalkmålningarna besiktigades 
och avtecknades och rivningen kunde därefter äntligen 
fullföljas.1 De haglundska teckningarna - prydligt renrita- 
de och vackert akvarellerade - införlivades därefter med 
ATAs samlingar. Nationens historiebok hade därmed beri
kats med ytterligare några anteckningar om medeltidens 
konstalstring och kultur.

Vad riksantikvarien och medeltidsforskaren Hans Hil
debrand kände när han stod inför målningarna som var 
dömda att förintas dagen därpå, vet vi inte. Vi vet inte hel
ler om han någonsin summerade antalet kyrkor som jäm
nades med marken under hans tjänstetid. Rivningsärenden 
återkom vid nästan varje sammanträde i Vitterhetsakade
mien och i förvaltningsutskottet och besluten protokoll



fördes oftast med standardformuleringen ”att ur arkeolo
gisk synpunkt intet hinder möter för rifvandet af den 
gamla kyrkan”.

Enbart under åren 1893-1905 tillstyrkte Vitterhets
akademien rivningsansökningar från 46 församlingar. Cir
ka en tredjedel av de utdömda byggnaderna låg i Skåne.

Så heter det t.ex. som motivering för rivningen av 
Östra Grevie kyrka år 1895 att ”den gamla kyrkan visser
ligen är af hög ålder men att Akademien gent emot det 
praktiska behofvets kraf ej finner skäl till någon anmärk
ning mot den föreslagna åtgärden dock med iakttagande af 
de vanliga villkoren”.2

De vanliga villkoren bestod i att rivningen skulle ske 
med omsorg och att skulpterade stenar, gravhällar m.m. 
skulle tillvaratas. I Akademiens Månadsblad infördes till
sammans med protokollsutdraget också en plan av Grevie 
kyrka. I en not upplystes att kyrkan var rent romansk med 
ytterst liten absid. Rivning av Öja kyrka utanför Ystad till
styrktes 1894 med motiveringen att byggnaden ”i arkitek
toniskt tillstånd är utan intresse”. Valvmålningarna var 
redan avbildade och beskrivna och forskningens intressen 
var således säkrade. Medeltidskyrkan fick lämna plats för 
en kyrka i medeltidsstil.

Om 1800-talets antikvariska praxis ytligt betraktat 
kan te sig upprörande naiv och släpphänt finns desto stör
re anledning att forska djupare i sammanhangen. ”Det 
praktiska behofvets kraf” var ett oavvisligt faktum för 
nära nog alla församlingar som planerade nya kyrkor 
under trycket från befolkningsökningen. De gamla bygg
naderna var på många håll förfallna och belamrade med 
omfattande läktarsystem för att någotsånär kunna rymma 
församlingen (fig. 3).

”Det kan således inte undvikas” skriver Hans Hilde
brand 1876 - ”att den ena gamla kyrkan efter den andra 
nedrifves för att ersättas af nya”. Socknarnas behov av 
nybyggen var - åtminstone fram till 90-talet - odiskuta
belt. Och ingen församling kunde åläggas underhållsskyl
dighet för mer än en kyrka. Riksantikvarien och Akade
mien hade i praktiken ingen möjlighet att förbjuda en riv
ning eller att ens ge order om en omfattande dokumentation 
så länge godtagbara praktiska och ekonomiska lösningar



Fig. 3. Befolknings
ökningen ledde till 
platsbrist i kyrkor
na. Temporärt löstes 
problemet med 
läktarbyggen som 
ofta täckte bänk
kvarteren i hela 
långhuset. Interiör 
från Rörums gamla 
kyrka på 1870-talet. 
Odaterad målning 
av Anders Montan. 
Kulturen i Lund. 
Foto Wolf Fernlund.

saknades.3 Något tillskott från statens sida var inte heller att 
vänta utom i sällsynta undantagsfall. Personella resurser för 
dokumentation fanns i regel inte heller. Riksantikvarie
ämbetet bestod ända fram till 1850-talet av riksantikvarien 
själv och en enda amanuens. Vissa punktinsatser gjorde 
dock under somrarna av intresserade amatörforskare.

De blygsamma anslagen gick åt till inköp av fornsaker 
till de statliga samlingarna. Och inte heller förstärkningen 
av resurserna som så småningom tillföll ämbetet kunde 
förslå ens till den mest nödtorftiga bevakningen av kultur
minnesvårdens intressen.

Förhållandena tvingade ämbetet att acceptera att 
endast en liten del av landets gamla kyrkor skulle kunna 
räddas för framtiden i sitt ursprungliga skick. Det är där
för ganska lätt att förstå att man under hela 1800-talet 
inriktade sig på att bevara det som då ansågs mest märk
ligt och värdefullt. I en framtvingad gallringsprocess söker 
man givetvis i första hand rädda det förstklassiga framför 
det genomsnittliga.

I samma riktning verkade också Vitterhetsakademiens 
och riksantikvariens egna preferenser och klassiskt bilda
de smak. Långt fram i tiden skilde antikvarierna mellan 
monumentens ”värde för konsthistorien” och dess egent
liga ”konstvärde” (som t.ex. Bror Emil Hildebrand gör
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Fig. 4. Jungfru 
Marias himmelsfärd 
i Floda kyrka, avbil
dad i Vitterhetsaka
demiens Handlingar 
nr 26, 1864, där 
Bror Emil Hilde
brand karakteriserar 
målningarna: ”Om 
än ofullkomlighet i 
afseende på perspek
tiv här och der före
finnes, åstadkomma 
de likväl ett ange
nämt intryck. Figu
rernas ansigten äro i 
allmänhet förträff
ligt tecknade; dragen 
äro ädla, uttrycks
fulla, någon gång 
verkligt sköna /.../ 
Teckningen af 
enskilda kroppsde
lar, i synnerhet ben 
och fötter, när såda
na äro synliga, 
lemna deremot 
mångenstädes anled
ning till anmärk
ning.”

vid beskrivningen av kalkmålningarna i Floda kyrka) (fig. 
4). Också i medeltidskonsten sökte den bildade 1800-tals- 
människan först och främst ädel harmoni, fulländning 
och konstnärlig virtuositet.4 - Visby ruiner och Vadstena 
klosterkyrka kunde upplevas som sköna medeltida bygg
nadsverk. Romanska sockenkyrkor av gråsten däremot 
hade på sin höjd ett visst historiskt och vetenskapligt 
intresse. Ur estetisk synpunkt framstod de som dystra och 
outvecklade.

93



Fig. 5. Många me
deltidskyrkor blev 
under 1800-talet 
utdömda av de 
visiterande bisko
parna. Norra Nöb- 
belövs kyrka beteck
nas vid en visitation 
år 1880 som ”opryd
lig och ruskig”. Foto 
före rivningen år 
1900. AT A.

Att prästerskapet och församlingsbor vid denna tid i 
stor utsträckning helt saknade redskap för en bedömning 
av medeltidsbyggnaderna ger visitationsprotokollen och 
brevväxlingen med myndigheterna många belägg för. 
Denna omständighet blev i praktiken ofta avgörande för 
kyrkornas öden. I 1867 års Förordning angående forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande heter det i den 9 
paragrafen att anmälning skall göras hos Kungl Majt före 
rivning eller förändring av ”Äldre kyrkor, utmärkta genom 
ovanligt byggnadssätt eller åldriga arkitektoniska prydna
der /.../ eller försedda med målningar och inskrifter Å 
hvalf, tak och väggar”. Denna paragraf (som i likhet med 
hela förordningen tillkommit efter 10 års förberedelser, 
moget övervägande och flera remissomgångar) lämnade i 
realiteten ett brett utrymme för godtycklig bedömning på 
lokalplanet (fig. 5).

Vad menades med den - våra ögon - olyckliga formu
leringen ”ovanligt byggnadssätt eller åldriga arkitektoni
ska prydnader” ? Bland prästerna fanns vid denna tid inte 
många som var kompetenta att avgöra saken. De flesta
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sockenkyrkor tedde sig vid en jämförelse med grannkyr- 
korna högst vanliga. Och överkalkade målningar kunde 
man lätt blunda för, även om man händelsevis kände till 
deras existens.

Den kyrkoherden som t.o.m. hade biskopens ord på 
att sockenkyrkan var torftig, ful och förfallen, såg inte - 
och ville inte se - något märkligt i en byggnad som för 
längesen hade blivit olämplig för sitt egentliga ändamål, 
nämligen att vara ett fullt värdigt gudshus som kunde 
rymma församlingen.5

Anmälningsskyldigheten som stipuleras i 1867 års för
ordning försummades därför i de flesta fall - medvetet 
eller på grund av bristande kunskap och intresse.

Ingen ifrågasatte heller på allvar församlingens förfo
ganderätt över sockenkyrkan. Brukarnas rättmätiga krav 
för dagen segrade därför så gott som alltid över fornmin- 
nesvårdens mer långsiktiga mål.

Den svenska kulturminnesvården utvecklades under 
1800-talet i nära relation till internationella strömningar. 
De agrara reformerna, befolkningsexplosionen och sam
hällets fortgående omdaning innebar ett hot mot den folk
liga kulturen och mot förhistoriska och historiska minnes
märken i hela Europa. Detta hot framtvingade med nöd
vändighet ett ökat intresse för kulturarvet.

Medan gammal kultur och otaliga medeltida bygg
nadsverk utplånades i snabb takt insamlades undan för 
undan ett omfattande material som gav ökade kunskaper. 
De statliga samlingarna växte och bearbetades vetenskap
ligt och även allmänheten visade ett stigande intresse för 
kulturarvets artefakter. Enbart år 1885 besöktes Statens 
historiska museum av 76 400 personer, trots mycket 
begränsat öppethållande.

Sett med våra ögon förefaller det egendomligt att Vit
terhetsakademien och Riksantikvarieämbetet ända fram 
till 1800-talets slut i stort sett förklarade sig tämligen nöjd 
om kravet på dokumentation kunde uppfyllas. I de flesta 
fall räckte det att bevara minnet av minnesmärken genom 
avritning och beskrivning. - Minnesmärket i sig betrakta
des ju som en mer eller mindre vacker marginalillustration 
i nationens historiebok.

Själva det fysiska monumentet, som alltför ofta stod i



vägen för den nya tidens frammarsch, kunde därför vid 
behov ersättas av en sakkunnig beskrivning och därmed 
bekvämt inlemmas i arkiven som ett lätthanterligt blad i 
landets annaler.

Detta synsätt hade sin yttersta grund i utvecklingstan
ken. Tron på den nya tidens överlägsenhet på de flesta 
områden var i stort sett oanfrätt. Själva fornforskningen 
och arkivbildningen var ju ett sätt att manifestera en sti
gande utvecklingslinje vars yttersta mål låg i samtid och 
framtid.6 Och även fornminneslagstiftningen legitimerade 
på sitt sätt samtidens nära nog oinskränkta rätt till utveck
ling, en utveckling som ibland med nödvändighet fick 
inkräkta på de historiska kvarlevornas existens.

I instruktionen för Nils Henrik Sjöborg, professor i 
Lund och tillförordnad antikvitetsintendent under enskif
tets tid, heter det t.ex. att fornlämningar borde avtecknas 
och beskrivas och de mest betydelsefulla eventuellt fridly
sas om detta kunde ske utan förfång för jordägarens bruk 
av de enskiftade markerna. 'Äganderätten fick givetvis 
respekteras. Och enskiftet i sig hade inneburit en tillräcklig 
påfrestning för allmogen.7 Att verkligen fridlysa fornmin
nen som låg i odlingsmarken stötte alltså på svårigheter. 
Det skulle - som Justitiekanslerna uttryckte det i ett 
remissvar på den tilltänkta nya fornminneslagen 1861 
”ingalunda vara öfverensstämmande med nuvarande 
begrepp om eganderätt, att /.../ statsmakterne helt enkelt 
förklara sådant vara statens egendom, som enskilde perso
ner innehafva och anse dem tillhörig.”8 1 1867 års förord
ning anges det sedan hur man bör förfara med fornminnen 
som ligger i vägen för anläggning av väg, kanal, järnväg 
eller annat offentligt arbete. Fornlämningen skall beskrivas 
och avritas och eventuellt undersökas ”utan att likväl 
arbetet härigenom obehörigt uppehållas”. Byggandet av 
det nya fick inte fördröjas i onödan av hänsyn till det 
gamla.

Det i och för sig tämligen otillräckliga skyddet som 
lagen ändå tillhandahöll gällde givetvis främst de egentliga 
fornlämningarna i landskapet. Själva kulturlandskapet 
med dess urgamla bebyggelsemönster som under 1800- 
talet hotades av stora omvälvningar och exploatering låg 
däremot helt och hållet utanför Riksantikvarieämbetets



ansvarsområde. Enskiftets dramatiska effekter på den 
svenska allmogekulturen och dess byggnadstradition 
nämns bara indirekt i Antikvitetsakademiens officiella 
handlingar. Visserligen dokumenterades och samlades 
kvarlevor av den folkliga kulturen av eldsjälar som Man
delgren, Hylten-Cavallius, Hazelius och Karlin. Men byar
nas sprängning, bebyggelsemönstrets fullständiga om
strukturering och byggnadsskickets förändring försiggick 
helt och hållet utanför de antikvariska myndigheternas 
domäner - och tydligen även utanför dess intressesfär. Här 
arbetade de drivande och rivande krafterna, igångsatta och 
påhejade av staten och helt utan inblandning av kultur
minnesvårdande insatser.

Mest helgjuten och föredömlig - sett från utveckling
ens synpunkt - blev bygdens omvandling ofta i godssock
nar på den skånska slätten, där en enda person, nämligen 
godsherren, tydligt avtecknar sig som mannen bakom ver
ket. Så förändrades t.ex. en hel bygds fysionomi när den 
driftige Gustaf Trolle-Bonde enskiftade Trolleholms gods 
med början i Vittskövle by år 1808. Ett par decennier 
senare var omorganisationen av godsets drygt 15 000 tid 
fullbordad. De stora frälsebyarna Vittskövle, Torrlösa, 
Gryttinge, Östraby och Vistofta var upplösta. Så gott som 
alla gårdar hade flyttats ut på de nya rektangulära lotter
na. Den traditionella fyrlängade planen för bondgården 
övergavs till förmån för moderna anläggningar med 
boningshuset flankerat av två friliggande ekonomilängor. 
En del arrendegårdar sammanslogs till större brukningsen- 
heter. Vittskövle försvann helt och hållet som by eftersom 
markerna ombildades till endast två stora, ståndsmässigt 
bebyggda farmer, där herrarrendatorer bedrev mönster
jordbruk efter kontinentala och engelska förebilder.9

På Örtofta gods genomfördes skiftet 1828 av Carl Fred
rik Diicker. Förändringarna i landskapet och bebyggelsen 
blev genomgripande. Bondbyarna Örtofta och Wäggarp 
som med sina kringbyggda gårdar hade kurat tätt intill 
herrgården, upphörde att existera. Samtliga gårdar flytta
des ut och herrgården befriades därmed från det nära 
grannskapet med böndernas oprydliga vardagsmiljö. Anta
let brukningsenheter fördubblades. De nya gårdarna bygg
des här visserligen som traditionella fyrlängade korsvirkes-



Fig. 6. Örtofta 
omkring 1850. Ur 
Gustaf Ljunggrens 
Skånska herregårdar.

gårdar, de flesta med användning av timmer från de rivna 
husen. Bara 20 år därefter omstrukturerades godset emel
lertid än en gång, efter Henrik Dückers tillträde. Avelsgår
darna Toftaholm och Sveaborg bildades i socknens östra 
del. Och jordbruket sköttes nu i allt större utsträckning av 
statare. Arrendebönderna avhystes undan för undan. Går
darna revs, endast 20 år efter att de hade uppförts på 
enskifteslotterna.

År 1857 drogs södra stambanan genom socknen. Ett 
stationssamhälle växte fram vid järnvägen. Herrgårdens 
gamla ekonomibyggnader hade successivt rivits och ersat
tes med en storskalig modern gårdsanläggning med logar 
och stall, magasin, mejeri, smedja och statarlängor (fig. 6).

Verket kröntes med en tidsenlig ombyggnad av själva 
slottet. Efter Ferdinand Meldahls ritningar förvandlades 
det gamla senmedeltida stenhuset till ett måleriskt tegel
slott med referenser till Tyskland och Frankrike. De frilig
gande låga flyglarna från 1700-talet och 1800-talets bör
jan revs och huvudbyggnadens skrovliga murverk skyldes 
med en dräkt av nytt tegel. På hösten 1860 skrev Henrik 
Dücker nöjd till arkitekten Meldahl i Köpenhamn: ”All-
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manna tycket här är, att stället vunnit otroligt i utseende.” 
- Bara den gamle Brunius i Lund var kritisk och fann 
anledning att rasa över de höga branta taken, som likt 
främmande svampar växte upp på slätten både här i 
Örtofta och på Alnarp. De skulle följas av allt fler tinnar 
och torn. Från och med 1850-talets mitt kunde godsägarna 
börja skörda jordbruksreformernas frukter. De flesta skån
ska herrgårdar byggdes om eller förändrades starkt under 
denna tid (fig. 7).10

Diagrammet som kan tecknas över antalet ny- och 
ombyggnader av herrgårdarnas huvudbyggnader under 
1800-talet visar för övrigt i stort sett samma bild som en 
sammanställning av kyrkorivningar och kyrkobyggen i 
provinsen, men - medan kyrkobyggnadsverksamheten 
övervakades av myndigheterna, behövde varken Överin- 
tendentsämbetet eller riksantikvarien någonsin ta ställning 
till Örtofta och alla de andra slottsrestaureringarna. Gods
herren var allenarådande. Hans ekonomiska resurser, hans 
anspråk på byggnadens praktiska och representativa funk-

Fig. 7. Ferdinand 
Meldahls ritning till 
ombyggnad av bor
gen, signerad 1857. 
Den imposanta 
sydostfasaden som 
är väl synlig från 
järnvägen genom
fördes i förenklad 
form. Örtofta gods
arkiv, Lunds lands
arkiv.
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tion styrde valet av arkitekt och byggnadsstil. För de flesta 
adelsmän tycks emellertid sätesgårdens åldriga huvud
byggnad ha haft ett starkt symboliskt värde. Äganderätten 
var förknippad med och legitimerades av ätternas skiftan
de öden i de gamla murarna. Mycket få herrgårdar revs helt 
och hållet under 1800-talet. De flesta anpassades med hjälp 
av historicismens associativa formförråd till den nya tiden.

I likhet med 1800-talets kyrkbyggen har herrgårdsres- 
taureringarna en stark symbolisk laddning. De nygotiska 
templen som högkyrklighetens biskopar drev fram i sock
en efter socken reste sina spiror som en forsvarslinje mot 
hotande religiös splittring och samhällets snabba sekulari
sering. Arkitekturens former hämtades från kyrkans stora 
tid, den trosvissa gotiken. På samma sätt talar slottsrestau- 
reringarna ett dubbelt språk. De talar både om adelns eko
nomiska makt och om dess fortlöpande politiska maktför
lust i 1800-talssamhället. De omdanade slotten, som inte- 
riört har mycket gemensamt med tidens grosshandlarpa- 
lats, manifesterar sig utåt gärna som trotsiga borgar, som 
ointagliga fästen som försvarar en kärna av gamla ideal 
och gamla privilegier. Det är därför ingen tillfällighet att 
godsherrens vision av den nya borgen just i Skåne ofta rea
liseras i nyrenässans med danska förtecken.11

I inledningen till sitt omfattande arbete om Vitterhets
akademiens historia talar Henrik Schiick om de båda mot
gående rörelserna i historien: ”en av fornminnenas förstö
relse och en annan av deras återuppsökande och tillvarata
gande”. Han menar att ”förstörelsehistorien” - eller riv
ningsraseriet, för att tala med Elias Cornell - företrädesvis 
varit knuten till perioder då en religionsförändring inträtt.

Schiick utför sin tanke inte närmare och prövar den 
inte heller på 1800-talet. Men utan tvekan kan förstörelse
historien nästan alltid knytas till perioder av genomgri
pande omvälvningar i samhällsutvecklingen och i vår men
tala livsmiljö. Speciellt under sådana perioder finns anled
ning att se upp med den oheliga alliansen mellan ”den slöa 
likgiltigheten, det råa okynnet och den lumpna egennyt
tan” som Bror Emil Hildebrand gång på gång utpekade 
som den största faran för vårt kulturarv.12

”Hvarje bildadt land borde älska sina minnen” skrev 
Rikets Ständer år 1867 till Kungl. Maj:t för att påskynda



en ny fornminneslag. - Men gamla minnestyngda hus och 
miljöer har framförallt under de senaste två seklerna allt
för ofta uppfattats som en börda av alla dem som söker 
uppfylla ”den nya tidens krav”. Forskning om kulturmin
nesvårdens förhållande till 1800-talets utvecklingsmentali- 
tet kan vara givande. De gamla antikvariernas erfarenheter 
kan nämligen hjälpa oss att förstå kulturmiljövårdens 
situation idag. Vet vi egentligen vad den nya tiden kräver? 
Blir kulturminnesvården på 1990-talet konservativ eller 
framsynt.

Noter
'Hans Hildebrands brevsamling, sökord ”Asmundstorp” i KVHAAs 
arkiv, ATA, samt Landskronatidningen Korrespondenten den 13/4 
1895.

Protokoll från KVHAAs sammanträden den 5/6 1894 och den 3/9 
1895. Rivningsärenden omnämns i allmänhet också kortfattat i Vitter
hetsakademiens Månadsblad.

’Hans Hildebrand redogör fortlöpande för dessa förhållanden i Aka
demiens Månadsblad, speciellt under 1870- och 80-talen.

4Hildebrand, Bror Emil, ”Floda kyrka i Södermanland” i KVHAAs 
Handlingar 26, 1864. Jfr med hans beskrivning av målningarna i ”Dal
hems Kyrka i Norra Tjust härad” i KVHAAs Handlingar 27, 1876.

5Biskoparnas och församlingarnas syn på kyrkobyggnaden framgår med 
all tydlighet av ämbets- och visitationsberättelserna som förvaras i kyr
koarkiven och domkapitlens arkiv. Speciellt upplysande är protokollen 
från biskop Vilhelm Flensburgs visitationer i Funds stift 1865-1897. Se 
även Fernlund, Siegrun, ”Ett Herranom värdigt Tempel” - Kyrkoriv- 
ningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, Lund 1982.

6Oscar Montelius formulerar detta klart i artikeln ”Bilder från Histo
riska Museet” i Ny illustrerad tidning 1871. Han talar där om museer
nas dubbla uppgift: ”...att på en gång vara en vetenskapens skattkam
mare och att åt den stora bildningssökande allmänheten gifva en lef- 
vande bild af den långsamt men säkert fortgående utvecklingen af vårt 
folks odling, att visa huru Sveriges invånare från att vara en flock vil
dar, stående på den menskliga kulturens lägsta trappsteg, småningom 
höjt sig till den aktningsbjudande plats de nu intaga bland Europas 
nationer.”

7Instruktion för antikvitetsintendent N.H. Sjöborg, fastställd av Kungl. 
Maj:t den 27/4 1814.

8Justitiekanslerns remissyttrande på KVHAAs förslag till ny fornmin
neslag, framlagt den 12/7 1859. Vitterhetsakademien ombads efter
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remissomgången att utarbeta ett modifierat förslag. Arbetet resulterade 
efter mycket vedermödor i 1867 års Förordning angående forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande.

9Trolle-Bonde, Carl, Trolleholm förr och nu, I-IV, 1905-1907. Se även 
Göran Lindahls sammanfattning av forandringsprocessen i ”Storgod
sens öde” i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 9, 1985.

10Kartor, ritningar och övriga källor i Örtofta godsarkiv, LLA. Om 
bebyggelsemönstrets och byggnadstraditionens förvandling i Örtofta se 
Fernlund, S., ”Med äckor och dagsverken - byggen på Örtofta gods vid 
1800-talets mitt”, Ale nr 3, 1988.

"Om ideologierna bakom 1800-talets kyrkobyggnadsrörelse respektive 
slottsrestaureringar se Fernlund, S., 1982 och Fernlund, S., m.fl. Arki
tekturritningar i skånska godsarkiv Lund 1887.

12Schück, H., Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Dess 
förhistoria och historia. I—VIII, Stockholm 1943-1944, del I, s 1. Hil
debrand, B. E. bl.a. i en uppsats i Antikvarisk tidskrift 1864 om ”Åt
gärder i äldre och senaste tid vidtagna till skydd för fäderneslandets 
fornlemningar”.
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Internationalisering, kultur
minnesvård och byggande
Hans Fog

• •

A
ven om människan med informationsteknikens 
hjälp bygger ett allt tätare och snabbare globalt 
nätverk för kommunikation av meddelanden är 
hon som person, tillsammans med de material, verktyg och 

varor hon brukar, fången i landskapets dimensioner. Tid 
och avstånd har där andra skalor än de i lufthavet osynligt 
framburna meddelandena. I landskapets dimensioner - 
uppdelat av ägande och odling - är bebyggelsen det största 
och mest utsatta bruksföremålet.

Precis som bergskedjorna och de döda träden vittrar 
och multnar av vattnets, vindens, temperaturväxlingars 
och organismers påverkan bryts bebyggelsen ned av dessa 
krafter. Med förändrade produktionssätt, värderingar och 
investeringsmöjligheter omvandlar människan bebyggelsen 
genom rivning och nybyggnad.

De nedbrytande och uppbyggande krafterna är oav
brutet verksamma. De nedbrytande verkar även om inte 
människan bidrar. De uppbyggande är helt beroende av 
människans aktivitet. Utan användning och underhåll för
svinner bebyggelsen in i naturens omvandlingsprocesser.

Det arv som kan visa den historiska bakgrunden till 
nuets levande kultur hotas därmed av två motsatta starka 
krafter. Något neutralt mellanläge för bevarande finns inte.

Om inga katastrofer inträffar har vi ganska goda kun
skaper om hur vi kan förutse, följa och motverka de ned
brytande krafterna. De uppbyggande, omvandlande kraf
terna, däremot, är svårare att förutse. Här krävs klara mål 
för vad som skall bevaras och vad som får förändras i kul
turlandskapet med angivande av vilka kvaliteter, som är
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värdefulla på varje plats och för varje användningssätt. 
Det krävs väl utvecklade strategier för vilka metoder som 
skall användas för styrning, kontroll och finansiering för 
att uppnå målen i olika utvecklingssituationer.

Den europeiska integrationen kommer att öka under 
detta århundrades slut. Det svenska kulturlandskapet med 
sin odling och sin bebyggelse på landsbygd och i städer 
kommer att beröras på en mångfald sätt av den fortsatta 
internationaliseringen.

Den tydligaste påverkan kommer från nya ägare, 
såväl privatpersoner som professionella investerare som 
träder in på fastighetsmarknaden. Med turistströmmarna 
som söker sig till den svenska rymligheten följer för upp
levelseindustrin nya ekonomiska möjligheter som kommer 
att kräva ändringar i byggnadsbeståndet och markan
vändningen. Mer långsiktigt påverkas bebyggelsemönstret 
som helhet av storskaliga omlagringar av produktion, 
varumarknader, transportsystem och ändrade levnads
mönster.

Att avgöra kulturminnesinsatserna på ett sådant sätt, 
att de värden som medborgare, nya ägare och turister fin
ner värdefulla inte går förlorade när kraven på förändring 
ställs av många olika intressenter, kräver stor lokal känne
dom. Värdena är beroende av det speciella i landskapet. 
Här kan ansvaret för hur avvägningar sker inte ligga 
enbart på en central nationell nivå.

Det krävs en arbetsfördelning mellan stat och kommun 
där staten sannolikt endast kan ta ansvar för det unika sett 
i ett nationellt perspektiv och genom sin expertis ge syn
punkter på kriterier för värdering av bebyggelse och land
skap, medan kommunerna i samverkan med privata intres
senter tar ansvar för den kvalitativa avvägningen lokalt.

Förbud och restriktioner, bidrag och subventioner är 
varken lämpliga eller möjliga medel för annat än mycket 
unika objekt. En huvudfråga blir istället att undersöka och 
besluta om hur det som skall bevaras kan inlemmas i det 
som praktiskt brukas och därmed får den skötsel och det 
underhåll som krävs.

Det gäller således att finna verksamheter som på ett 
praktiskt sätt kan använda den bebyggelse och de land
skap som kommunens ledning i samråd med medborgarna
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finner värt att bevara och träffa de avtal som erfordras för 
byggnadsinsatser och underhåll. Ett aktivt handlande på 
fastighetsmarknaden blir nödvändigt med köp, försäljning 
och uthyrning i olika kombinationer beroende på de 
enskilda situationerna.

Kommunen har en lång rad medel till förfogande. Ett 
viktigt sådant är Plan- och bygglagen. Med denna lags 
regler som grund kan ett rikt register utvecklas. I över
siktsplanerna får medborgare och aktörer på fastighets
marknaden uppgifter om kommunens kulturpolitik när det 
gäller kulturlandskapets behandling. Översiktsplanerna 
ger den politiskt fastlagda grund som krävs för det första 
steget i förhandlingar mellan kommunen och enskilda 
intressenter.

För de områden där skyddsvärd bebyggelse finns kan 
kommunerna därefter ge sådana utförliga detaljplanebe- 
stämmelser att såväl estetiska som ekonomiska värden 
garanteras långsiktig varaktighet. Stora kulturella värden i 
kombination med sådana garantier bör göra det intressant 
för enskilda, företag och organisationer att investera i kul
turhistoriskt värdefull bebyggelse. Ekonomiskt bärkraftiga 
objekt kan genom antal kopplas samman med sådana med 
svag bärkraft eller olika objekt kan samlas i nya företags
former.

Kommunerna kommer i en nyckelposition även när 
det gäller internationaliseringen av byggmaterialmarkna
den. Genom diskussioner och förhandlingar med blivande 
byggherrar på ett tidigt stadium kan kommunernas exper
ter inom byggnadsnämnderna lämna synpunkter på mate
rialval och utformning innan bygglov söks och därmed 
anpassa det nytillkommande till lokala traditioner där 
detta är berättigat.

En aktiv kulturminnesvård i en starkt ändrad ekonomi 
med öppna gränser kräver en stor rörlighet speciellt på fas
tighetsmarknaden och klart angivna regler för enskilda 
aktörer. Behovet av information och utbildning ökar.

Kommunerna har resurser och rättsliga medel att föra 
en sådan aktiv politik. För forskningen blir en angelägen 
uppgift att analysera och beskriva vilka egenskaper som 
ger olika lokala områden dess speciella kvalitativa karak
tär och bidra med kunskap om hur det dynamiska ekono
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miska livets verksamheter kan utnyttja kulturhistoriskt 
värdefull befintlig bebyggelse så att levande användning 
och ansvarsfullt underhåll garanteras.
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Bättre en fågel... 
Reflektioner kring naturens 
väg till kulturarv
Thomas Hillmo

I
den här korta exposén över naturens roll i kulturarvet 
tänker jag i dubbel bemärkelse dra nytta av ett fågel
perspektiv. Jag skall mycket hastigt flyga över natur
skyddets utveckling men också försöka konkretisera han- 

teringsproblemen utifrån ett fågelbetonat lokalt exempel. 
Innan jag gör det skall jag bara i korthet beröra hur pro
blembilden förändrats i stort. Fram till 1930-talet kan man 
säga att en agrart präglad problembild dominerade. Denna 
omfattade skogsfrågor men framförallt problem som 
hängde samman med jordbrukslandskapets expansion: 
uppodling, dikning och sjösänkningar. Efter 1930-talet 
medförde en intensifierad drift att jordbrukslandskapet 
började krympa. Istället kom industrisamhällets problem 
alltmera i förgrunden med den storskaliga vattenkraftut
byggnaden och motorismen som framträdande exempel på 
efterkrigstidens omfattande förändringar.

Ett natur sky ddsär ende i början av seklet

År 1902 godkände Kungl. Maj:t planerna på att torrlägga 
sjön Tåkern i västra Östergötland. En mycket kraftig lokal 
opinion bestående av främst de mindre strandägarna 
lyckades genom att rikta tekniska anmärkningar mot för
slaget förhala företaget till 1907, då planerna efter dom
stolsprövning vann laga kraft.

Vid det laget hade emellertid synen på sjösänkningar i 
allmänhet och Tåkernsänkningen i synnerhet börjat 
svänga. I den första naturskyddsutredningen 1905 gick
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Vetenskapsakademien till angrepp mot det slentrianmässi
ga sjösänkandet och avlossade en bredsida mot jordbruks
departementet och lantbruksingenjörerna. Akademien 
hade gott stöd för sin uppfattning genom det lokala mot
ståndets framgångsrika försök att vidga debatten till riks
planet. Tåkern debatterades i rikspressen, vilket var en 
bidragande orsak till att två betydelsefulla kvinnor enga
gerade sig i motstandskampen: Drottning Viktoria, som 
verkade diskret i maktens korridorer och Selma Lagerlöf 
som tog sig an de breda massorna. 19 kapitlet i ”Nils Hol
gerssons underbara resa genom Sverige” var ett känslolad
dat försvar för Tåkern och när höstterminen 1907 inleddes 
i landets folkskolor hade 140 000 exemplar av boken läm
nat tryckpressarna.

Våren 1908 slog Vetenskapsakademien till och lycka
des vinna regeringen Lindmans gehör för ett förslag om 
allsidig dokumentation av sjön innan den skulle utplånas. 
Därmed var i praktiken Tåkernfrågan avgjord. Den tid 
undersökningarna skulle ta i anspråk skulle med god mar
ginal överskrida den tidsgräns inom vilken torrläggnings
arbetena måste påbörjas. Därtill började av okänd anled
ning de instanser som var inkopplade på att handlägga 
torrläggningsföretagets ansökan om odlingslån att krångla 
genom att anmärka på tekniska detaljer och pruta på låne
beloppet. Det blev förslaget och inte sjön som rann ut i 
sanden.

Naturens roll i 1800-talets samhällsdebatt

Striden om Tåkerns torrläggning var varken den första 
eller sista i sjöns historia. Däremot var den en av de första 
stora naturskyddskonflikterna i Sverige. Tåkernfrågan 
ingick i en större debatt som skjutit fart vid mitten av 
1800-talet och som handlade om att värja sig mot konse
kvenserna av snabba samhällsförändringar.

Alltsedan 1800-talets början hade naturen fått en väx
ande roll i den nationella retoriken. Med naturens hjälp 
gällde det att inom Sveriges gränser vinna Finland åter. 
Tegnérs patriotiska dikt överträffades snart av verklighe
ten. Spannmål och trävaror från Sverige blev hörnpelarna



i en erövringsfilosofi som var mer i takt med tiden. Och 
genom den industriella utvecklingen accentuerades natu
rens centrala roll i det svenska framtidsprojektet. I fram
tidsvisionerna kring sekelskiftet kunde det hela att ”stora 
saker äro i görningen och Sverige, vattenfallens och mal
mernas land, kanske förr än någon anar blir vad det borde 
bli - det stora industrilandet”. Men utvecklingen hade 
också en baksida, vilket kalhyggen, torrlagda sjöar och 
gapande dagbrott vittnade om. Framtidssymbolen solka- 
des i kanten och frågorna om kulturarvet naturen kunde 
nu också hämta näring ur sin antites.

Naturens förmenta skovling och försvinnande ingick i 
en större hotbild som växte fram parallellt med industria
liseringen. I denna utmålades en framtid präglad av kultu
rell utarmning: Bristen på pietet för gammalt och fornt och 
schackrandet med fornminnen skulle för evigt skingra 
oförytterliga kulturskatter, genom omflyttningar byttes 
hembygdens idyll mot trånga industrikaserner, rotlösheten 
grep omkring sig, dialekter och lokala sedvänjor utplåna
des samtidigt som baggbölare och lantbruksingenjörer 
möblerade om i bygdens ansikte, landet höll på att förblö
da genom emigrationen och den nationella kulturen träng
des undan av en flodvåg av gipskatter och annat billigt 
importerat krams. Enligt denna hotbild stod varken mer 
eller mindre än den nationella identiteten på spel.

Naturen och kulturarvet

I början av 1900-talet hade naturarvsfrågorna i stort och 
smått blivit sammanflätade med kulturarvsproblematiken. 
Den som inte tror mig kan besöka Motala museum, där en 
imponerande fågelsamling vittnar om att naturen till och 
med kunde bana väg för kulturen. En hängiven naturvän 
och alltför entusiastisk fågelsamlande amatörornitolog 
hade funnit att stugan blivit honom för trång och löste 
problemet med att grunda ett museum, som kom att bilda 
grundvalen för kulturlivets uppsving i Motala.

Forvaringsproblem av ett helt annat slag vållade natu
rens första officiella erkännande som en viktig del av kul
turarvet genom 1909 års naturskyddslagar. I sann museal
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anda skulle provstycken av svensk natur insorteras i två 
underavdelningar: en som i allt väsentligt omfattade lapp- 
landica (nationalparkerna) och ett kuriosakabinett med 
märkliga naturföremål (naturminnesmärkena).

Märkesåret 1909 inledde sålunda en ny fas i natur
skyddets historia och som framförallt innebar att hante- 
ringsproblemen hamnade i förgrunden. I den reservatsfilo
sofi som utgjorde naturskyddstankens kärna handlade det 
främst om att urskilja de värdefullaste fridlysningsobjek- 
ten. Som spindeln i nätet satt Vetenskapsakademin, som 
hade nationalparksärendena på sitt bord och dessutom 
agerade smakråd i de lokala och regionala fridlysningsfrå- 
gorna. Det storslagna, unika och särpräglade favorisera
des, vilket framförallt ställde de ödsliga fjällvidderna i cen
trum, som ”ett för folket avsett fosterländskt åskådnings
material”.

Det har emellanåt med konspiratoriska undertoner 
hävdats att denna inriktning mot fjärran belägna fjällom
råden bottnade i att naturskyddet helt enkelt fick hålla till 
godo med vad som blev över efter de ekonomiska intresse
nas huggsexa. Detta var kanske inte helt osant, men man 
bör samtidigt inte glömma bort att till den andra sidan av 
myntet hörde att det var just den orörda naturen som var 
ett kulturellt sine qua non i den samtida kulturvetenskapli
ga tesen om en av vildmarken präglad genuint svensk kul
tur. Eller ytterligare något tillspetsat; det var detta som i 
ordets egentliga mening var natur. I denna förkärlek för 
vildmarken framskymtar också den betydelsefulla natur
vetenskapliga sidan av naturskyddet. Den behövde inte 
bara naturlandskapet som forskningsmässig fixpunkt för 
evolutionära studier, utan också som symboler, de forsk
ningskartans vita fläckar som kunde egga och bar på 
löften om prestigefyllda upptäckter.

Helt i konsekvens med dessa synsätt försökte man 
också inom de tongivande naturskyddskretsarna hålla folk 
borta från nationalparkerna genom att motarbeta turism 
och alla åtgärder som kunde göra parkerna mer tillgängli
ga. Naturskyddet beskrevs i termer av att skydda naturen 
från människan. Naturens kulturella betydelse hänförde 
sig således till ett indirekt plan. Naturen var en kulturell 
formgivare, som präglat människorna och den historiska
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utvecklingen och därigenom också gett kulturen dess spe
cifika nationella anstrykning. Naturen hade, för att tala 
med en av naturskyddsrörelsens portalfigurer ”utgjort det 
vidsträckta museum där alla våra forskare och konstnärer 
börjat sina studier, som bildar grundtonen i våra skalders 
sånger, i våra fäders och vår egen livsåskådning.”

Naturskyddets praktiska problem

Naturskyddslagstiftningens främsta förtjänster låg på det 
symboliska planet. Som instrument för att hantera de kon
kreta naturskyddsfrågorna fungerade den däremot illa, vil
ket tydligt framgår av fallet Tåkern. Vetenskapsakademins 
skickligt iscensatta fördröjningsstrid hade gått ut på att 
förhala torrläggningen i avbidan på de naturskyddslagar 
akademin vid samma tid höll på att utarbeta. Men det blev 
aldrig någon nationalpark av Tåkern av det enkla skälet 
att den låg på privat mark. Lagstiftningen byggde nämli
gen på den tysta överenskommelsen att statskassan inte 
fick åsamkas utgifter. Av den anledningen var den trojka 
inom vetenskapsakademien som ledde naturskyddet oav
lönad och enligt samma princip var fridlysningar ett kost
nadsfritt arrangemang på kronans land, därest inte enskil
da frivilligt upplät sin mark.

Tåkern kan även illustrera det grundläggande faktum 
att naturskyddsrörelsen - trots att den bland sina för
grundsgestalter räknade in många av de namnkunnigaste 
kvartärgeologerna och biologerna - vilade på en helt fel
aktig doktrin som negligerade eller helt bortsåg från kulti
veringens stora faktiska inflytande på landskapets och 
djurlivets utformning. Denna brist på bättre vetande 
kunde därför föranleda vetenskapsakademin att beklaga 
även 1840-talets sänkning, trots att det i själva verket var 
just denna som skapat ”den stora fågelsjön”.

Mot ett ”mänskligare” naturskydd

Den naturskyddets första epok, som inleddes 1909 sträck
te sig fram till 1930-talet, då naturskyddet hamnade i en
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sorts akut kris, som bl.a. tog sig uttryck i en reaktion mot 
de naturvetenskapliga monopoltendenserna inom natur
skyddsrörelsen. Som Martin Kylhammar visat i en nyut
kommen bok var det Sten Selander, som i sin egenskap av 
Svenska naturskyddsföreningens (SNF) ordförande blev 
chefsideolog bakom det nya naturskyddsprogram, som 
formulerades under 1930-talets senare hälft. Man ville 
mönstra ut det gamla, nationalparksinriktade naturskyd
det som medgav ”tillträde endast för björnar och profes
sorer”. I stället myntades det sociala naturskyddets dogm: 
”Naturskyddet är till för människornas skull och inte 
naturens.”

Sett ur ett vidare perspektiv var perioden från 1930- 
talet till 1960-talets början en social och kulturell kulmen 
i naturskyddets utveckling. Den fick sina tydligast konse
kvenser i att naturskyddsrörelsen klövs i två riktningar. 
Vetenskapsakademien fortsatte att driva den ursprungliga, 
vetenskapligt betonade naturskyddslinj en medan SNF i 
ideologiskt avseende radikaliserades och anslöt sig till en 
social medveten och mera folkligt inriktad linje.

Naturlandskap kontra kulturlandskap

Denna nyorientering var delvis en följd av de genomgri
pande förändringarna i synen på naturen och landskapet 
under 1920- och 1930-talen. Den knivskarpa gräns som 
dragits mellan natur och kultur i början av seklet hade 
suddats ut när man kunnat påvisa att praktiskt taget hela 
landskapet söder om Dalälven var ett kulturlandskap. 
Därigenom föll också många av de gamla bevarandeargu
menten. Det äldre naturskyddets reservatsfilosofi ansågs 
föråldrad. Det var ett skydd som rentutav kunde motverka 
sina syften och enligt kritikerna bli ”ett naturskydd till 
döds”. Skapades reservat av natur som de facto var kul
turmark, skulle den ohävdade marken, som i fallen med 
Ängsö nationalpark och lövängarna, utvecklas till något 
helt annat.

Om kulturlandskapet däremot accepterades som en 
realitet måste strategin bli annorlunda. Då handlade det 
inte om att försöka identifiera och inhägna särpräglade
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naturområden utan om att ta sig an och sköta landskapet 
i sin helhet. Landskapsvård var något som förbehållits 
hembygdsrörelsen. Men både som begrepp och praktiskt 
handlingsprogram vann det gehör även inom SNF under 
senare delen av 1930-talet. Det bekräftade också det ideo
logiska och organisatoriska närmandet mellan hembygds- 
och naturskyddsrörelserna. Man började nu istället tala 
om naturvård, där ”natur” gällde hela landskapet medan 
”vård” betecknade en mer aktiv inställning till naturens 
skötsel och förvaltning. Glidningen mot natur- och land
skapsvård innebar även att de kulturella perspektiven på 
naturen vidgades. Naturen var inte längre något som 
enbart stod i ett indirekt förhållande till kulturen utan var 
en del av den. Naturen var ett av flera element som till
sammans med fornlämningar, jordbruksmark, vägar och 
bebyggelse bildade en landskaplig helhet.

En liten illustration av det svenska kulturlandskapets 
högkonjunktur var tillverkningen av Falu rödfärg, som 
några år in på 1930-talet, nådde sin höjdpunkt.

Nya vyer och gamla lagar

I naturskyddets praktik var det däremot inte alldeles enkelt 
att leva upp till det nya programmet. 1941 ville några 
markägare valla in en vik i Tåkerns västra del för att skyd
da sina ägor från sjöns nyckfullt flukturerande vatten
stånd. I slagväxlingen mellan invallningsintresset och 
naturskyddet blev rollerna märkligt omkastade. Både SNF 
och vetenskapsakademien pläderade unisont för att ”den 
sista resten av verklig vildmark på Östgötaslätten” skulle 
bevaras. Bönderna hade däremot lärt sig att tala med 
naturvårdare på naturvårdares vis och framhöll att Tåkern 
ingick i ett kulturlandskap. I en åtminstone för SNF för
smädlig formulering framhöll man som en illustration av 
detta att det runt sjön förekom ”traktorer, tröskverk och 
andra bullrande åkerbruksredskap... utan att fåglarna läte 
störa sig därav”. Denna uppenbara diskrepans mellan 
ideologi och verklighet förefaller graverande men speglade 
enbart det förhållandet att lagstiftningen släpade efter och 
tvingade fram 1909 års argument.
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En ny natur skyddsrörelse
Den nya och radikalare naturskyddslinjen omfattade även 
en större öppenhet för mänskliga och samhälleliga behov. 
Liksom tidigare accepterades framåtskridandet även om 
det hade konsekvenser på naturen. Men man accepterade 
inte längre passivt och villkorslöst. I fortsättningen skulle 
kraven på de naturexploaterande intressena ställas högre 
och i regelrätta förhandlingar skulle dessa tvingas att moti
vera sina ingrepp. Detta ställde samtidigt också högre krav 
på naturskyddsrörelsen, som måste engagera sig i såväl 
den övergripande samhällsdebatten som i de konkreta 
naturskyddsärendena.

Den främsta garanten för en mera allsidig och långsik
tig naturvårdspolitik såg man i samhället. Denna politik 
skulle inriktas på, som det hette i SNFs årsberättelse 1937; 
”en förnuftig sparsamhet med naturtillgångar, från malm 
och timmerskog till fågelsång och naturstämning”. De vik
tigaste instrumenten skulle vara skärpt lagstiftning och 
planering. Expropriationsrätten i 1952 års naturskyddslag 
och de generella skyddsbestämmelserna i strandskyddsla
gen från samma år innebar att delar av detta program rea
liserades.

Den kulturella naturvärdens nedgång och fall

Utvecklingen efter 1960 tog däremot en oväntad och för 
naturvården delvis snöplig vändning i så motto att de tra
ditionellt sett framträdande kulturella aspekterna av natur
skyddet helt sköts åt sidan. Det innebar på sätt och vis 
också att de naturvetenskapliga grenarna av naturskydds
rörelsen återställde den ordning som gällt efter 1909. Vad 
som hände var att naturvården marginaliserades visavi 
storbrodern miljöskydd. I den mån naturvårdsfrågorna 
inte sopades bort från agendan genomgick de en metamor
fos. Detta fick sina faktiska uttryck i att naturvårdsproble- 
matiken omformulerades till en miljövårdsproblematik. 
Man talade exempelvis om den orörda naturens värde som 
miljöindikator, en slående parallell till den naturveten
skapliga sekelskiftesargumenten om behovet av evolutio-



nära nollpunkter. Jag skall inte här fördjupa mig i orsaker
na, utan nöja mig med att konstatera att den naturveten
skapliga dominansen, om man ser till kompetensen inom 
den snabbt växande miljövårdsförvaltningen och de fram
trädande delarna av miljörörelsen, i det närmaste varit 
total.

Naturen i välfärdsstaten.
Gammalt vin i nya läglar

Under 1980-talet vaknade ånyo intresset för en naturvård 
i traditionell mening (dvs. en naturvård av snitt B.C - be
fore Carson). Naturvårdsverket har härvid vacklat mellan 
två alternativa, men dock ganska tidstypiska modeller. 
Den första skulle kunna karakteriseras som den klassiska. 
Den innebär att man dammat av den gamla nationalparks- 
idén och lanserar förslag till ett stort antal nya parker över 
hela landet. Den andra modellen är marknadsorienterad 
och bygger på att några befintliga nationalparker medelst 
besökscentrum, guider etc. anpassas till en modern turism
struktur. Grundprinciperna för denna modell framgår i en 
av naturvårdsverkets rapporter: ”Den övergripande affärs
idén för Kirunafj aliens Nationalpark skall vara att med 
hjälp av differentierad kommersiell service som styrmedel 
tjäna pengar på naturupplevelser”.

Vad denna i Svante Beckmans mening entreprenörori- 
enterade modell konkret kan innebära belyses av utveck
lingen vid våra två stora fågelsjöar. I centrum för 50-miljo- 
nerssatsningen på att restaurera Hornborgasjön finns den 
s.k. träskpagoden. Det är ett modernt, byggnormsenligt 
fågeltorn, med hiss och servering och souvernirförsäljning. 
Här finns möjligheter att se på bildspel och hyra kikare. I 
direktsändning via en TV-monitor kan livet i ett skratt
måsbo följas och det går också att hyra en guide som tar 
besökarna till preparerade gömslen.

Tåkern är på väg i liknande riktning, även om man 
inte hunnit lika långt. För att ”skydda, vårda och förbätt
ra Tåkerns naturvärden” inrättades 1987 på länsstyrelsens 
initiativ Tåkernfonden. Genom sponsring från företag och 
organisationer är fonden idag på god väg att uppnå den
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första 10-miljonersetappen. Även från fältbiologhåll knyts 
stora förhoppningar till de framtida möjligheter fonden 
öppnar. Man hoppas bl a kunna erbjuda ”skräddarsydda 
paket, som passar i konferenssammanhang”.

Avslutning

Som jag hoppats kunnat visa med denna naturskyddsex- 
posé skiljer sig naturen från hanteringssynpunkt i flera vik
tiga avseenden från mycket av det övriga kulturarvet.

Naturen är för det första ett levande och därigenom i 
högre utsträckning också ett föränderligt och oberäkneligt 
objekt. Naturen byter skepnad cykliskt genom årstidsväx- 
lingarna men framförallt förändras den mer beständigt 
genom livsförlopp, succession och evolutionära processer. 
Detta gör det på en och samma gång både svårt och enkelt 
att hantera naturen. En strategi som går ut på att ”frysa” 
utvecklingen i valda provbitar av natur, möts snart av den 
bistra verkligheten eller för den delen också oöverstigliga 
hinder i form av exponentiellt växande markvårdsbehov. 
Accepterar man däremot att ”naturen är det den är” och 
utvecklas bäst ostört, finner man ganska snart att ”naturen 
inte är vad den var”.

I fallet Tåkern har detta varit särskilt uppenbart. Allt
sedan den första sänkningen och fram till dess den reglera
des på 1960-talet är det s.a.s. naturen själv som har stått 
för de största förändringarna i sjön; framväxten av det 
rika fågellivet, vegetationsförändringarna, erosionen, de 
dramatiska torråren som kraftigt ändrat faunans och flo
rans sammansättning osv. Den damm som tillkom för att 
stabilisera läget ändrar inte heller något av det grundläg
gande faktumet att sjön på sikt också kommer att försvin
na.

Ett annat särdrag är att naturen ur ”antikvarisk” och 
”pedagogisk” synpunkt är ganska otymplig; den är ytkrä- 
vande och ligger förhållandevis långt från forskare och 
publik. Naturen är med andra ord betydligt svårare att 
förvalta, övervaka och sköta än exempelvis en samling 
stenyxor eller arkivalier.

Slutligen bör också framhållas att begreppet natur till



sitt innehåll är betydligt mera diffust och mångtydigt, vil
ket har gett och ger upphov till en mängd intrikata avväg- 
ningsproblem och en överhängande risk för godtycke. Vad 
är ”typisk” respektive ”unik” natur och vem skall avgöra 
det? Vilken natur bör ur bevarandesynpunkt prioriteras? 
Som så tydligt framgår i fallet med den ”stora fågelsjön” 
är den betydelsefulla och värdefulla naturen ingenting 
givet utan något som skapas utifrån sin tids uppfattningar 
och värderingar. Det kan med andra ord behövas en pro
pagandasuccé innan det värdefulla blir uppenbart. Det är 
förvisso idag lätt att le åt den patriotiska retorik som gjor
de fågelsjön till en ”oersättlig riksklenod” och den okun
skap som uppfattade det mest kulturpåverkade objektet i 
det östgötska odlingslandskapet som en vildmarksrest. 
Men inför verkliga eller upplevda hot har det för natur
skyddet kanske ändå känts säkrare med en fågel i handen 
än tio i en försvinnande skog.
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Nationell samling kring 
”Det nya Sverige”.
Några aspekter på svensk 
debatt i tidigt 1900-tal
Svenbjörn Kilander

I

I dagens, det sena 1900-talets, debatt om framtidens Euro
pa finns några inslag, som ofta återkommer: integration, 
samarbete och gemenskap. Ledmotivet är här strävan efter 
gränslöshet och ett enat Europa. För bara ett par år sedan 
gällde detta enbart de nio EG-medlemmarna, men sedan 
järnridån gått upp och muren rivits har förhållandena 
ändrats, inte bara för de östeuropeiska staterna utan också 
för de neutrala.

Integrationstanken har idag kommit att omfatta större 
delen av Europa. Förhållandet kan illustreras kanske allra 
tydligast beträffande de båda tyska staterna: Öst- och 
Västtyskland är på väg att slås samman för att som ett helt 
tas upp i en Europeisk Gemenskap. Under intryck av 
denna utveckling mot en allt större integration har emel
lertid också argument av motsatt karaktär börjat höras allt 
tydligare. Flera östeuropeiska länder upplever idag natio
nalistiska konflikter som t.o.m. hotar statsbildningarnas 
hela existens.

Liknande tendenser kan iakttas också i väst, även om 
de inte på långt när tagit sig lika dramatiska uttryck. Hos 
oss uttrycks de i stället genom bl.a. ökade krav på tillvara
tagande av vår nationella särart och bevarandet av det spe
cifikt svenska, särskilt på det kulturella området. Men 
också på det ekonomiska, t.ex. i form av uppmaningar att 
köpa svenska varor, inte utländska, värna svenskt närings
liv.

Krav på integration, gemenskap och samling är emel-



lertid långt ifrån nya företeelser. De var bl.a. mycket vanli
ga kring sekelskiftet 1900. Dock inte som idag med i första 
hand samling över nationsgränserna, utan inom dem. Det 
är om dessa senare ting, som min uppsats handlar: ”natio
nell samling” i tidigt 1900-tal.

Senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista ger 
följande förklaring av nationell: utmärkande för ett folk, 
som tillhör eller angår eller avser en nation eller hela natio
nen. Att förstå vad samling betyder, erbjuder knappast 
några problem, åtminstone inte i en allmän mening. Nu 
svensk Ordbok anger två huvudsakliga betydelser, inre och 
yttre samling, kontemplation och koncentration respektive 
hop, massa, sammankomst o.d.

”Nationell” och ”samling” är alltså var för sig två 
tämligen oproblematiska storheter. Som ett begreppspar - 
”nationell samling” - erbjuder de helt andra komplikatio
ner. Då blir de till ett laddat ideologiskt element i det tidi
ga 1900-talets ideologiska diskurs. Ett imperativ och en 
maning till handling, som för att rätt förstås måste sättas 
in i den ekonomiska, sociala och ideologiska verklighet i 
vilken det formulerades. Innebörden kan dock inte fullt ut 
fixeras om inte den motsats till vilken det är formulerat 
fastställas. I annat fall förblir kravet på samling innehålls
löst och alltför allmänt för vidare analys.

Med detta vill jag understryka, att nationell samling- 
nationell splittring bör förstås tillsammantaget, ett helt 
utan vilket det ideologiska elementet ”nationell samling” 
inte kan avkrävas sin rätta betydelse. Därtill måste det sät
tas in i en övergripande samhällelig kontext eftersom inne
börden varierar över tid. Nationell samling i sekelskiftets 
Sverige har således sin egen, specifika betydelse. Nationa
lismen och kravet på nationell samling finns sedan länge 
företrädd i ideologiska diskurser både före och efter sekel
skiftet 1900, både i Sverige och annorstädes.

Utan att fördjupa mig i detta, kan jag erinra om att 
t.ex. norska språket är begåvat både med adjektivet nasjo
nal och substantivet samling. Också var för sig tämligen 
oproblematiska storheter; tillsammantagna någonting 
annat, åtminstone efter 1940, delvis beroende på kopp
lingen till det släktnamn som för ett halvsekel sedan för
vandlades till ett pejorativt substantiv, quisling.
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Vilka är då de förutsättningar, som gjorde kravet på 
samling, nationell samling, till ett laddat ideologiskt ele
ment i det tidiga 1900-talets diskurs? Frågan sönderfaller i 
sin tur i två delfrågor: -Vilken splittring ligger till grund för 
vilken samling? Och varför skulle den vara just nationell?

II

1800-talets sista decennier och 1900-talets första har 
karaktäriserats som ”imperiernas tidsålder”. Världsekono
min kom under denna epok att vila på en bredare geogra
fisk bas än tidigare. Epoken präglades i hög grad av mot
sättningar mellan staterna, vilka hade sin grund i stormak
ternas tävlan om nya marknader och avsättningsområden. 
Mellan 1876 och 1915 fördelades eller omfördelades 1/4 
av jordens landyta som kolonier under ett halvt dussin sta
ter. Kejsare och imperier var gamla, men den imperialism 
som formerades under 1800-talet splitter ny.

Vidare kan iakttas förändringar i avseende på de kapi
talistiska företagens struktur och modus operandi. Det tek
niska framåtskridandet spelade stor roll i detta samman
hang. Utvecklingen gick mot stora bolag och oligopol - till 
ackompanjemang av ökad statlig intervention i ekonomis
ka angelägenheter. Av avgörande betydelse för den ekono
miska utvecklingen var den tilltagande sammanflätningen 
mellan stat och näringsliv.

Utvecklingen har naturligtvis också en ideologisk 
dimension. Industriutställningar, både internationella och 
nationella, arrangerades för att låta de utvecklade länderna 
visa sina konster. Dessa arenor för nationernas fredliga 
tävlan liksom det budskap som förmedlades är ideologiska 
uttryck för den hårdnande konkurrensen mellan länder 
och folk. De har tydliga inslag av evolutionism och den i 
darwinistisk anda präglade utvecklings- och framstegsop- 
timismen, som kännetecknar denna epok.

Eric J. Hobsbawm har analyserat framväxten av den 
nya nationalistiska konceptionen och dess manifestationer 
i väst- och mellaneuropa. Under denna period upplevde 
det historiska medvetandet en blomstringsperiod, mycket 
tack vare tillskyndan från officiellt håll. Historien bruka-
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des - och missbrukades. ”Ärorika” händelser i det förflut
na lyftes fram och firades som ett led i skapandet av natio
nalkänsla och -stolthet. Historiska jubileer firades frene
tiskt. Det skapades traditioner; det var en monumentres
ningarnas tid. Hobsbawm har karaktäriserat detta som 
”invention of tradition”. Allt med i grunden samma syfte: 
att ena det egna landet och folket - mot andra länder och 
folk. Samling till nationens värn i en av split och söndring.

Sverige berördes självklart av denna utveckling. Från 
att tidigare ha varit ett underutvecklat agrart samhälle blev 
Sverige ett relativt högtstående industrisamhälle. Verk
stads- och exportindustrins uppsving är ett uttryck för 
detta. Behovet av nya avsättningsmarknader ökade också 
för den svenska industrin. Inte bara inom landet, utan till 
följd av det ökade behovet av nya avsättningsområden 
även med utlandet. Genom framför allt järnvägsförbindel
sernas utbyggnad kom regionerna närmare varandra. Ett 
”nytt” Sverige började ta form, i relation till sin föregång
are mera av en integrerad helhet. Genom transmarina för
bindelser inordnades landet i ett världsomspännande kom
munikationsnät.

Perioden kännetecknas också av betydande demogra
fisk förändring. Svenska folket blev ett folk i rörelse. Emi
grationen till Amerika är kanske det mest påtagliga 
uttrycket för detta. Den första stora utvandringsvågen får 
ses mot bakgrunden av nödåren 1868-1873 då drygt 100 
000 svenskar flydde över Atlanten. Kulmen nåddes under 
1880- och 1890-talen; en mindre topp kan iakttas strax 
efter sekelskiftet 1900. Den demografiska förändringen 
kan iakttas också i folkomflyttning inom landet, från 
landsbygd till stad. Urbaniseringen är således ett annat av 
periodens kännetecken. I takt med industrins allt större 
behov av arbete, vilket knappast minskade av landsflykten 
över haven, kom en allt mindre andel av det totala antalet 
arbetare att sysselsättas inom landsbygdens näringar. Män
niskorna rycktes bokstavligen upp med rötterna ur sina 
växtlokaler på den svenska landsbygden. Och omplantera
des i snabbväxande industricentra.

Till det senare 1800- och tidiga 1900-talets karaktäris- 
tik hör också den skärpta kampen mellan arbete och kapi
tal, manifesterad genom motsättningar på arbetsmarkna-
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den. Strejker och lockouter, ibland med inslag av våld, blev 
allt vanligare. Även på det politiska planet var förändring
en betydande. Efter ståndsriksdagens upplösning och 
representationsreformens införande utvidgades rösträtten 
successivt, med påföljd att valmanskåren mer än fördubb
lades mellan åren 1872 och 1908. Arbetarna, tidigare 
utanför det politiska livet, blev nu delaktiga. Det social
demokratiska arbetarpartiet bildades 1889. Tio år senare 
valdes dess förste representant in i riksdagen, och efter 
valet 1914 hade det blivit andra kammarens största parti.

Till dessa strukturella, på djupet gående, förutsättning
ar för den reaktion som i sekelskiftets Sverige uttrycktes i 
kravet på ”nationell samling” kan läggas en av ett annat 
slag, unionsupplösningen 1905. Genom denna händelse 
kunde kravet kanaliseras på ett naturligt - och tydligt - 
sätt: helheten de förenade kungarikena hade splittrats. 
Unionsupplösningen passade så att säga väl in i tolknings- 
schemat. I kommentarerna behandlades den inte sällan 
upp som det yttersta tecknet på Sveriges förfall. Men 1905 
års händelser uppfattades inte bara som en bottennotering 
i avseende på bristande nationalkänsla: den var också en 
väckelsesignal! Den skulle mana till samfälld uppryckning, 
nationell samling! För ett nytt Sverige!

III

År 1907 utkom första numret av ”Det Nya Sverige. Tid
skrift för nationella spörsmål” med Adrian Molin, sekrete
rare och ombudsman i nationalföreningen mot emigration, 
som utgivare. Molin hade året dessförinnan disputerat vid 
Göteborgs högskola på avhandlingen ”Geijer-studier”. I 
Göteborg anslöt han sig till den ”unghöger”-fraktion, som 
under ledning av Vitalis Norström och Rudolf Kjellén 
hade växt fram vid högskolan. Molin hade redan under 
studietiden framträtt som politisk publicist och skriftstäl
lare. Och när första numret av ”Det Nya Sverige” kom ut 
hade han presenterat ett bidrag till den nykonservativa 
rörelsens, unghögerns, ideologiska program: ”Svenska 
spörsmål och krav” (1. uppl. 1905, den andra 1906).

I ”Det nya Sveriges” första årgångs första nummer
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presenterade han tidskriftens program, den nationella sam
lingen. Molin tog sin utgångspunkt i unionsupplösningen 
och dess orsaker. Artikeln mynnade ut i en svidande vid
räkning med svensk liberalism och konservatism, vilka 
båda riktningar beskylldes för ett anti-nationellt sinnelag, 
därmed medansvarigt för Sveriges moraliska och ekono
miska kris. De förra, liberalerna, genom en slapp låt-gå- 
politik och internationalism; de senare, genom ett alltför 
intensivt navelskåderi och drömskt tillbakablickande på 
det förflutna. Båda led därtill av den stora bristen ”forma
lism”. Det gällde nu, hette det med anspelning på Esaias 
Tegnérs maning i dikten Svea, att ”inom Sveriges gräns 
erövra Norge åter” genom att ”upphäva splittringen, 
samla nationen och konsolidera dess krafter”. Handling 
skulle ersätta det formalistiska tjafset om representations
frågor och rösträtt. Högre värden än individens rättigheter 
stod på spel - här gällde samhällets rätt!

Men Adrian Molin är varken den nationella samling
ens främste uttolkare eller unghögerns störste ideolog. Det 
är i stället en annan göteborgsakademiker, Rudolf Kjellén. 
Ungefär samtidigt med att Molins ”Nationell samling” 
publicerades gavs två andra unghögerns programskrifter 
ut: ”Ett program. Nationella samlingslinjer” (1906) och 
”Nationell samling. Politiska och etiska fragment” (1908). 
De bar båda Kjelléns signatur.

Vem är då egentligen denne Rudolf Kjellén, som spelar 
en så framträdande roll i det här aktuella sammanhanget? 
Ett kan sägas: han är i det närmaste totalt bortglömd idag. 
Han uppträdde inför offentligheten i olika skepnader, 
vetenskapsmannens, den akademiska lärarens och opi- 
nionsbildarens, samhällsdebattörens och agitatorns samt 
riksdagsmannens. I samtliga förde han ut sitt budskap om 
”nationell samling”. Enligt Kjelléns biologiskt organiska 
samhällssyn var det naturligt att sträva efter att bevara 
organismen Sveriges enhet. Hans konservativa grundsyn 
gjorde i sin tur att samlingen försågs med nationella för
tecken.

Också i Kjelléns politiska förkunnelse finns ledmotivet 
med konflikten mellan en önskvärd samling/enhet och 
splittring/söndring tydligt representerat. Det svenska folket 
var splittrat, tydligast uttryckt genom den allt starkare
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arbetarrörelsens frammarsch och dess tendens till att sluta 
sig samman - utanför den bestående samhällsordningen. 
Den tenderade att genom klassolidaritet och internationa
listiska strävanden bryta sig ut ur den svenska samhällsge
menskapen. Solidariteten borde i stället ha svenskheten 
som grund, och omfatta hela landet.

Den framväxande politiska demokratin utgjorde också 
ett hot mot endräkten - partier stod mot varandra, käm
pande i första hand för sina egna intressen, inte landets 
som helhet. Allmänintresset hotades här av särintressenas 
anlopp mot varandra, menade han, vilket bl.a. manifeste
rades genom unionsupplösningen och emigrationen - 
splittring och söndring av den svenska nationen och det 
svenska folket. Unghögerns samlande appell blev mot den 
bakgrunden ”nationell samling!”. Och eftersom enskilda 
inte förmådde att omsätta programmet i praktisk hand
ling, föll det till stor del på staten att gripa in. Staten, som 
enligt Kjellén var ”en progressistisk kraft och av alla den 
ojämförligt största”.

I detta sammanhang kommer också Kjelléns syn på 
förhållandet mellan ”statligt” och ”privat”, ”allmänt” och 
”enskilt” till uttryck. Även här finns den aktuella konflik
ten representerad, men också dess lösning: individer och 
grupper måste underordna sig statens behov och arbetet på 
samhällets förkovran, nationell samling till samhällshelhe- 
tens utveckling. Därför var 1800-talsliberalismen farlig: 
den premierade det partikulära på det allmännas bekost
nad. Också den gamla konservatismen fick utstå hård kri
tik. Den enda rörelse som kunde rädda Sverige från under
gång, som kunde bekämpa upplösningstendenserna i sam
hället och återskapa den nödvändiga samlingen var ung
högern. Utifrån detta resonemang drog Kjellén upp riktlin
jerna för ett offensivt - ja, nästan aggressivt - handlings
program:

a) En kraftig satsning på råvaruproduktionen.
b) En kraftig satsning på den svenska exportnäringen och

exportindustrin.
c) Omfattande sociala reformer, främst till emigrations-

frågans och den s.k. ”arbetarfrågans” lösning.
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Kjelléns praktiskt politiska program var starkt inriktat på 
utveckling av det svenska samhället med näringslivets för
kovran i centrum. Av det söndrade Sverige ville han skapa 
ett lugnt och harmoniskt hem, med hans egen terminologi: 
ett ”folkhem”. Metaforen har som bekant senare kommit 
att tas upp inom socialdemokratin.

Den rörelse som Adrian Molin och Rudolf Kjellén stod 
faddrar för, vann inte någon större anslutning i Sverige. 
Nykonservatismen och unghögern blev därför inte någon 
skapelse att räkna med i svensk politik. Därtill hade den i 
flera avseenden en alltför extremt konservativ inriktning. 
Lämnar man de partipolitiskt organisatoriska aspekterna 
åt sidan för att i stället fokusera intresset på de mera 
renodlat ideologiska, blir däremot bilden en annan. Redan 
en tentativ analys av den ideologiska diskursen i det tidiga 
1900-talets Sverige visar att de då aktuella kraven på 
nationell samling till bot för den samhälleliga splittringen 
och söndringen långt ifrån var någonting som de nykon
servativa hade monopol på. I den meningen är det alltså 
felaktigt att säga att kraven på nationell samling var en 
exklusiv unghögerangelägenhet.

Delar av det program som Kjellén och Molin gav 
spridning åt finns företrätt även annorstädes, ehuru i en 
något annan tappning och tillsammans med andra ele
ment. Så t.ex. hos näringslivets företrädare, vilka flera som 
bekant var liberalt orienterade. Och bland socialreforma
torerna liksom på annat håll. Här gällde nationella kraft
tag och samling till förmån för det svenska näringslivet, 
den svenska samhällsekonomin, i konkurrens med utländ
ska ekonomier. Förutsättningen härför var lugna sociala 
förhållanden. Vad som här uttrycks är synen på hur det 
framtida samhället borde gestalta sig, enligt de första av 
välfärdsstatens arkitekter.

Till riksdagen 1905 väcktes två likalydande motioner, 
en i första kammaren och en i andra, med krav på inrät
tande av ett departement för handel, industri och sjöfart. I 
den bakomliggande argumentationen ingick bl.a. en före
ställning om att Sverige måste spänna sina krafter till det 
yttersta - att de olika intressena i landet skulle verka till
sammans för näringslivets bästa - i, som det hette, den 
världsomspännande tävlingen mellan folken. Statsmännen
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i de övriga kulturländerna hade kommit till insikt om det 
nödvändiga i att ägna all omsorg åt näringslivets utveck
ling och förkovran. För denna kraftsamling inåt, för denna 
samling i nationens intresse, krävdes en samlande initiativ- 
kraftig målsman, staten.

Häri inbegreps även en strävan att konsolidera och 
centralisera närings- och utrikeshandelspolitiken - under 
statens ledning. Ansvaret för det svenska näringslivets 
utveckling borde, enligt detta resonemang, inte längre ligga 
hos de enskilda delarna företagen eller branscherna, utan 
på det allmänna. Staten sågs i detta sammanhang inte som 
ett hot mot näringslivet, utan som en självklar auktoritet. 
Det är mot den bakgrunden, som de vid denna tid före
slagna reformerna av statsförvaltningen bör ses. Jag tänker 
då på den stora departementalreformen med bl.a. en total 
omorganisering av utrikesförvaltningen, en kraftig utbygg
nad av kommerskollegium och inrättandet av ett helt nytt 
departement för handel, industri och sjöfart samt statsor
gan för den sociala frågans lösning.

Tendensen kan som redan nämnts iakttas också i 
debatterna rörande det sociala problemets lösning, tvek
löst en av det tidiga 1900-talets stora frågor. Med den 
”sociala frågan” avsågs i samtiden olika frågor som på ett 
allmänt plan hade att göra med samhällets välfärd. Och 
därmed människornas. De två mest brännande sociala frå
gorna var emigrationsfrågan och den s.k. arbetarfrågan. 
Under 1900-talets början diskuterades flitigt inrättandet 
av ett statsdepartement för sociala ärenden och ett ämbets
verk för de sociala problemens lösning, socialstyrelsen. 
Med hjälp av kommittébetänkandet rörande socialstyrel
sen inom ramen för den stora departementalkommittén 
kan sekelskiftets samling/splittringproblematik tydligt 
illustreras.

Samhället hade fått en ny byggnad till följd av indu
strialismens genombrott och ställt statsmakterna inför 
många nya spörsmål och uppgifter, konstaterade kommit- 
terade. Det gällde att skydda samhället och dess svaga 
grupper, främst arbetarna. Härtill kunde också läggas en 
mognande insikt om det ekonomiskt kloka i att rationellt 
hushålla med ”människomaterialet, samhällets största 
kraftkälla och dyrbaraste kapital”.



Det kanske allvarligaste samhälleliga hotet var dock, 
vilket ovan redan antytts, arbetarnas strävanden att sluta 
sig samman och bilda front mot såväl arbetsgivarna som 
andra medborgargrupper. Medborgarnas samhörighet 
inbördes hade kommit att alltmera försvagas. Den i och 
för sig erkännansvärda solidaritetskänsla, som uppvuxit 
bland arbetarna, begränsades till dem själva, inte hela det 
samhälle, i vilket de borde vara medansvariga och meddel- 
aktiga. Det var av utomordentligt stor vikt att undanröja 
denna fara för samhällshelhetens fortsatta lyckliga utveck
ling, slog kommitterade fast. Statsmakterna, genom den 
föreslagna socialstyrelsen, stod därför överallt inför den 
svåra uppgiften ”att mildra motsättningarna, utjämna 
intressekonflikterna och fylla de remnor, som öppnat sig i 
samhällsbyggnaden... Det hör till socialpolitikens inne
börd och uppgift att i det allmännas intresse sträva för de 
ekonomiskt svagare samhällsmedlemmarnas höjande... 
och därmed verka för stärkandet av alla medborgares sam
hörighetskänsla” .

Det var sålunda inte bara fabriksarbetarna, som skulle 
omfattas av statens sociala insatser. Även jordbruks- och 
andra arbetare liksom andra grupper, t.ex. affärsbiträden 
och lägre tjänstemän berördes. Socialpolitiken skulle, heter 
det avslutningsvis, inriktas på att ”främja det allmännas 
bästa och inom sitt område verka för hela samhällets trev
nad, välfärd och hälsa”.

Till riksdagen 1912 avläts en proposition angående 
inrättandet av socialstyrelsen. Här uttrycktes också tankar 
om ”en allt starkare utvecklad samhällelig pliktkänsla, vil
ken funnit det vara det allmännas uppgift att så långt som 
möjligt söka stödja och skydda de medborgargrupper, 
som... fylla sina plikter som samhällsnyttiga medborgare”. 
Hela samhällets välfärd var beroende av samlingen inom - 
och av - nationen samt arbetarfrågans lösning! Sverige och 
den svenska nationen skulle svetsas samman till ett helt - 
utan den nationella samlingen riskerade det svenska sam
hället att gå under! Så kan innebörden i propositionen 
rörande socialstyrelsen sammanfattas.



IV
Låt mig sammanfatta. Kring sekelskiftet 1900 befann sig 
det svenska samhället i förändring och upplösning: upp
brott från landsbygden, inflyttning till expanderande tät
orter, hantverkets ersättande av industriproduktion, främ
lingsskap, strejker och lockouter samt en kraftigt tilltagan
de emigration. Och en nationalistisk våg sköljde över lan
det. Det är mot den bakgrunden som de framförda kraven 
på ”nationell samling” måste ses. Ett tidigt uttryck i 
Sverige för den frambrytande ”nya” nationalismen kan 
iakttas redan i det sena 1880-talets tulldebatter. De segran
de protektionisternas budskap kan sammanfattas i slag
ordet ”Sverige åt svenskarne!”. Ty i en djupare mening 
gällde inte striden ja eller nej till tullar, utan värnandet av 
Sverige, svenskarna och det svenska näringslivet - mot 
utlandet, ”utländningarna” och utländska ekonomier.

Nationalismen som sådan var inte ny kring sekelskiftet 
1900. Och den finns fortfarande; den kommer med säker
het att finnas även framgent. Ändå är det noga besett inte 
fråga om ”samma” nationalism då som nu, igår som idag 
eller imorgon - varken till form eller innehåll - annat än i 
en viss mening. Så blir förmodligen varken dess uttryck 
eller de elementkombinationer som är knutna till nationa
lismen inte riktigt desamma. Morgondagens nationalism 
behöver inte ens följa dagens gränser de olika europeiska 
staterna emellan.

Så tillbaka till framtiden. För mig som historiker känns 
det något ovant att tala om nuet och det som komma skall. 
Utsagan ”vi måste lära av historien” är nämligen inte fullt 
så oproblematisk som den vid ett hastigt påseende kan 
förefalla, även om man självklart kan dra lärdom ur hän
delser i det förflutna - ”vi måste lära av misstagen”. Men 
att göra säkra prognoser om framtiden är vanskligt - den 
historiska utvecklingen är inte repetitiv, utan processuell. 
Ändå känner jag i detta sammanhang ett outtalat krav på 
att åtminstone något beröra ämnet.

Frågan inför framtiden gäller vilka delar av det förflut
na, som ska med i bagaget på färden in i 2000-talet. Om 
utvecklingen i riktning mot Europas ekonomiska, sociala 
och politiska integration tillåts fortgå, kommer vi sanno-
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likt att få uppleva ett ökat intresse för det svenska kultur
arvet, svenskheten, det specifikt svenska och vår nationel
la särart. Än så länge behandlas dessa ting med en stor 
portion oskuldsfull nyfikenhet; det är därtill ”inne” att 
föra dem på tal. Inte desto mindre måste vi försöka vara 
observanta på de omkopplingar, som kommer att ske - 
och som säkerligen redan sker - inom den nationalistiska 
konceptionen i det sena 1900-talets ideologiska struktur 
som en reaktion mot den tilltagande integreringen och 
internationalismen i Europa. För inte så länge sedan fanns 
en liten man med en liten mustasch, som sade sig värna om 
det Tyska kulturarvet, Tyskheten, det specifikt Tyska och 
det Tyska folkets nationella särart...

Att kultur(minnes-/miljö-)vård i vidsträckt bemärkelse 
kommer att spela en central roll i samband med den före
stående radikala omstöpningen av Europa, är lika säkert 
som att den har spelat en 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 missbru
kas.



Förstå^ förklara, försvara: 
Om bilden, betydelsen och 
hanteringen av kulturarvet 
som forskningsområde
Christian Laine

Om Linjeflygs matlådor och bilden av 
kulturarvet
I mina gömmor har jag en kolorerad bild från 1840-talets 
England som handlar om gången och närvarande tid - Past 
versus Present. I förgrundens Past ligger den gamla skjuts
stationen öde; ankor och höns har tagit över det halmfyll- 
da vraket av en grann diligens och böjd över en hötapp 
mediterar en avdankad skjutshäst över alltings förgänglig
het. Men mellan det förgångnas döda träd och vittrande 
hus ser man in i ett grönskande Present, förklarat och väl
signat av järnvägen, samtidens och framtidens lyckofé.

En sentida och kraftigt omarbetad upplaga av den här 
bilden fann jag i fjol på insidan av locket till Linjeflygs fru
kostlåda. Där har skjutshästen återuppstått i form av en 
nordsvensk Brunte som i muntert trav drar en grönmålad 
släde framför snöhöljda granar och en röd liten stuga bort
om gärsgårn. Av den numera krisdrabbade järnvägen syns 
inte ett spår. Men in från höger stiger i fjärran Linjeflygs 
morgonplan upp mot den blåa himlen. Mellan Past och 
Present har tiden själv opererat bort det konfliktfyllda 
”versus” och kaffet kan intas i den trygga känslan av kon
tinuitet, identitet och ett levande rotsystem.

Om man lider av större hunger på Linjeflygs turer än 
vad frukostlådan förmår mätta, kan man beställa en spe
cialsmörgås som också den kommer i papperslåda. Märk
värdigt nog har även den lådan en bild som handlar om då 
och nu och nuets förhållande till dået. I det luftrum som 
lådan föreställer ser man åtta luftfarkoster som beskriver
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flygkonstens utveckling från den första uppstigningen med 
passagerare i en varmluftsballong 1783 till Linjeflygs nya 
passagerarplan Boeing 737. Locket pryds av kapten Pierre 
Hollanders konstflygplan Pitts Special 52B, framställt som 
ett gemensamt emblem för Linjeflyg och Flygkonsten.

Som sammanfattande bildtext till den triptyk jag nu 
har ställt samman skulle jag vilja föreslå ett citat från rege
ringens proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård.

”Varje tid bildar sin egen uppfattning om det kulturella 
arvets betydelse och om vilka delar av kulturarvet som är 
särskilt betydelsefulla.”

Triptyken kan användas för utläggningar i skilda riktning
ar av den tämligen triviala bildtext som den nu har fått. 
Låt oss till en början tolka nuets förhållningssätt till dået i 
bilderna på så sätt, att den första betecknar den uttjänta
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bråten från gången tid som ”gammalt skit”, den andra 
återupprättar Past till känsloläget ”gammalt och fint” och 
den tredje uppsöker det förgångna för att ge kontinuitetens 
lyskraft åt dagens och morgondagens utveckling.

Redan den här läsningen av bilderna kan omsättas i 
forskningsorienterade frågor med omedelbar relevans för 
den professionella kulturmiljövården av i dag. Exempelvis:

D Vilka uttjänta hästar och diligenser från gången tid står 
på vår tids sopbacke, och vilka ekipage är det som står 
på tur att utrangeras? Vad är det vi negligerar eller 
glömmer eller är sent ute för att dokumentera, skydda 
och vårda?

D Hur ser de beatificeringsmekanismer ut som ger affek
tionsvärde eller status av kulturarv åt företeelser och 
föremål från förr som (ännu eller åter igen) inte platsar 
i kategorien ”gammalt och fint”?

D Hur ser vårt värdeperspektiv bakåt och framåt i tiden ut, 
när vi idag skall värna om kontinuiteten mellan förflu
ten, närvarande och tillkommande tid? Hur förhåller vi 
oss till kontinuitetsretoriken i dokumentationens, skyd
dets och vårdens teoribildning och vardagspraxis? Etc, etc.

Papperslådan för specialsmörgåsen illustrerar också - om 
man så vill - det ganska självklara förhållandet att bilden 
eller definitionen av kulturarvet inte bara beror av tiden 
utan också av vem som formar bilden och hans avsikter 
därvidlag. Specialsmörgåslådan återger ett urval tekniska 
landvinningar som varit epokgörande för uppkomster och 
utvecklingen av passagerarflyget och flygbolagen. Arvet 
från gången tid framställs således inte alls som ett svunnet 
Past enligt hästskjutsmodellen i de båda andra bilderna. 
Här är det istället fråga om stadier i en pågående, fram- 
tidsinriktad process. Som antydd förvaltare av detta 
modernistiska kulturarv definieras således Linjeflyg som 
ett dynamiskt framtidsföretag i flygbranschen. Den här läs
ningen av lådans bildinnehåll leder tillbaka till några av 
huvudfrågorna för det här seminariet - frågor eller forsk
ningsuppgifter som handlar om vems och vilka ärenden 
som den professionella kulturminnesvården förr har gått 
och kulturmiljövården numera går.
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Men man skulle också kunna pröva en annan läsart. 
Alltifrån sin begynnelse har ju den svenska kulturminnes
vården haft en starkt nationell prägel - också politiskt 
frekventa honnörsord i tiden som rötter, förankring, iden
titet, kontinuitet etc. syftar i allmänhet på ”oss och vårt” i 
Sverige till skillnad från ”dem och deras” utanför natio
nens gränser. Linjeflygs urval av artefakter eller minnes
märken över flygkonstens historia avspeglar däremot ett 
gruppintresse, vars identitetskänsla och specifika kulturarv 
inte nödvändigtvis är nationellt förankrat. (Och faktiskt är 
det ju så att den valda kartbilden på lådans lock inte visar 
den svenska inrikesflygets aktionsområde utan snarare 
skulle kunna föreställa den nya Hansans) Den här läsarten 
antyder frågeställningar om kulturmiljövården och det 
nationella, det internationella och det lokala värde- och 
handlingsperspektivet som nu blir allt viktigare att formu
lera och söka besvara.

Frågor av det här slaget som rör sig kring kulturmiljö
vårdens villkor, teori och praxis av igår och idag är natur
ligtvis betydelsefulla för verksamhetens inriktning i ett 
framtidsperspektiv. På väg in i 90-talet och med kraftig 
vind i seglen behöver kulturmiljövården förvisso mycket 
mer av den forskning som syftar till att öka kunskapen om 
föremålen för verksamheten - odlingslandskapet, bebyg
gelsen etc. Men vi behöver samtidigt en forskning om kul
turmiljövården som sådan - en forskning om bilden, bety
delsen och hanteringen av kulturarvet, som inbegriper 
både teoribildningen, den dagliga förvaltningen av de 
anförtrodda punden och de värderingar och strukturella 
förändringar i samhället som bestämmer framtidens mål 
och villkor för kulturmiljövården.

Om kartografin i en annan värld och 
hanteringen av kulturarvet här hemma

I Lewis Carrol's ”Sylvie and Bruno Concluded” förklarar 
den mysteriöse Mein Herr hur man i hans värld har 
utvecklat kartografin. När han får veta att den största 
skala som används för kartor på jorden är sex tum på den 
engelska milen utropar han:
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— Bara sex tum! Vi kom ganska snart upp till sex yards 
på milen. Sen prövade vid hundra yards milen. Och sen 
kom den verkligt storartade idén. Vi gjorde faktiskt en 
karta över landet i skalan en mil på en mil.

— Har ni använt den mycket? frågade jag.
— Den har aldrig bretts ut ännu, sa Mein Herr, bönderna 

protesterade. Dom sa att den skulle täcka hela landet 
och stänga solskenet ute. Så nu använder vi landet 
självt, som sin egen karta, och jag försäkrar att den 
fungerar nästan lika bra.

Artur Hazelius fick på 1890-talet plats med en karta över 
hela Sverige på Skansenberget i Stockholm. Och får man 
tro Strindberg på hans ord i lustspelet Midsommar från år 
1900, fungerade också kartan strax på avsett vis: till Skan
sen drar lustspelets ungdomar för att ”skåda vårt sköna 
land i sammandrag och känna oss hemma”. Strindbergs 
beställningsverk i lustspelsgenren (som förresten i sig kan 
tolkas som ett försök att levandegöra ett kulturarv, nämli
gen det svenska folklustspelet) har aldrig rönt någon stör
re uppmärksamhet för sina litterära förtjänsters skull. Och 
om det är inte mycket att säga. Men i det forskningsper
spektiv som vi har givit rubriken ”Kulturmiljön och väl
färdsstaten” borde faktiskt Midsommar vara värt att räd
das från glömskan. För i Midsommar är Skansen inte bara 
en minnets kartbild av det Sverige som varit, utan här trä
der också bilden av det nya ”SocialSverige” fram, med 
”plikt, arbete, en sund kropp, egna hem, sjukvård, ålder- 
domsföresörjning, barnskydd” - så som konstapeln sam
manfattar den nya välfärdsstaten.

Hazelius kartografiska grepp att sammanställa en livs 
levande kartbild av fosterlandet, där varje enskildhet är i 
skala 1:1, men där de få hektar som är det hela skall sam
manfatta närmare 450 000 km2, har med åren fått mängder 
av efterföljare. Ännu i våra dagar framställer friluftsmuseer
na kartbilder av samma slag över socknar, städer och land
skap. Och i den litet mera kommersiella scenbild som kän
netecknar Disneyworld och Epcot Center i Orlando, Flori
da, kan man vandra genom valda delar av Venedig, Kyoto, 
Peking och andra high-lights i kulturhistorien och faktiskt 
skåda hela världen både återuppstånden och i sammandrag.

134



I det här sammanhanget kan kanske sammanställning
en av Skansen och Disneyworld förefalla sökt. Men - för 
att nu göra en utflykt från det kartografiska resonemanget 
- den antyder en serie forskningsorienterade frågor som är 
viktiga för kulturmiljövården just nu; frågor som handlar 
om avsikterna, medlen och effekterna när kulturmiljöer 
och kulturminnen i allt större utsträckning tas om hand 
för produktutveckling och marknadsföring i en expande
rande upplevelseindustri.

Kulturminnesvårdens kartografiska grepp har ju under 
tidernas gång i allmänhet varit ett annat än friluftsmuseer
nas: syftet har varit att in situ bevara ett urval minnesmär
ken som tagna tillsammans skulle kunna liknas vid en kul
turhistorisk atlas över Sverige.

Den moderna diskussionen om hur det urvalet eller 
den kartbilden borde se ut började i stort sett vid samma 
tid som Hazelius realiserade sin kartversion på Skansen
berget.

Byggnadsminnesmärken och 
byggnadsminnen

Konstakademien var först ut med en principskiss för hur 
man skulle gå till väga. År 1902 föreslog akademien att en 
rikstäckande inventering skulle göras av alla äldre byggna
der med något konstnärligt, arkeologiskt eller historiskt 
värde och att alla värdefullare minnesmärken därefter 
skulle förklaras som historiska monument med ett liknan
de skydd som fornlämningarna redan åtnjöt.

Riksantikvarien avstyrkte på det bestämdaste. Vårt 
land, menade han, vore stort och alla dess minnesmärken 
hade ännu icke hunnit uppsökas, beskrivas och avbildas. 
Så länge man icke kunde med full trygghet försäkra, att 
förteckningen vore fullständig, dömde man de minnesmär
ken, som ännu icke blivit upptagna i förteckningen, till en 
ganska säker undergång.

Det dröjde 33 år innan akademiens förslag förverkli
gades: 1920 kom en lagstiftning till skydd för byggnads
minnesmärken i statlig ägo, drygt 10 år senare hade sta
tens kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla byggnader
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inventerats och 1935 fastställde regeringen den första för
teckningen över statens byggnadsminnesmärken. Men 
denna första kartbild led av en grundläggande brist - den 
kunde inte innefatta andra hus än dem som staten ägde.

Efter ytterligare 25 års väntan gav så lagen om bygg- 
nadsminnen för första gången de rättsliga förutsättningar
na att fullt ut förverkliga konstakademiens principskiss 
från 1902. Riksantikvarieämbetet kunde nu utfärda 
skyddsföreskrifter för ”byggnader som bevarar egenarten 
hos gången tids byggnadsskick eller minnet av historiskt 
betydelsefull händelse och som med hänsyn därtill är att 
betrakta som synnerligen märkliga” - som det heter i 1960 
års lag om byggnadsminnen.

Urvalets vånda kom också den här gången till uttryck i 
förarbetena till lagen. Byggnadsminnesutredningen kon
staterade att någonstans måste ju gränsen dras mellan 
vilka byggnader som skall förklaras som byggnadsminnen 
i lagens mening och övriga byggnadsminnesmärken. Och 
därmed, menade man, kunde gränsfallen tänkas komma i 
en ogynnsammare ställning efter lagens tillkomst och lät
tare falla offer för rivningsrisken än vad annars vore fallet.

Hur många minnesmärken tänkte man sig då att skyd
det borde omfatta, när bestämmelserna om byggnadsmin
nesmärken respektive byggnadsminnen diskuterades, 
beslutades och började tillämpas? Eller med andra ord: i 
vilken skala tänkte man sig kartan: sex tum, sex yards eller 
kanske hundra yards på milen? Nära sammanhängande 
med den frågan är givetvis vilken slags karta man tänkte 
sig: ett specialblad över den svenska byggnadskonstens 
mästerverk och nationalstatens historiska minnesmärken? 
Eller en karta över den svenska byggnadskulturens utveck
ling? Eller en så långt möjligt representativ bild av samhäl
lets och dess medborgares historia, sådan den avtecknas i 
byggandet?

Vad skalan gäller skrev Thomas Hall i en debattartikel 
i DN den 2 april 1990 att man när byggnadsminneslagen 
förbereddes räknade med att ca 4.000 byggnader borde 
skyddas. Varifrån han fått den siffran vet jag inte. I sitt 
betänkande presenterade byggnadsminnesutredningen 
emellertid en preliminär förteckning över byggnadsmin- 
nesvärda byggnader i Värmlands län. Den förteckningen
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omfattar i allt 44 byggnader. Om man för enkelhets skull 
multiplicerar den siffran med antalet län når man inte upp 
till mycket mer än 1.000 byggnadsminnen i hela landet. 
Det ger en ganska hygglig uppfattning om den skala som 
utredningen tänkte sig att lagens kartbild av landets bygg
nadskultur skulle få.

Eftersom ingen byggnad i den preliminära förteckning
en är yngre än 100 år är kartbilden över Värmlands bygg
nadskultur egentligen bara giltig för tiden före ståndssam
hällets avskaffande. Och förteckningen är faktiskt också 
ståndsmässigt redigerad: 13 herrgårdar, 8 prästgårdar, 7 
borgarhus, 5 bondgårdar samt därutöver 1 rådhus, 1 tull
hus, 2 tingshus, 1 militärförråd, 1 soldattorp, 2 hyttor, 1 
kvarn och 1 stenvalvsbro. I Värmlands län fanns det vid 
den tiden dessutom 4 statliga byggnadsminnesmärken, 
nämligen biskopsgården, gamla gymnasiet, Sandbäckens 
gård och telegrafhuset, alla i Karlstad.

Det kan naturligtvis diskuterats om den här förteck
ningen - ens med beaktande av den blygsamma skalan - 
ger en rättvisande bild av Värmlands historia speglad i 
dess byggnader. Men urvalet är åtminstone väsentligt bre
dare anlagt än de kritiker brukar hävda, som menar att det 
mest varit äldre palats och herrgårdar som tidigare kom
mit i fråga som byggnadsminnen.

Det signifikanta i det här urvalet från 1950-talet är 
under alla omständigheter effekterna av lagens höga trösk
lar, dels kvalitetströskeln (”synnerligen märklig”) och dels 
tidströskeln (”gången tid”).

Ser man till hur byggnadsminneslagen därefter har till- 
lämpats så kan man först och främst konstatera att 30 års 
tillämpning ännu inte har resulterat i 1.000 byggnadsmin
nen. Dessutom är det så, att dessa byggnadsminnen till
sammans faktiskt utgör en fullständigt obegriplig kartbild, 
vare sig man talar i termer av kartans skala eller kartans 
art och syfte. Den kartografiska tanken från 1902, som 
ännu levde vidare i 1950-talets byggnadsminnesutredning, 
har alldeles uppenbart havererat i de följande decenniernas 
praxis.

Det konstaterandet leder vidare till ett annat angeläget 
forskningsområde som alltjämt är underförsörjt, nämligen 
granskningen av kulturmiljövårdens urvals- och styrsystem
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i teori och praktik. Och samma typ av utvärderande forsk
ning skulle naturligtvis kunna inriktas mot nästa led i han
teringen av det gjorda urvalet, nämligen byggnadsminne- 
nas vård och restaurering i teori och praktik.

Riksintressen

Ett av skälen till läget på byggnadsminnesfronten kan väl 
också vara, att ett begränsat urval av enstaka, kulturhisto
riskt värdefulla byggnader förlorat i relevans och betydel
se, när bevarandeintresset alltmer har riktats mot större 
enheter och sammmansatta strukturer i den fysiska miljön. 
Med den fysiska riksplaneringen, naturresurslagen och 
redovisningen av kulturminnesvårdens riksintressen har 
också ett nytt, Strukturorienterat urvalssystem introduce
rats.

Med stöd av naturresurslagen har Riksantikvarieäm
betet utpekat 1.700 miljöer som är av riksintresse för kul
turmiljövården och som därmed skall skyddas mot åtgär
der som kan påtagligt skada deras kulturvärden.

Även om skalan radikalt har förändrats i och med den 
fysiska riksplaneringens spelregler, utgår riksintresseredo
visningen i grunden från samma kartografiska princip som 
tidigare. Statens sektorsorgan förutsätts på vetenskapliga 
grunder göra ett urval av kulturmiljöer som tagna tillsam
mans skall ge en representativ bild av Sveriges utveckling 
från äldsta tid till våra dagar.

Skalförändringen har förutsatt och förutsätter fortsätt
ningsvis en omprövning av hanteringsfrågorna i flera led 
och på flera plan. Det är också i det här sammanhanget det 
motto för kulturmiljövårdens agerande egentligen har for
mulerats som jag valt som rubrik: Förstå - Förklara - För
svara. I alla de tre leden behöver nya metoder utvecklas 
som är utpräglat mångdisciplinära och som ger både för
nyad aktualitet och vidgad betydelse åt 70-talets nyckelord 
för kulturminnesvårdens utveckling: Integrated conserva
tion. Av det förhållandet följer också ett behov av forsk
ning som sträcker sig från utvärdering till metodutveck
ling.
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”Den verkligt storartade idén”
Hunna så här långt i snabbskissen av hur kulturminnes
vårdens kartografi har utvecklats kan det vara dags för oss 
att återvända till Lewis Carroll och Mein Herr.

I 1974 års kulturproposition formulerades en politisk 
utgångspunkt för den statliga kulturminnesvården som 
inte omedelbart låter sig härledas ur den traditionella han
teringen av urvalsfrågorna.

Departementschefen pekade där på att samhällets 
snabba förändringstakt hotade att göra vår arbets- och 
boendemiljö steril och traditionsfattig med en tilltagande 
känsla av otrygghet och främlingsskap hos den enskilda 
människan som följd. Och han fortsatte: ”Bevarandet av 
den historiska kontinuiteten i den fysiska kulturmiljön 
måste därför tillmätas grundläggande betydelse för den 
enskildes känsla av trygghet och förankring i tillvaron”.

Den här utgångspunkten utvecklas ytterligare i 1988 
års proposition om kulturmiljövård. Här byts således sek- 
torsbenämningen kulturminnesvård ut mot kulturmiljö
vård, ”som en sammanfattande benämning för vården av 
den av människan skapade miljön”. ”1 det kulturmiljövår
dande perspektivet”, säger departementschefen vidare, 
”bör ansatsen vara att de kulturkvaliteter som alltid finns 
i den byggda och odlade miljön bör lyftas fram och tas till 
vara som en tillgång för dem som bor, lever och vistas 
där”.

Nyckelorden i propositionens målsättning för kultur
miljövården är följdriktigt också ”kontinuitet” och ”lokal 
identitet”.

Det är närmast banalt att konstatera att den ständigt 
ökande mängden föremål och företeelser från ett i tiden 
allt närmare beläget Past ställer dagens och morgondagens 
kulturmiljövård inför ett svällande urvals- och hanterings- 
problem. Vad jag velat antyda med den här kartografiska 
exposén är en samtidig komplikation genom en försvag
ning av det nationella och professionella perspektivet på 
urvalet och dess fortsatta hantering. Att vi som i tradition 
från stormaktstiden förvaltar uppgiften att kartera kultur
arvet börjar få skäl att fundera över innebörden i Mein 
Herr's modell och dess konsekvenser för kulturmiljövår-
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den - och att sådana funderingar också borde vara intres
santa i ett forskningsperspektiv.

* *

Till slut; begreppet kulturmiljövård implicerar ju både ett 
subjekt, ett predikat och ett objekt - eller rättare sagt både 
ett direkt och ett indirekt objekt. Forskningen inom sek
torn kulturmiljövård har hittills helt dominerats av efter
frågan på kunskap om det direkta objektet, dvs. kultur
landskapet och dess artefakter. Man skulle kunna säga att 
det här seminariets syfte är att framhålla - också de andra 
satsdelarnas betydelse i ett mera samlat forskningsper
spektiv, kulturmiljövårdens.

Mottot Förstå - Förklara - Försvara myntades, som 
jag tidigare nämnt, med kulturmiljön som avsett objekt. 
När jag valt det som rubrik i det här sammanhanget är det 
istället med kulturmiljövården som sådan som avsett 
objekt. Det sker i en situation där flera faktorer gör det 
angeläget för kulturmiljövården att i samverkan med for
skarsamhället grundligt granska sina mål, sitt arbete och 
sina resultat.
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Historien, tiden och nationen
Lennart Lundmark

I
 Dagens Nyheter 18 mars 1990 intervjuades den kände 
arkitekturkritikern Kenneth Frampton. Apropå Sture- 
gallerian i Stockholm varnade han för att arkitekturen 

håller på att bli en förpackningsindustri, där de kulturella 
värden som utgör vår civilisations kärna dukar under i en 
medioker internationell kultur. ”Överallt dit vi reser bjuds 
vi samma Batman-film, samma hamburgare och samma 
glassiga annonser. Vi har inte längre några referenser kvar 
till det förflutna, och vi blir i sann 80-talsanda historielösa.”

Även om arkitekturprofessorn från Columbia-univer- 
sitetet spetsar till sina formuleringar så uttrycker han en 
erfarenhet som vi alla känner igen. Det är många som i dag 
talar om att den kulturella grundhållningen går mot ökad 
historielöshet i den meningen ”att det förflutna och kun
skapen därom saknar betydelse för bedömningen av sam
tiden, planeringen av framtiden och för förverkligandet av 
ett gott och rikt liv”.1

Det är svårt att diskutera historielöshetens omfattning 
och utvecklingstendenser eftersom de knappast kan beläg
gas i absoluta tal eller liknande. Och utvecklingen är inte 
heller rätlinjig. Även om man hävdar att historielösheten 
vinner terräng så finns det alltid något som för tillfället 
pekar i en annan riktning. Trots alla dessa osäkerhetsfak
torer tror jag att man ändå vågar hävda att intresset för 
det förflutna rent generellt minskat i den industrialiserade 
världen under 1900-talet. Detta gäller särskilt om man ser 
det från den akademiska historieundervisningens och 
forskningens horisont. Då tänker jag naturligtvis inte på 
antalet studenter, utan på ämnets inflytande och genom-
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slagskraft i samhället i stort. Vad beror då detta på och vad 
skall man göra åt det? I den här artikeln skall jag diskute
ra problemet i tre steg. Först hävdar jag att det vikande 
intresset för det förflutna skall förklaras med förhållandet 
mellan olika tidsaspekter. Sedan försöker jag peka ut de 
faktorer som är nödvändiga för att vi skall kunna vända 
trenden och åter ge det förflutna en ökad vikt. Slutligen 
ifrågasätter jag om den nationella identiteten kan fungera 
som samlande fundament för historiemedvetandet i fram
tiden och föreslår i stället några alternativ.

Produktivitet och tidsvärde

För att förstå de djupare orsakerna bakom samtidens mins
kade intresse för det förflutna så måste man ta upp två 
aspekter av tid som social och kulturell företeelse. De två 
aspekterna kan kallas kvantitativ och kvalitativ. Den kvan
titativa aspekten vetter år det ekonomiska, samhällsveten
skapliga hållet; det kvalitativa åt det kulturella humanis
tiska.2

Om vi först ser till den kvantitativa aspekten så är det 
ett väl belagt faktum att tiden uppfattats som allt mer vär
defull under särskilt de senaste hundra åren. En högre grad 
av industrialisering och en högre levnadsstandard resulte
rar i att tidens upplevda värde ökar.

Orsaken är att när avkastningen på använd tid - dvs. 
produktiviteten - ökar i den varuproducerande sektorn så 
tenderar människorna att vilja öka avkastningen på tid 
även inom andra områden. Det här brukar i vardagslag 
uttryckas så att varje tidsenhet representerar allt mer peng
ar. Det kan verka lite motsägande att jämställa tid med 
pengar, men när man diskuterar relationen mellan tid, 
pengar och samhälle måste aktörernas perspektiv vara 
avgörande. Det är hur människor tänker och agerar i var
dagen som avgör om tid kan översättas till pengar eller 
inte. Om tillräckligt inflytelserika krafter i ett samhälle ser 
tid som pengar så kommer samhället också att fungera på 
de villkoren. Ett bra exempel är utvecklingen inom trans
portsektorn, både vad gäller transporter av människor, 
varor och information. Den självklarhet med vilken män-
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niskor i industrialiserade samhällen anser att snabbare 
rörelser i rummet också ger ökad ekonomisk utdelning 
visar att tid verkligen ses som pengar och att ökad pro
duktivitet också ökar tidens värde. Hela komplexet pro
duktivitet och tidsvärde utmärks dessutom i vårt samhälle 
av en självförstärkande process. Med snabbare kommuni
kationer eller produktionsprocesser ökar alltså tidens 
värde. De skapar en strävan efter att ytterligare öka effek
tiviteten i tidsutnyttjandet. Om man lyckas med det blir 
tiden ännu dyrare och måste därför utnyttjas ännu mera 
effektivt osv.

Från tid till rum

Låt oss efter den här diskussionen av kvantitativ social tid 
flytta vår uppmärksamhet till den kvalitativa aspekten; tid 
som historia, tid som kopplingen mellan förflutet, samtid 
och framtid i vårt vardagliga tänkande.

En diskussion om uppfattningen av tid som kvalitet i 
vår egen tid kan lämpligen börja med just det begreppet, 
alltså vår egen tid. Vad betyder det egentligen? Det finns 
inget definitivt svar på när vår egen tid börjar och slutar. 
Som kvalitet är vår egen tid en period mellan förflutet och 
framtid, en period som vi på något sätt uppfattar som sam
tida. Men den är inte det punktuella ögonblick som brukar 
beteckna samtid i en del tidsfilosofi. Vår egen tid kan 
avgränsas på många sätt och avgränsningen är kvalitativ. 
Den kan inte läggas ut längs några kvantitativa skalor. 
Även det förflutna och framtiden har kvalitativa inslag. 
Man kan tala om ett levande, närvarande förflutet eller 
uppleva en förnimmelse av att befinna sig i framtiden när 
man ser en ny uppfinning eller något liknande. Detta trots 
att man i kvantitativ mening ofrånkomligen befinner sig i 
samtiden.

Men kvantitativ och kvalitativ tid är inte oberoende av 
varandra. När man strävar efter att öka intensiteten i 
utnyttjandet av den allt värdefullare kvantitativa tiden 
leder det till allt snabbare förändring. Därmed blir det kva
litativa skede som vi upplever som vår egen tid allt korta
re. Samtiden blir en bristvara. Från kvantitativ synpunkt är
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det bara det samtida ögonblicket och den framtida möjlig
heten som kan åsättas ett penningvärde. Tid är visserligen 
pengar, men det gäller inte förfluten tid.

Kvantitativ tid finns bara i det samtida rummet. Värdet 
realiseras i snabba förflyttningar, antingen det gäller fly- 
hänta handgrepp vid löpande bandet, expresståg eller 
öppna telefonlinjer till Tokyo-börsen. Ökad frekvens i 
utnyttjandet av tid som kvantitet är industrisamhällets 
grund. Men som kvalitet har tiden alltså en annan karaktär. 
Den kan inte mätas eller värderas i pengar. Den står för en 
icke-profitabel orientering i det temporala utrymme som 
skapar mänsklig kultur. Historia fått sitt existensberätti
gande av människors upptagenhet med tid som kvalitet.

I ett kulturellt väl fungerande samhälle finns det en 
balans mellan upptagenheten med tid som kvantitet och 
kvalitet. Men om den ena aspekten breder ut sig så blir det 
på den andras bekostnad. Och där ligger enligt min 
mening den grundläggande förklaringen till några av de 
tendenser i förhållandet till det förflutna som vi ser i dag. 
Tiden som kvantitet har fått ett så stort omfång i samhället 
att det blivit allt mindre utrymme kvar för tid som kvalitet. 
Orientering i det samtida rummet ger större omedelbart 
utbyte än upptagenhet med andra tidsskeden. Detta smit
tar också av sig på kulturella grundhållningar. För det fles
ta i dagens samhälle ger det ett större kulturellt kapital att 
ha varit i New York och sett en nyöppnad konstutställning 
än att ha fördjupat sin förståelse för det historiska i tillva
ron. Snabba klipp över stora avstånd invaderar även den 
kulturella sektorn.

Encyklopediskt, empatiskt och pragmatiskt

Kan man då göra något åt det här? Kan vi lyfta fram aspek
ter av det förflutna som återställer balansen till den kvalita
tiva tidens fördel? Problemet gäller vårt förhållande till his
torien som bruksvara. Det finns flera sätt att se på den 
saken. Nietzsche gjorde till exempel en uppdelning i histo
riens monumentala, kritiska och antikvariska funktion.3

Man kan göra flera uppdelningar av samma typ. Vil
ken som är den rätta beror naturligtvis på vilket problem
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man skall lösa. I det här sammanhanget menar jag att en 
annan tredelning kan vara användbar. Den betonar det 
encyklopediska, det empatiska och det pragmatiska för
hållningssättet till historien.

När man förhåller sig encyklopediskt till det förflutna 
fäster man största vikten vid så många säkra fakta som 
möjligt. Mängden fakta anses ha ett värde i sig och de 
anses så småningom genom enkel addition kunna ge en 
fullständig bild av det förflutna i den utsträckning det finns 
registrerat. Förhållandet till dessa fakta skall i idealfallet 
vara objektivt och lidelsefritt. Kunskapen om det förflutna 
skall ha karaktären av en uppslagsbok där en bred upp
sättning neutrala fakta finns redovisad. Encyklopedisten 
strävar också efter att isolera det förflutna från alla infly
tanden från samtiden, ungefär som en naturvetenskaps
man försöker upprätta en klar skiljelinje mellan sig själv 
och sitt undersökningsobjekt.

Det encyklopediska sättet att förhålla sig till det för
flutna fick ökad prestige från och med det så kallade veten
skapliga genombrottet inom historieforskningen vid slutet 
av 1800-talet. Den positiva sidan av ett sådant förhåll
ningssätt är uppenbar. En anknytning till en reell faktaba- 
serad historisk verklighet är oundgänglig för alla förhåll
ningssätt till det förflutna. Fakta måste till för att skilja 
historieskrivning från skönlitteratur. Men i sina sämre 
stunder leder det encyklopediska förhållningssättet till en 
inskränkt knappologi som fjärmar historieforskning och 
-skrivning från den allmänna traditionsförmedlingen i 
samhället. I värsta fall kan kunskaperna reduceras till en
bart något slags frågesportsresurs.

Det empatiska förhållningssättet till det förflutna byg
ger på inlevelse. Det kan gälla allt från upprördhet över 
elände till hänförelse över hjältedater. Dramatik, spänning, 
skönhet och kanske romantik kan vara honnörsord för 
den utpräglade empatikern. Ett sådant förhållningssätt 
leder i regel till att dåtiden blir en samling intryck som inte 
förbinds med någon historisk process. För det empatiska 
förhållningssättet är framställningsformen också en viktig 
faktor. historieskrivningen bör närma sig skönlitteraturen.

Inom museivärlden vetter idén om ”upplevelsemuseer” 
åt det empatiska hållet. I ett diskussionsunderlag inför
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utställningsprojektet ”Den svenska historien” - ett samar
bete mellan Historiska och Nordiska museerna - heter det 
att museerna skall ”förflytta besökaren in i en annan män
niskas situation, ge upplevelser som väcker intresse för 
företeelser i historien”. Utställningarnas innehåll skall 
bygga på inlevelse, personifiering och igenkännande.4

Det goda med den empatiska hållningen är att den 
anknyter till vardagliga och ständigt närvarande mänskliga 
känslor. Därmed kan man lätt öka engagemanget i det för
flutna. Men kritikerna brukar skjuta in sig på att man för
lorar processperspektivet i historien när man upplöser den 
i ”öden”. I sina allra sämsta stunder kan den empatiska 
hållningen slå över i vulgärt effektsökeri.

För pragmatikern skall historien vara användbar. 
Fakta som inte har anknytning till samtida problemställ
ningar är av underordnad betydelse. Här är kopplingen 
mellan samtid och förfluten tid stark. Det förflutna skall 
tjäna samtidsmänniskan och hjälpa till att lösa hennes pro
blem. Det kan dessutom användas till att dra upp önsk
värda utvecklingslinjer mot framtiden.

Man kan också förhålla sig pragmatiskt till det förflut
na mer indirekt. Genom att uppmana till känslomässig 
bindning till gemensamma kulturella grundhållningar eller 
till patriotiska symbolhandlingar kan det förflutna fungera 
som ett socialt och kulturellt kitt. Men det kan också 
användas på motsatt sätt. Den aktuella samhällsordningen 
kan angripas med argumentet att den rests på ett förflutet 
fyllt av utsugning och orättvisor.

Riskerna med en pragmatisk hållning är uppenbara. 
Man kan till exempel låta bilden av det förflutna bestäm
mas av vad som tjänar ens omedelbara intressen i samti
den. Man skapar ett förflutet som är sant därför att det är 
nyttigt just för tillfället. Främst förknippar vi väl sådana 
metoder med auktoritära regimer. Men samtidigt finns det 
också ett positivt inslag i pragmatismen. Vi försöker alla 
emellanåt hävda att kunskapen om det förflutna är nyttig 
för att vi skall kunna hantera samtiden. Och när har chan
sen tvekar vi inte att hänvisa till erfarenheter från det för
flutna som positiva eller avskräckande exempel inför 
beslut som gäller vår samtid.



En fungerande balans
Det vore dumt att försöka renodla en av de här hållning
arna till det förflutna. Min poäng är tvärtom att man 
måste blanda dem. Och där ligger problemet. I vilka pro
portioner fungerar blandningen mellan encyklopediskt, 
empatiskt och pragmatiskt bäst? Jag tror att man litet 
vårdslöst kan säga att vi under de senaste hundra åren gått 
från en överbetoning av det pragmatiska till en overbeto
ning av det encyklopediska för att nu möjligen vara på väg 
att ge det förflutna en alltför stark empatisk funktion.

Om vi går ett sekel tillbaka i tiden så hade den natio
nalistiska konservativa historien ett starkt inslag av prag
matism. Det gällde att skapa en nationell identitet och 
ingjuta respekt för överheten. Ett betänkande från 1887 
hävdar att historieundervisningens mål är att ge en bild av 
hur det svenska folket utvecklats under Guds ledning. ”Att 
den kunskap som härigenom vinnes, är i synnerlig grad 
ägnad att förädlande inverka på vilja och karaktär, torde 
ligga i öppen dag; genom den kallas fosterlandskärleken 
till liv, genom den väckes det rätta medborgarsinnet...”5

Den historievetenskap som växte fram i Sverige efter 
sekelskiftet reagerade starkt mot alla pragmatiska målsätt
ningar och såg sökande efter säkra fakta om det förflutna 
som ett mål i sig. Idealet var en objektiv framställning där 
det förflutna inte skulle solkas av samtidens intressen, 
antingen de var samhällsbevarande eller omstörtande.

Den kritik som i dag riktas mot den typen av encyklo- 
pedisk historiebeskrivning hävdar att den gått för långt i 
sin strävan efter att mönstra ut det empatiska och pragma
tiska i historiens funktioner. Den har blivit kylig och tek
nisk och därför stött bort många. Den har också haft svårt 
att motivera sin nytta annat än som representant för ett 
rent kunskapsintresse även om det finns en del undantag. 
Här kan man peka på Erik Lönnroths formulering: ”Kam
pen mot propagandamyterna är en uppgift, som måste 
lösas i nutidens samhälle. Som social funktion för historie
vetenskapen räcker den mer än nog.”6 Citatet är från 
1943, ett år då en sådan användning av de historisk-kritis- 
ka redskapen måste ha känts särskilt angelägen.

En del av den historieskrivning som i dag söker sig nya
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vägar har en tydlig dragning åt det empatiska hållet. Det 
gäller medkännande socialhistoria, mentalitetshistoria och 
en del historisk antropologi. Ofta handlar arbetena om 
enskilda personer eller små kollektiv. Framställningen läg
ger sig nära människorna och lägger stor vikt vid värde
ringar och känslor. Inom en något annorlunda genre är 
Peter Englunds bok om Poltava ett lysande exempel på his
torieskrivning som betonar det empatiska elementet.

Jag tror att det har funnits en tendens att i allt för hög 
grad söka renodlade ståndpunkter när det gäller förhållan
det till det förflutna. I själva verket är det först när det för
flutna samtidigt fyller flera funktioner som det också kan 
inta en framträdande position i samtidens kulturella liv. Vi 
kan ta det sena 1800-talet som exempel. Där kunde man 
samtidigt slå an alla strängarna och få dem att klinga i en 
ganska väl avvägd harmoni. Historikerna gick igenom 
arkiven, gav ut källskrifter och omfångsrika faktaspäckade 
redovisningar. Därmed uppfylldes det encyklopediska kra
vet. Historikerna upphöjde hjältar och stämplade skurkar. 
De skildrade med litterär verv lidande och lycka och gav 
därmed den empatiska funktionen sitt. Men allt detta 
grupperades kring en klart pragmatisk målsättning - upp
byggandet av en nationell identitet. Det nationella funge
rade då också som en överideologi. Den överväldigande 
majoriteten av det tongivande bildade borgerskapet var 
överens om den.

Det nationella arvet

I dag har vi knappast någon sådan samlande idé kring vil
ken övriga motiveringar för historieintresset kan gruppera 
sig. Det nationella perspektivet har inte samma genom- 
slagskraft längre. Men eftersom det traditionellt finns en 
stark koppling mellan historia och nationell identitet finns 
det nu tendenser att åter kombinera dem till ett förhopp
ningsvis framgångsrikt par som åter kan föra historien 
fram i samtidens rampljus. Det är en ganska naturlig reak
tion. Att historien i första hand skall kopplas till den iden
titet som skapas av gemensamt språk och gemensamt ter
ritorium har länge varit närmast en självklarhet. Hela den
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humanistiska forskningen som vi i dag känner den växte 
fram ur romantikens föreställning att ett gemensamt språk 
inom ramen för ett gemensamt territorium var grunden för 
den kulturella identiteten. Dessutom har man sett hur his
torieämnets betydelse minskat i takt med att betoningen av 
det nationella minskat. Därav kan man då dra slutsatsen 
att det ena är beroende av det andra.

Jag tror att det är en felaktig slutsats. Att två skeenden 
är samtidiga behöver inte betyda att de är beroende av 
varandra. Som jag försökt visa tidigare i den här uppsatsen 
hänger nedgången i historieintresset i första hand samman 
med den kvantitativa tidsaspektens ökande betydelse i vårt 
samhälle. Att historiens roll var betydande i ett skede då 
nationalismens idé var stark behöver inte betyda att den 
nationella identiteten är den bästa samlande idén för his
toriens pragmatiska funktion i alla tider och sammanhang.

Nationalismens kan växa sig stark i speciella historiska 
situationer, det ser vi inte minst i Östeuropa i dag. Men att 
de folk som idag frigör sig från Sovjetunionens dominans 
betonar det nationella perspektivet betyder självfallet inte 
att samma typ av engagemang kan användas för att öka 
historieintresset i vår del av världen i framtiden.

Men det vore också dumt att försöka förringa betydel
sen av de många faktorer som i dag understödjer det 
nationella perspektivet. Främst tänker man här på språket 
och den nationellt avgränsade maktutövningen och admi
nistrationen. Men det är inte det frågan gäller. Här handlar 
det om i hur hög grad dessa faktorer på längre sikt kan 
fungera som grundval för ett ökat engagemang i det för
flutna. Vi ser redan i dag hur historieforskningen i allt 
mindre utsträckning låter nationen utgöra den rumsliga 
avgränsningen för undersökningarna. Snarare är det loka
la eller regionala perspektiv som betonas. Och vi får inte 
glömma bort att det finns många andra kulturella identite
ter än dem som bygger på gemensamt språk, territorium 
och gemensamma politiska och administrativa institutio
ner. Den historia som är ett uttryck för detta - kvinnohis
toria, arbetarhistoria etc. - utformas nu i allt högre grad 
utifrån andra perspektiv än det nationella.
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Universalism och partikularism
Syftet med den här uppsatsen är alltså inte att göra någon 
värdering av nationalismen som sådan. Därför skall jag 
inte gå in på debatten om nationalism är övervägande 
”god” eller ”ond” i dagens värld. Men vi vet att nationa
lismen är ett mynt med två sidor och att det inte är enbart 
det bästa hos människan som kommer fram när man 
understryker den nationella och etniska identiteten.7

Kärnfrågan är alltså om nationalismen kan fungera 
som bas för ett utvidgat historieintresse i framtiden. När 
Jürgen Habermas tackade för Sonning-priset i Köpenham 
1987 gav han några goda argument för att nationalismen 
på längre sikt spelat ut sin roll som grund för historiefor
ståelsen. Jag skall med instämmande referera några av 
hans synpunkter.8

Enligt Habermas fanns det flera faktorer som gjorde 
1800-talsnationalismen framgångsrik. Idén kom allt mer 
att knytas till ett profant arv frigjort från religionen och 
förmedlat av de spirande humanvetenskaperna. Alla folk 
kunde var för sig anamma idén som sådan och stödja sig 
på en aktiv tillägnelse av sina respektive traditioner. Natio
nalismen bringade också så småningom språk, litteratur 
och historia i harmoni med den statliga organisationsfor
men.

Men efterhand orienterade sig politiken i riktning mot 
den demokratiska staten på nationell grund. Den innebo
ende spänningen mellan nationalismens partikularistiska 
karaktär och demokratins universalistiska ideal kunde 
balanseras ganska länge. Men i takt med att demokratin 
fick en allt starkare ställning som överideologi blev också 
motsättningen mer påträngande.

Så småningom segrade en demokratisk och universa
listisk politisk identitet som lösgjorde sig från ett förflutet 
där den nationella historien stod i centrum. Denna identi
tet blev oförenlig med nationalismens partikularism som 
samlande idé för engagemanget i det förflutna. Den drog i 
stället fram universalismen som samlande idé och skapade 
en postnationell identitet byggd på ett internationellt jäm
likhetsideal.

Det går inte att sopa motsättningarna mellan nationa-
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listisk partikularism och demokratisk universalism under 
mattan. Dessutom finns det en del övergripande drag i den 
samtida samhälls- och kulturutvecklingen som gör att det 
nationella pä längre sikt får svårt att hävda sig, menar 
Habermas.

Först kan man nämna att nationalstaten ärvde den 
antika föreställningen om en plikt att dö för fosterlandet. 
Denna idé fick i den moderna nationen ett försteg framför 
alla andra värden. Den vapenteknologiska utvecklingen 
underminerar nu den föreställningen. Den traditionella bil
den av heroisk militär nationalism ter sig allt mer själv
motsägande.

Man kan också peka på de enorma förskjutningar som 
skett i befolkningssammansättningen i så gott som alla 
utvecklade samhällen på grund av krig, politiskt och eko
nomiskt förtryck och den internationella arbetsmarkna
den. Om vi vill se en framtid som bygger på något annat 
än nationella försvarsmekanismer inför mötet med främ
mande livsformer, religioner och raser tvingas vi att relati- 
visera vår egen kultur och göra allvar av den universalis
tiska grunden för den demokratiska traditionen.

En tredje faktor är att masskommunikation och mass- 
turism gör att de klicheer som avskärmar oss från det 
främmande fungerar allt sämre. De skilda livsformerna 
ställer krav på samexistens och likställighet. Finns det då 
något anständigt alternativ till att utvidga det moraliska 
medvetandet i universalistisk riktning, frågar sig Haber
mas.

Samma kombination - nytt innehåll

Upplösningen av det nationella som samlande motivation 
för historieintresset är enligt min mening ofrånkomlig i en 
demokratisk stat och knappast något att beklaga. De folk 
som i dag höjer nationalismens fana kommer att genomgå 
samma utveckling i den mån de lyckas utveckla en ekono
mi som ger hyfsat välstånd och ett demokratiskt politiskt 
system.

Låt mig slutligen helt kort antyda några alternativ till 
det nationella som samlande idé.
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Den ekologiska frågan är något av en överideologi i 
dag på samma sätt som det nationella var det för 100 år 
sedan. Kan den fungera som en samlande pragmatisk 
motivation för engagemang i det förflutna?

Folkförflyttningar är ett annat område, men då måste 
forskningen och presentationen få en annan karaktär än 
den ganska snävt kvantitativa den hittills haft inom histo
rieforskningen. Vi står av allt att döma inför en mycket 
dramatisk omstrukturering av folkfördelningen i världen. 
Om vi kan ge den frågan ett humanistiskt transnationellt 
perspektiv kan vi bidra till att skeendet får ett gynnsamt 
utfall.

Ett tredje område som skulle kunna fungera som ett 
nav för engagemanget i det förflutna är människors 
omsorg om andra människor. Ett historiskt perspektiv på 
den frågan skulle kanske kunna fylla en funktion som 
pragmatiskt underlag för ett ökat engagemang i det för
flutna?

Det är alltså med hjälp av sådana pragmatiska mur
bräckor som vi kan låta förståelsen av det förflutna åter 
tränga in i samtiden och ge den kvalitativa tiden ett värde 
som den inte har i dag. Kring sådana samlingspunkter kan 
vi gruppera det förflutna som både nytta, fakta och käns
la. Då kan vi kanske återskapa den balans mellan encyklo- 
pediskt, empatiskt och pragmatiskt som var så framgångs
rik för 100 år sedan. Men med ett helt nytt innehåll.
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Att skapa och omskapa 
kulturminnen
Orvar Löfgren

V
ad är sevärt? Den som haft olyckan att förlora en 
semesterfilm hos ett av våra största postorderlabo
ratorier får sig tillsänt en söklista med stickord 
över de vanligaste semestermotiven att pricka av. Två av 

huvudrubrikerna lyder:

VYER (berg, hav, äng, skog, fjäll, sjö)
SEVÄRD, (kyrk, ruin, forn)

Bakom denna lakoniska lista över svenska sevärdheter, 
naturvyer och kulturminnen finns en lång selektionspro- 
cess genom vilken det svenska kulturarvet utkristalliserats. 
Vill vi problematisera den nuets hemmablindhet som kan 
drabba oss i den dagliga hanteringen av kulturminnesvår
den kan det vara nyttigt att reflektera av hur vår uppsätt
ning av svenska kulturminnen kommit till. Hur har vi lärt 
oss välja och vraka, att prioritera eller ignorera?

Begreppet kulturminne leder gärna tankarna till något 
mycket handgripligt och oföränderligt, som stendösen vil
ken symboliserar en direktkontakt med det förflutna. Men 
även de mest jordfasta fornlämningar förändras ständigt. 
Jag tänker inte här på den fysiska förslitningen: förvitt- 
ringen, förbuskningen eller försurningen, utan på de men
tala nötnings- och omladdningsprocesser som varje gene
ration utsätter kulturarvet för.

Det finns både en diskontinuitet och en kontinuitet i 
detta omskapande. Diskontinuiteten handlar om de sätt på 
vilka varje tidsepok omskapar och nyskapar traditionsar
vet. När det ibland talas om kulturarvets utarmning eller
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sönderfall, glömmer vi lätt att varje generation lägger till 
och drar ifrån: det typiskt svenska skiftar ständigt gestalt. 
Listan över riksintressen blir en annan år 2990 liksom den 
hade blivit det 1890.

Kontinuiteten handlar om hur vi samtidigt betraktar 
kulturarvet genom glasögon som slipats till under en lång 
tid. Listan över svenska riksintressen är resultatet inte bara 
av ett urval utan även en institutionaliserings- och rutini- 
seringsprocess: detta är en svensk sevärdhet! Det är denna 
spänning mellan kontinuitet och förändring som jag i det 
följande vill diskutera med utgångspunkt från två etnolo
giska forskningsprojekt, dels kring den svenska kulturens 
nationalisering och dels kring turismens historia.

Svenska vyer

Listan från fotolaboratoriet handlar om hur vi lärt oss att 
betrakta den fysiska miljön i termer av vyer och sevärdhe
ter. Det finns en stark traditionsfasthet i denna inlärning. 
Generationer av svenskar har sedan 1800-talet bläddrat 
sig igenom Sverige - lärt sig betrakta svenska bilder. Urva
let har visserligen förändrats efterhand, men fortfarande 
vandrar blicken genom ett galleri av naturvyer som insti
tutionaliserats under den nationalromantiska eran då 
naturen blev svensk. Vårens vitsippsbacke, den susande 
tallskogen och de blånande bergen, den lilla röda stugan 
vid den blanka sjön, skärgårdspanoramat, lövängen med 
de betande korna eller byn vid skogsranden har på detta 
sätt förvandlats till ett slags naturens nationalmonument 
som laddas med ett starkt emotionellt innehåll.

Det sker även förskjutningar och ommöbleringar i 
detta svenska landskap. I bilden av det typiska bondesve- 
rige ersätts Leksand så småningom av Lönne berga eller 
Bullerbyn, men det som gör Astrid Lindgrens genomslags- 
kraft så stark är att hon kan spela på svenska självbilder, 
som formats av Carl Larsson, landsbygdssomrar hos far
mor, på kollo eller ute på sommartorpet.

Ett sätt att studera denna institutionaliseringsprocess 
utgör den rika floran av naturbilder: vykort, semesterfo
ton, reproduktioner, korsstygnsbroderier och pappersbo-
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Under vykortsskickan- 
dets högkonjunktur i 
seklets början skaffade 
sig många album och till
verkade på så sätt egna 
blädderböcker med 
”Svenska vyer”.
Det är ingen tillfällighet 
att en rättvikskulla pry
der omslaget på detta 
album - under samma 
period förvandlades 
denna bygdedräkt till 
svensk nationalkostym.

nader, som koloniserat varje svenskt hem, från utedassets 
väggar till familjealbumets semesterreportage. I denna 
enorma massbildsproduktion framträder älsklingsscene- 
rierna, en slags nyckelsymboler som genom kulturell för
tätning förmedlar mycket starka känslor av det älskade, 
det äkta och det naturliga Sverige.

Denna institutionaliseringsprocess kan vi möta i fram
växten av 1800-talets kult av utsikten som i sin tur bered
de marken för en ny genre: semestervykortet. De tidiga 
turisterna var främst ute för att se: beskåda, bese och 
bevittna. För sekelskiftets resenärer blev vyn den kanske
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viktigaste formen sevärdhet. Runt om i turistbygder som 
kring Siljan och Vättern snickrades utsiktstorn och anlades 
stigar till existerande utsiktsberg, där man inte bara kunde 
avnjuta solnedgången utan även alldeles vanliga vyer. Det 
skapades ett speciellt betygsspråk för att beskriva dessa 
utsikter, de blev mer eller mindre hänförande, majestätis
ka, grandiosa eller storslagna. Kulten av utsikten handlar 
inte bara om 1800-talets nya landskapsestetik men även 
om den panorerande blickens etablering, en blick som 
påverkas av de nya reseformerna: ångbåten oclr tåget. Nu 
lärde man sig betrakta naturen genom kupéfönstret eller 
ångbåtssalongens glasade utsiktspunkter; här gled naturen 
förbi med en hastighet som tvingade blicken ut mot hori
sonten och bort från det förbivirvlande förgrunden.

Den panorerande blicken blev turistens blick, som 
bland annat institutionaliserades med hjälp av semestervy
kortet. Man lärde sig vad som var sevärt och vad man 
kunde bortse från. Den trestjärniga utsikt man avnjutit 
från stranden, berget eller utsiktstornet kunde man efteråt 
inhandla i souvenirkiosken. Så skapades undan för undan 
ett vykortsseende: turisten lärde sig samla på vyer - en 
natur lika vacker som vykort. Detta seende utvecklades till 
en ganska fast genre av ”turistbilder” med bestämt inne
håll och bestämda stämningar.

Vykortens favoritmotiv utgör en slags symbolisk förtät
ning av de mest älskade landskapsscenerierna. I en enda 
bild, kanske av flickan med blomsterkransen på ängen, 
skördefolket och hölasset, vitsippsbacken eller den lilla 
röda stugan vid skogsbrynet, ryms en hel värld av associa
tioner och minnen. Bilden sänder ett ordlöst budskap och 
ofta ett starkt känsloladdat sådant - uttrycker ting som inte 
kan formas i ord. Vi kan följa hur dessa symboliska bilder 
av det svenska växer fram, för att så återupprepas decenni
um efter decennium - här finns en seg traditionsfasthet.

Kulturminnen och nationell retorik

I denna formering av svenska vyer och sevärdheter blir 
kulturminnena en fast beståndsdel, natur och historia flä
tas hela tiden samman, men det sätt som vi brukar och



betraktar dessa kulturminnen skiftar på ett intressant sätt.
Idag kan vi förnimma ett främlingsskap inför tidigare 

generationers storsvenska retorik, men även ett igenkän
nande. Här kan man skissera ett forskningsprojekt som 
just utgår från hur olika generationer skapat sina egna kol
lektiva erfarenheter och referensramar, sina bilder och sin 
retorik kring svenska kulturminnen: från biskop Ragvaldis 
brandtal om det ärorika svenska förflutna på konciliet i 
Basel år 1434 till det sätt som Sveriges turistråd eller läns
museet i Skara marknadsför svenska kulturminnen idag.

Låt mig bara ta ett exempel på hur tidsandan färgar 
betraktandet, omtalandet och avbildandet, ger det en tids- 
specifik ideologisk laddning. För något år sedan visades i 
TV en gammal SF-film från 1939: Sveriges folk i bild och 
ton. Den presenterades som en ohöljd propagandafilm 
med paralleller till Leni Riefenstahls argumentationsteknik 
- ”det här är nyttigt att se för oss som inte var med den 
gången”, påpekade kommentatorn. Hans främlingsskap 
inför både röst- och tonläget i 30-talets svenskhetsretorik 
gjorde att han övertolkade budskapet, som i stort följde 
den dåtida kulturella matrisen för hur det svenska kultur
arvet borde presenteras, en matris som återfinns i STF:s 
årsböcker, i skolans geografiläxor, i Prins Wilhelms 
Sverigereportage eller i resehandböckerna.

Ingredienserna i filmen blir därför ur ett samtidsper
spektiv högst förutsägbara - det fanns en uppsättning bil
der och klichéer som tillsammans utgjorde ”bilden av Sve
rige” och en efter en dyker de upp under filmens gång: 
ramande kor och små fölungar i hagen, gymnastiserande 
käck ungdom, högmässa i Rättviks kyrka, interiörer från 
gnistrande masugnar eller lugna flottningsarbetare vid 
skummande forsar, vågor som rullar in mot klippskärgår- 
den, jagare på väg ut till havs i blänkande motljus, kung 
Gustav på Svenska flaggans dag och till sist naturligtvis 
glada skördearbetare och vaggande skördetröskor över 
vida, skånska sädesfält.

Ett år tidigare gjordes komedin ”Sol över Sverige”, en 
semesterskildring av det svenska, som rymmer samma 
nationella ikonografi och retorik. Men i den senare filmen 
kan vi även se det sätt på vilket det svenska kulturarvet 
illustreras med hjälp av mosaikens princip: Sverige består
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av 24 landskap som tillsammans hjälps åt att fånga det 
svenska. ”Sol över Sverige” avslutas med att filmens kyr
koherde håller ett tal till de nyförlovade och med kame
rans hjälp sveper han över Sverige i ett panorama där varje 
landskap blir till en kliché i bild och ord. Sörmland blir 
”Sveriges söndagsbarn”, Småland det fattiga och sega med 
bonden som manar på sina oxar i den steniga marken, 
Värmland blir ”sagornas land”, Norrland det mystiska 
och gåtfulla styvbarnet som sent kommit in i familjen... 
osv.

Denna ”landskapisering” av Sverige bygger på före
ställningen om att man bäst lär sig älska nationen genom 
att börja med hembygden: det lilla ska spegla det stora, 
hembygdskärleken är en del av fosterlandskärleken. Det 
var under 1800-talets senare hälft som de svenska land
skapen hämtades fram ur sina medeltida malpåsar och 
blev plattformar för denna nationella provinsialism. De 
utrustrades efterhand med landskapssånger, landskaps- 
blommor, landskapshumor, landskapsvapen och land- 
skapslynnen, med en symmetrisk ambition som hade föga 
att göra med reell lokal identifikation. Vissa kulturellt pro
filerade och självmedvetna landskap som Värmland, 
Dalarna, Skåne och Gotland fick bli förebilder för de 
andras identitetsbygge. Så skapades ”landskapskulturer” i 
bygder som i själva verket var högst heterogena. Denna 
typ av standardiserad identitet hade svag folklig förank
ring och bars nog mest upp av folkskollärare och hem- 
bygdsentusiaster ute i bygderna.

Men åter till Sverigefilmerna. De lär oss vidare hur 
bild, tal och inte minst musik iscensätter det svenska. 
(Landskapsbilderna kräver både Stenhammar och Grieg.) 
Idag kan speakertexten skorra falskt i våra öron, låta både 
bombastisk och komisk, men poängen är att varje tid väl
jer sitt ton- och röstläge. Vad de gamla filmerna kan hjälpa 
oss att komma ihåg är hur man brukade kulturarvet anno 
1938. Via samtidsdokument som dessa kan vi få en hjälp 
att rekonstruera en generationsspecifik uppfattning och 
bruk av svenska kulturminnen, såväl i SF-studion som på 
Riksantikvarieämbetet.

På sätt och vis demonstrerar filmer som de ovannämn
da hur en lista över ”svenska riksintressen” skapas och
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Till det svenska kul
turarvet fogades 
även efterhand ett 
galleri av svenska 
folktyper - från den 
sävlige skånske slätt
bonden till det sträv
samma bohuslänska 
fiskarparet, här i en 
av många klassiska 
versioner från 1911. 
Foto: Nordiska 
museet.

cementeras: en lista över svenska träd, svenska stenar, 
svenska kyrkor, svenska fornminnen, svenska vyer, ett per
songalleri av ”ursvenska typer” (som den tyste norrländs
ke flottaren, den färgstarke dalaspelmannen, den väderbit
ne bohusfiskaren eller den trygge skånske bonden).

I utvecklingen av en 
nationell ikonografi 
har ”den lilla röda 
stugan" haft en 
central placering.
I korsstygnsbrode- 
riets form återfinner 
vi de klassiska ele
menten i detta sce
neri: stugan, insjön, 
gärsgården, björkar
na och de vilda 
blommorna.
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Genom denna urvals- och rutiniseringsprocess har 
Rättvik blivit den mest fotograferade och den mest svenska 
av alla kyrkor, svensk industri symboliseras av den spra
kande masugnen eller den brusande kraftverksforsen, 
svenska träd blir till den innerliga björkdungen eller den 
mer heroiska furuskogen. Svenska kulturminnen blir till 
den karolinska herrgården, det röda torpet vid skogssjön, 
gravdösen inkransad av böljande sädesfält etc.

Svenska resmål

Men inlärningen av det typiskt svenska eller typiskt lokala 
handlar inte bara om ett bildseende utan i lika hög grad 
om konkreta erfarenheter: om resandet - från den första 
skolresan till pensionärsutflykten. Vi har alla gjort våra 
egna pilgrimsvandringar eller turistbesök och detta besöks- 
mönster följer ofta väl upptrampade kulturstigar genom 
Sverige. Återigen bör vi reflektera hur resmål och resvägar 
etableras och rutiniseras. Vad måste man se när man kom
mer till Gotland eller till Vänersborg?

Denna utstakning av pilgrimsleder har en lång förhis
toria. Bäst utforskad är Dalaturismen, som för sekelskiftets 
bildningsborgerskap ofta blev resan till ”det gamla bonde
samhället” - ett sökande efter det enkla, det kärnsvenska 
och naturliga bondelivet.

En annan tidig kulturstig trampades upp i Vätternbyg- 
den, som redan vid seklets början var ett omtyckt mål för 
bildningsresan. Låt mig bara ge ett exempel på denna tra
dition, hämtad från en läroverkslektors rapport i STF:s 
årsskrift 1911: ”Vättern rundt på skolresa”. Tillsammans 
med ”14 hurtiga gymnasister” från Gävle läroverk tar han 
sig med tåg, ångbåt och till fots från sevärdhet till sevärd
het. Resan från Gävle blir till ”en god repetitionskurs i 
Mellansveriges geografi” och så avverkas programmet 
metodiskt: Medevi brunn, Motala verkstäder, Vadstena, 
Verner von Heidenstams Naddö, Alvastra, Ellen Keys 
Strand, utgrävningarna i Dags mosse, Gränna, Brahehus, 
Visingsö, Huskvarna vapenfabrik, Jönköpings tändsticks
fabrik, Taberg, Karlsborgs fästning, Örebro slott...

Författaren slutar av med att konstatera ”att det inte
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torde vara lätt att annorstädes i vårt land uppleta en rutt 
för en ferieresa, som kan bjuda på ett så värdefullt och 
omväxlande program, som vår kunde, med både många 
härliga naturskådespel, flera storartade industrietablisse- 
mang, en av vårt lands största fästningar och därtill per
sonliga sammanträffande med flera kulturpersonligheter 
av dem som stå i första ledet.”

Men resan runt Vättern var främst en resa till medeltid 
och stormaktstid, betecknande nog hamnade bondekultu
ren helt i skymundan på denna kulturstig, som så kommit 
att bevandras av åtskilliga generationer skolresebarn och 
sommarturister. Men det ligger något både tidsspecifikt 
och klasspecifikt i just denna gymnasistresa. 1911 kunde 
en gymnasielektor fortfarande utnyttja ett fungerande nät
verk av ståndsbröder. Pojkarna tas om hand av ortens kyr
koherdar och skollärare. Vid Dags mosse står utgrävnings- 
ledaren beredd att föreläsa, själve Verner von Heidenstam 
bjuder på middag och Ellen Key lånar ut sin roddbåt.

Skillnaden blir påfallande om vi jämför med en annan 
skolreserapport i 1908 års årsskrift, där en folkskollärare 
från Småland rapporterar från ett besök i Kungl. Hufvud- 
staden. Först beskriver han vedermödorna med att överty
ga både föräldrar och skolråd som med misstänksamhet 
ser på denna ”lyxresa” och själva resebeskrivningen visar 
att den sociala utgångspunkten är betydligt mera blygsam. 
Bara tågresan är en sensation. I Stockholm vallfärdar man 
till de stora och väletablerade sevärdheterna, i de insända 
räkenskaperna finns en post för drickspengar till vaktmäs
taren på Slottet samt biljetter till Panoptikon och Katarina
hissen. En högtidsstund blir det när en kypare bjuder in 
klassen till Berns salonger.

Mönstret är ungefär detsamma som när farbror Sven i 
ett radioprogram från 1937 intervjuar en skolklass flickor 
från Elelsingborg på skolresa i Stockholm. Starkast i min
net står köttbullarna med potatis och pressgurka samt 
tunnpannkakor med sylt som man just slukat på en närbe
lägen hushållsskola, men annars domineras uppsättningen 
av sevärdheter främst av de fyra klassiska stockholms
essen: Stadshuset, Storkyrkan, Skansen, Slottet (med vakt
paraden).

Med dessa exempel vill jag bara antyda att skolresans
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historia är en möjlig ingång till studiet av hur kulturarvet 
institutionaliseras, brukas och upplevs - den utgör ofta ett 
första och viktigt steg till paketeringen och institutionali
seringen av vad man bör se av svenska kulturminnen och 
hur de bör beses.

Ett fornminnes förvandlingar

En annan ingång till denna problematik kan vara att följa 
ett bestämt kulturminnes etablering och omvandling över 
tid. Med på listan, inte bara över riksintressen utan även 
över fåtalet objekt i internationell skyddsklass finns idag 
hällristningarna vid Vitlycke i Tanum. Dessa klipphällar 
har genomlevt en brokig historia med åtskilliga omvärde
ringar, som både speglar kulturminnesvårdarnas och kul- 
turminnesbesökarnas växlande intressen och detta i en 
bygd som hör till landets fornminnestätaste.

Sommaren 1742 reser Pehr Kalm på sin bohuslänska 
resa genom Tanums socken. Om fornminnen noterar han: 
”Stenar till en famns höjd, ibland mer, ibland mindre, stodo 
till en ansenlig myckenhet uppreste här och där... Inga 
runor eller annan uthuggen skrift kunde jag bliva på dem 
varse.” En del kallar dem kämpestenar, konstaterar han, 
andra ”mena att det icke skall kunna sägas något visst om 
dem”. De lokala buden om stenarnas betydelse är många: 
kanske är de gravstenar över kämpar, kanske utmärker de 
tingsplatser och har utgjort ryggstöd för domaren och de 
äldste. Pehr Kalm observerar även en myckenhet av stenrö- 
sen: ”På tillfrågan vad de hade att betyda, fick jag av som- 
lige till svars, att i forna dagar skola de hava stritt på det 
sätt att de burit tillsammans en myckenhet av stenar, då var 
har ställt sig vid sin hop och därifrån kastat på varannan.” 
Andra hävdade däremot att rösen var resultatet av forna 
tiders straff - missgärningsmän hade dömts att släpa sam
man stenar av en viss storlek.

De lokala tolkningarna av fornminnena var alltså 
många och motsägelsefulla, men pekar på en rik lokal tra
dition. När Tanumsprosten Oedman ger ut sin bohuslän
ska beskrivning 1746 stöder han sina tolkningar i hög grad 
på allmogetraditionen, men för nästa forskargenerationen
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blir läget ett annat. 1816 författar den Tanumsfödde Lun- 
daprofessorn Brunius en uppsats om sin hembygds forn
minnen, tänkt som bidrag till Götiska förbundets nya tid
skrift Iduna. Han konstaterar där om gravrösena att de 
fordom kallades jättegravar och tillägger: ”nu är ingen 
bland allmogen som på dem fäster sin uppmärksamhet, 
sedan tillika med vidskepelsen all tradition om Vikens förs
te innehavare försvunnit”. Steg för steg kan vi följa hur 
den lärda traditionen distanserar sig från den folkliga i takt 
med att fornminnena får sin egen avgränsade behandling, 
istället för att som tidigare ofta behandlas tillsammans 
med andra naturalier (sten som sten) eller kuriositeter. När 
en annan Lundaprofessor, Sven Nilsson, reser genom 
Tanum år 1816 har han intet till övers för allmogens idéer 
om stenrösenas funktion som lagringsdepåer för stenkast- 
ningsstrider. Sven Nilsson nämner i förbigående några 
hällristningar, och det är först i hans generation som man 
på allvar börjar intressera sig för denna typ av bohuslän
ska fornlämningar.

Det nya intresset (och vetenskapliggörandet) möter vi i 
Axel Emanuel Holmbergs Bohuslänska historia från 1843. 
Här skriver författaren om hällristningarna: ”Besynnerligt 
måste det förefalla en hvar, at dessa högst märkvärdiga 
fornlemningar först i våra dagar befunnits äga något 
värde... (En af våra mest frejdade vetenskapsmän som, 
ehuru icke fornforskare, rådfrågades i saken, fällde om 
dessa märkvärdiga fornminnen det oväntade omdöme, att 
de voro en frukt av okynniga pojkars sysslolöshet i sedna- 
re tider.)”

Holmberg påpekar att figurerna varken bör betraktas 
som råa eller oskickliga (på de yngre runstenarna före
kommer ofta ”långt plumpare och grovare” ristningar). 
Han hänvisar till den tolkningsstrid som förts om ristning
arna mellan fornforskarna Brunius och Åberg och ger så 
sitt eget bud på ristningarnas ålder och budskap. Här går 
han in i en målande och fantasirik detaljgranskning av häl
larna i Tanum och för till exempel en lång debatt om huru
vida ett av de par som skildras är gift, om äktenskapet 
skall föreställa vara lyckligt eller ej. -...en diskussion som 
även syftar till att mildra samtidens syn på ristningarna 
som osedliga.
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Några år senare (1848) utkommer verket ”Skandina
viens hällristningar” där sextio ristningar från Tanum 
finns avbildade. Nu är dessa förbisedda fornminnen på väg 
att bli en attraktion och föremål för en snabbt växande 
forskning och forskningsdebatt, inte bara bland arkeologer 
utan även bland historiker och religionsforskare. (Hos 
Holmberg kan man även ana denna gryende specialise
ringen inom fornforskningen och kampen om vem som 
bör ges tolkningsföreträde. Som lokalhistoriker ber han 
halvt om ursäkt för att han vågar sig på en analys utan att 
vara arkeolog).

Hällristningarnas forskningshistoria kommer alltså att 
handla om hur olika generationer betraktat och beforskat 
klipphällarna - från de första entusiasternas inventeringar 
och tolkningar vid 1800-talets början fram till Stockholms- 
arkeologernas sommarfältarbeten kring sekelskiftet 1900 
(se Fredsjö m.fl. 1956). Detta är en historia av tolkningar 
och omtolkningar, väl värt ett närmare studium, eftersom 
läsningarna av bildspråket speglar tidsandans växlingar på 
ett intressant sätt. Denna vetenskapshistoria vill jag inte 
beröra i detta sammanhang, men bara påpeka att hällrist
ningarnas attraktion som sevärdhet och turistmål har en 
liknande historia.

Från att ha varit en ganska exklusiv sevärdhet blev nu 
några av de mer lättillgängliga ristningarna till utflyktsmål. 
”Hela trakten är översållad av forntida minnesmärken” 
står det i STF:s resehandbok över Västkusten från 1925. 
Vitlyckes tidiga attraktion bestod just av att den kunde nås 
via Bohusbanan och Norgevägen relativt lätt och i väntsa
len vid Tanums station kan man fortfarande studera en 
karta med fornminnesbesskrivning tillverkad för 30-talets 
skolresor. Här ges förslag på vandringsturer från nu ned
lagda järnvägshållplatser, stigar som en gång trampats upp 
av skolklass efter skolklass, utrustade med smörgåspaket, 
historielärare och saftflaskor med patentkork: hällristning
arna som bildningsmål.

Olika generationer av besökare har betraktat ristning
arna på högst skiftande sätt. Med modernismens framväxt 
i konsten kom hällarna att få en ny estetisk laddning - de 
blev inte bara till barnsliga eller primitiva försök. På 
samma sätt kom valet av motiv att växla i broschyrer, på
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Hembageriet i Tanum 
hör till de inrättningar 
som gjort hällristnings- 
symboliken till sitt varu
märke - här även med en 
mer anakronistisk kombi
nation av runskrift.
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vykort och i handböcker. Under efterkrigstiden kom till 
exempel den hukande kvinnogestalten i hästsvansfrisyr att 
få en ny innebörd, hon tedde sig nu förvånansvärt lik en 
”modern” tonåring. Samtidigt kom de sexuella motiven 
att bli mindre chockerande och kunde säljas som lätt 
pikanta vykort.

Problemet med ristningarna vid Vitlycke var dock att 
de knappast kunde stå på egna ben. Här utvecklades under 
1900-talet en allt större fornminnets ”infrastruktur”, från 
en enkel vägvisare och en rödfärgning för läsbarhetens 
skull, till alltmer omfattande undertexter och en souvenir
kiosk. Fortfarande kunde dock ristningarna te sig som ett 
ganska snabbt avverkat utflyktsmål - det behövdes något 
mer att se - fler fornminnen. Numera finns ett hällrist- 
ningsmuseum som försöker åskådliggöra bronsålderssam- 
hället med hjälp av både skärmutställning och en rekon
struerad bronsåldersgård.

Idag är Tanums hällristningar bygdens stolthet och 
varumärke, till och med hembageriet reklamerar i run
skrift. Bilisten som passerar längs E 6:an kan inte undgå 
att läsa vägverkets stora skyltar med fornminneskringlan: 
HÄLLRISTNINGAR, ROCK CARVINGS, FELSENBIL-
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DER! Så har något som länge ansågs ganska ointressant 
eller som exempel på bondpojkars graffiti förvandlats till 
en riksklenod och ett stort utflyktsmål, med bussparke
ringsplats, museum och cafeteria med galleri. Samma rist
ningar som tidigare främst beskådades nattetid i medförda 
lyktors släpljus av fornminnesentusiaster är nu en väl till
rättalagd arkeologisk uppvisning där man både kan klia 
bronsåldersbaggen bakom hornen och köpa souvenirer 
och mazariner. Det vore fel att se denna utveckling i termer 
av förflackning eller kommersialisering - det handlar sna
rare om de olika upplevelsekrav som ställs av skiftande 
besökargrupper och generationer. 1930-talets fornminnes- 
turister var ofta en mycket exklusiv grupp, främst rekryte
rade ur ett tunt och självmedvetet bildningsborgerskap.

Det intressanta är här snarare att reflektera över varför 
just Vitlycke gått denna väg, till skillnad från tusentals 
andra ristningar som lever ett mer undanskymt liv. Frågan 
blir även om ett fornminne efter denna kraftfulla etable
ring någonsin kan bli omodernt eller ointressant. Här vore 
det intressant att granska några kulturminnen som haft sin 
publika (och vetenskapliga) högkonjunktur men idag lever 
ett mer undanskymt eller bortglömt liv. Vad är det olika 
generationer av besökare fascinerats (eller uttråkats av) vid 
Vitlyckebesöken?

Exemplet Vitlycke handlar även om kampen om det 
vetenskapliga kompetensen, om kulturminnesvårdens och 
fornminnesforskningens professionalisering. Vem har rätt 
att gräva ut, att tolka och förklara, att vårda och undervi
sa? Denna motsättningen kan vi följa från 1700-talets 
kamp mellan folklig och lärd tradition fram till efterkrigs
tidens strider mellan amatörforskare och officiell fornmin- 
nesvård. (En period fanns det konkurrerande hällristnings- 
museer i Tanum och amatörforskarnas entusiasm ställdes 
mot antikvariernas kunskapsideal.)

Kulturanalys av kulturhistoriker

Det finns alltid en risk i att med det historiska pespektivets 
hjälp försöka få perspektiv på nuet. Det ligger hela tiden 
snubblande nära att vi ironiserar över sekelskiftets beskäf



tiga folkskollärare eller trettiotalets svenska brösttoner. Ett 
botemedel mot detta är att se oss själva som traditionsbä
rare och kulturbyggare. Hur har vår egen föreställnings
värld kring det bevaransvärda och sevärda skapats? Vilka 
erfarenheter och uppväxtintryck har format oss? Hur ser 
till exempel min egen prägling ut?

Jag växte upp under ett 40- och 50-tal som kanske kan 
karakteriseras som Svenska turistföreningens storhetstid. 
Få folkrörelser har gjort mer för att forma bilden av det 
fysiska svenska kulturarvet just genom kombinationen av 
två slagkraftiga medier: bildberättelsen och resandet. I 
många medelklasshem som mitt eget stod STF-årsböcker- 
na på en hedersplats. Årets nya volym var efterlängtad och 
jag läste flitigt om de gamla årgångarna. De var blädder- 
böcker i ordets bästa mening. Steg för steg fördes man från 
århundrade till århundrade, från landskap till landskap. 
Vinterns läsande omsattes så i sommarens resande. Som 
tusentals andra familjer gav vi oss ut på vandrarhemsodys- 
séer med STF:s kartor och vägbeskrivningar i bagaget. Väl 
hemkomna satte jag mig så ibland och skapade mitt eget 
minnesalbum: klistrade in vykort, amatörfotografier, vand- 
rarhemsmärken och entrébiljetter.

Redan då visste jag att jag skulle bli arkeolog och gräv
de omsorgsfullt ut villaträdgården tillsammans med gran
nens barn (som senare blev länsantikvarie). För mig liksom 
för många andra var arkeologin det naturliga förkroppsli
gandet av ett historieintresse - påtagligt och hanterbart. 
Det var först när jag hamnade på universitetet som jag 
insåg att det fanns många vetenskaper som på var sitt sätt 
hanterade historien och kartlade det förflutna.

Så blev jag etnolog, men konfronterades ofta med 
”den arkeologiska blicken”, inte minst i sommararbeten 
för Ämbetet (som det så vackert hette). När Ringhals kärn- 
kraftsverk skulle byggas igångsattes i vanlig ordning inven
terings- och dokumentationsmaskineriet. Det grävdes och 
helikopterfotograferades samtidigt som det blev uppenbart 
att den mer sentida kustkulturen även måste dokumente
ras. Så sattes jag till att inventera fiskarkulturen, men detta 
skedde i hög grad inom en arkeologisk referensram: det 
jordfasta, det stensatta, allt som hade karaktären av land- 
skapslämningar prioriterades och jag började helt oreflek-
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terat leta efter 1800- och 1900-talens fornminnen: laxfis
keplatser, skjutskår, gamla båtar - allt det som vi redan 
nästan visste för mycket om. Efterhand gick det upp för 
mig att den verkligt centrala uppgiften var att dokumente
ra den fattig- och mångssysslarekonomi som format de 
sista hundra årens kustlandskap - en ekonomi som satt få 
direkta spår i landskapet, men som varit basen för livet här 
ute. I denna fattigekonomi hade varje havsvik, ängskant 
eller dikesren utgjort en resurs, namngivits och brukats. I 
takt med att denna lokala ekonomi övergavs för trålfiske 
och specialiserat lantbruk så tömdes landskapet på inne
håll: de gamla namnen föll i glömska.

I efterklokhetens backspegel kan jag nu konstatera att 
det fanns en annan kulturhistoria som varken jag eller min 
uppdragsgivare tänkte på: nämligen turismens kulturläm
ningar. Här vid Hallandskusten kunde turismens olika 
utvecklingsstadier avläsas i både kulturlandskap och bygg
nader och som så ofta var det det halvgamla som lätt för
bisågs. Vem kulturminnesmärker en campingplats från 
sjuttiotalet, en igenbommad skollovskoloni, resterna av ett 
av de många semesterhem som byggdes av företag under 
30-talet, en nedgången minigolfbana eller ett strandcafé i 
amerikansk stil från femtiotalet?

Med denna personliga bildningshistoria vill jag bara 
påminna om hur varje generation av såväl antikvarier som 
turister skapar sina egna kulturminnen: trampar upp 
bestämda stigar, gör gemensamma erfarenheter och formar 
sina egna bilder av det sevärda. Genom att granska denna 
skaparprocess kan vi lära oss något om det ständiga 
ombyggnadsprojekt som heter kulturarvet: vad väljer man 
och vad väljer man bort, vad för man vidare, vad nyskapas. 
Vilka värderingar gör somligt viktigt, intressant eller omist
ligt och annat oviktigt, ointressant och högst mistligt?

Det vi behöver studera för att få grepp om denna 
selektionsprocess är kanske mindre kulturminnesvårdens 
söndagsretorik och dess officiella målsättningar än dess 
vardagsrutiner. Det finns en väldig styrkraft i vad man 
skulle kunna kalla vardagspraktikens dolda läroplan - alla 
de handgrepp och oskrivna regler som sällan uttrycks mera 
medvetet men som just genom sin självklarhet får stor 
betydelse.
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Hur ser de antikvariska glasögon ut genom vilka vi 
betraktar världen? Genom att reflektera över vår egen 
prägling kan vi även skapa en beredskap inför framtids- 
minnena - allt det som en gång kommer att kulturminnes- 
märkas.
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”Kulturmiljön och 
välfärdsstaten”
Erik Lönnroth

I

Temat har sina komplikationer. Före mitten av 1900-talet 
räknades kulturen som en del av människors välfärd - 
man kanske gör så ännu i kulturländerna. För Sveriges del 
är det naturligt att se de två företeelserna som ett motsats
par. Och skall man nu och här diskutera kulturmiljön och 
välfärdsstaten, så är den första frågan man har att ställa: 
finns dom? och i så fall var?

Det är en så banal sanning att man skäms att upprepa 
den, att i varje lands kultur, officiellt erkänd kultur, är den 
som dagens makthavare finner användbar eller åtminstone 
tolerabel, och att välfärdsstat är vad samma makthavare 
representerar, vare sig man menar ett rådande tillstånd 
eller ett framtidsprogram. Kultur och välfärd är bägge rela
tiva begrepp. Både primitiv fångstkultur och postindustriell 
prylkultur är verkligheter men knappast jämförliga företeel
ser. Välfärd är när människor är nöjda, och det kan rymma 
en brokig värdeskala från tillfredsställelse av elementära 
livsbetingelser till innehav av årets modeller för kläder, bilar 
och datorer. Makthavare är också något relativt: det kan 
vara politiker eller de som styr politikerna i kraft av ekono
misk, organisatorisk eller militärisk överlägsenhet.

Konferensens tema är med andra ord ett gungfly, där 
det gäller att finna fasta punkter. Det är underkastat det 
dilemma, som gäller generellt för humaniora i dag: frånva
ron av allmängiltiga värdenormer. Har vi konstaterat, en 
gång för alla, att allt flyter, så tror jag att vi har fått till
räcklig distans till Sverige av år 1990, vårt lilla folk med
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sin grönköpingska självbelåtenhet, för att börja tala om 
kulturen som en miljöfråga och därmed som en national
ekonomisk belastning. Eller möjligen, liksom naturen, som 
en potentiell ekonomisk tillgång? Vi är, först och sist, en 
del av mänsklighetens stora helhet. Impulserna till kultu
rell utveckling och till åsikter om kulturen har kommit 
sent till den europeiska utmark, som är Sverige. I gengäld 
har vi kunnat tillgodogöra oss ovanligt mycket natur per 
invånare - det är ett viktigt inslag i vår kulturella miljö. 
Ensamhet och tystnad - det som förr var tecken på armod 
är numera en lyx att sträva efter, något som kan vara ett 
villkor för kreativ kulturell verksamhet. Vi har börjat för
stå, att naturen är ett omistligt arv, som kan förstöras och 
för alltid vara förlorat. Kulturen kan lika litet som naturen 
skapas på nytt efter att ha blivit utplånad; att åstadkomma 
en torftig ersättning skulle ta generationer. Alltså måste 
kulturen bevaras, om den över huvud taget innebär ett 
värde för oss nu och framgent. Eftersom uppenbarligen 
många människor upplever det så, också människor som 
inte har indoktrinerats med kulturideal, så kan vi tills vida
re göra antagandet, att kulturen bör bevaras. Men vilken 
kultur? Vad är dött och vad är levande? Vad är bara sken
dött av det som vi för ögonblicket inte är medvetna om?

Det är en central fråga för den antikvariska verksam
heten, och därför angår den oss särskilt just nu. Kulturmil
jön är nämligen något som lever kontinuerligt över tidspe
rioderna, över generationerna, samtidigt som den föränd
ras hela tiden. Det är omöjligt att förutse vad som är livs
dugligt på lång sikt, på kort sikt eller inte alls. Eller vad 
som kan återuppväckas och rekonstrueras med hjälp av 
något som har blivit återupptäckt. Det är arkeologiens spe
ciella uppgift, och det innebär inte att arbeta med dött 
material utan med konkreta föreställningar om levande 
sammanhang. I den uppgiften är arkeologin likställd med 
alla andra historiska vetenskaper.

II
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Sverige. Pausanias' resebeskrivningar med uppgifter om 
märkliga platser och monument, kryddade med berättelser 
om människor och myter, som har varit förknippade med 
platserna, vittnar om ett kulturellt turistintresse redan 
under antiken. Memnons stoder i Egypten och det senanti
ka inristade klottret där visar, att det också har funnits en 
vulgärturism med sinne för monument. Och medeltidens 
vallfärder till berömda reliker och heliga orter har innebu
rit att färderna också gav förtjänster för en åtrådd salighet. 
Pilgrimsresor förekom ymnigt i Sverige alltifrån 1000-talet 
till medeltidens slut - Sveriges folk var vant vid att söka sig 
till heliga monument långt före antikvitetskollegiets dagar. 
Det ligger i varje kultur att där uppstår ett spontant intres
se för märkliga platser och föremål, ett intresse som styrs 
av de kulturella idealbildningarna. När det i Sverige blev 
ett statligt intresse att gynna detta och upprätta ett antik
vitetskollegium, knöt man verksamheten till en historie
propaganda, som hade börjat under senmedeltiden. Idén 
att Sverige var goternas urhem hade lanserats på Basel- 
konciliet för att ge unionskungen Erik av Pommern pres
tigepoäng. Det blev sedan en nationalistisk trosmyt att 
åberopa gentemot danskarna, som aldrig hade erövrat 
Rom, När Gustaf II Adolf eggade sitt ridderskap att dra ut 
i trettioåriga kriget, åberopade han som föredöme goter- 
kungen Beric, som enligt myten hade lett sitt folk till stor
dåd på kontinenten. Sedan, när den svenska stormakten 
väl var grundad, fann riksrådet under ledning av Magnus 
Gabriel de la Gardie att man borde samla de vittnesbörd 
som fanns om Sveriges, dess kungars och ädlingars beröm
liga gärningar i det förgångna. Det var först och sist skrift
liga vittnesbörd: krönikor, isländska sagor, runinskrifter 
och dokument, som det nyinrättade antikvitetskollegiet 
skulle samla för att ge ett fastare underlag åt storhets
drömmarna och bevismaterial mot rikets fiender. I det 
ingick också, att man skulle uppmärksamma och beskriva 
monument, byggnadsverk och gravplatser, som kunde kny
tas till kungar och stormän i det förflutna, liksom våra 
gamla lagar. Det ledde till att mycket och ovärderligt käll
material blev bevarat. Men den heroiska fornhistorien 
kom tidigt att kretsa kring Snorre Sturlasons kungasagor, 
som litterärt höjde sig över allting annat, och när under fri
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hetstiden Rudbecks fantasier ersattes av Olof von Dalins 
nyktrare historieskrivning, blev de isländska sagorna den 
skenbart fasta grund som en för Sverige och dess kungar 
ärorik fornhistoria kunde byggas på.

Den förankringen kom att bli av långvarig och ödesdi
ger betydelse för tolkningen av Sveriges fasta fornminnen. 
Antikvitetskollegiets sekreterare Johan Hadorph, som har 
gjort ovärderliga insatser för bevarandet av skriftligt käll
material, gjorde resor genom landet för att anteckna märk
liga fornminnen och utnämnde stora högar till gravplatser 
åt bestämda kungar i Heimskringla. När han reste i Väs
tergötland för att inventera minnesmärken inför Karl Xis 
eriksgata, drog han av några ortnamn slutsatsen, att Väs
tergötland var hunnernas urhem - det har fallit i glömska, 
men andra av hans identifikationer har fastnat och blivit 
ortstradition. Rudbecks luftiga konstruktioner upplöste sig 
med tiden som dimmor, men kungshögar och runstenar 
stod eller låg på jorden som otvivelaktiga lämningar av ett 
forntida förflutet. Men vilket förflutet? I alla tider har man 
sökt namngiva människor som upphov till byggnader eller 
föremål för gravhögar och inskriptioner. Där fanns sagor
nas suggestiva berättelser att ta till, och i generation efter 
generation har man påverkats av dem. Och när romanti
kens intensiva historieintresse skapade en tacksam jord
mån för arkeologi, löste den sig som en ny vetenskap lång
samt ur sagans famn, för att tillämpa Geijers ord om forn- 
historien.

Det skedde under den tidsperiod, då den nyväckta, 
folkligt förankrade nationalismen i Sverige hade växlats 
över på skandinavism, och då en gemensam fornhistoria 
med heroiska uttryck i vikingatidens expansion var en 
tacksam utgångspunkt för skandinavisk samkänsla. De 
isländska sagorna kompletterades av Saxos lärda hjälte
krönika över Danmarks mytiska kungar. Det man kunde 
få fram av svensk heroism ur den litteraturen var inte så 
mycket att skryta med jämfört med Norges och Danmarks 
fornsagor, men man tog till vara det som fanns. Ynglinga
sagan och Uppsalakungarna, Uppsala hednatempel, Erik 
Segersäll, Styrbjörn Starke och Torgny lagman - det räck
te för att få upplyftande inslag i landskapet. Och massorna 
av runstenar och forntida mynt eggade fantasin.
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Det man sökte av nationella värden i det förflutna, 
knöt sig till kungar. Alla länder styrdes av kungar utom 
antikens stadsstater och de fria städernas handelsrepubli- 
ker - det nya och osäkra förbundet av republiker i Ameri
ka var länge något man inte tog riktigt på allvar. Det säger 
mycket, att den enda kulturminnesbyggnad, som Gustaf III 
ansåg värd att offra pengar på, var ladan i Isala i Dalarna, 
där Gustaf Vasa skulle ha gömt sig under sina äventyr. 
Gustaf III hade starka historiska intressen, men det han 
ansåg värt att bevara var sådant, som var ägnat att egga 
hans folk att likna fädernas stordåd. Byggnader och konst
verk skulle svara mot hans tids smak - antikt eller mo
dernt, men inte den felaktiga ”medelåldriga” stilen. Under 
Karl Johanstiden kom den stora förändringen med roman
tikens bejakande av forntid och medeltid, med 1838 års 
fornvårdsplakat som liksom 1660 års föreskrev skydd av 
fornminnen och fornfynd. Man började bygga skyddsan
ordningar för medeltida kyrkoruiner. Men mitt i det 
nyväckta intresset för det förgångnas minnesmärken var 
det kungarna, folkets härskare och ledare, som den histo
riska idealbildningen knöt sig till. Geijers programförkla
ring, ”Sveriges historia är dess konungars”, var ett bok
stavligt uttryck för de intressen, som bestämde de minnen 
och i anslutning till dem de ting, som ansågs värda att 
bevara.

III

När den nya arkeologiska vetenskapen tog form, blev det 
från början en viss otakt mellan dess objekt och metodik å 
ena sidan och den historiska idealbildningen å den andra. 
Arkeologerna måste arbeta med en i viss mån naturveten
skaplig systematik, och det deras resultat avslöjade var 
miljöer, inte individer. Sagohjaltarnas lämningar i terräng
en var minst av allt påtagliga. Man kunde gräva ut ättehö
gar, som med någon rimlighet kunde knytas till Ynglinga
sagans uppsalakungar. Man kunde söka efter sägnernas 
slagfält, och man kunde restaurera de tidigaste klosterkyr
korna i hopp om att finna Sverkrars och Erikars sarkofa
ger. Men allteftersom utgrävningarna vann i vetenskaplig
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exakthet, blev gravar och människorester allt anonymare. 
Stenålder och bronsålder fascinerade alltmera, men så 
långt tillbaka sträckte sig ingen historieskrivning. Hällrist
ningarnas formsköna bildvärld kunde inte identifieras med 
kända människor eller ens med fornnordiska gudar, såda
na de tedde sig i Eddan och sagorna. I stället fann man 
gravfält och boplatser och kunde göra sig föreställningar 
om befolkningens levnadsvillkor. Gravarna vittnade om 
bjärta skillnader i samhället mellan hövdingar och menigt 
folk, men hur detta tog sig uttryck i den dagliga samvaron, 
det berättar inte materialet, och miljöerna avslöjades bara 
punktvis. Av naturliga skäl var det mest religiösa seder och 
föreställningar, som belystes av gravskick och minnesmär
ken över händagångna. Det var tillfredsställande så länge 
romantikens värderingar gällde, men när intresset också 
började inriktas på vardagsliv i det förflutna, blev luckor
na i vetandet mycket påtagliga. Ett verk sådant som Hans 
Hildebrands ”Sveriges Medeltid” strävar att redovisa allt 
med en beundransvärd fullständighet men har blivit ett 
kolossalt bevis på det fragmentariska i vårt föremålsvetan- 
de. Och ändå - med dessa fragment blir bilden av det för
flutna ofantligt mycket rikare. Med Hans Hildebrands och 
Oscar Montelius' typologi fick arkeologin i Sverige sin 
egen systematik. Målsättningen var rekonstruktion av det 
förflutna - helst ett nationellt värdefullt förflutet. I detta 
förenades arkeologien och den nationellt konservativa his
torievetenskapen i 1900-talets början; det blev vid denna 
tidpunkt en ideologisk ståndpunkt i aktuell politik.

Striden gällde då kraven på parlamentarism och all
män rösträtt, och mot detta ställdes av landets konservati
va krafter krav på nationell uppslutning kring kungamak
ten. Historikerna i både Uppsala och Lund ställde sig med 
få undantag bakom högerns paroll och levererade argu
ment med apoteos av Karl XII och rehabilitering av Gustaf 
IV Adolf - de två enväldiga kungar, som hade fört Sverige 
till randen av undergång. Vid borggårdskrisen 1914 finner 
man historikerna som aktiva agerande bakom demonstra
tionerna för kung och försvar. Det är knappast överras
kande att de liberala och socialdemokratiska politikerna, 
som kom till makten efter det demokratiska genombrottet, 
inte uppskattade den akademiska historikervärlden och
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dess verksamhet, även om flera av dem var historiskt 
intresserade och engagerade - det räcker att nämna Nils 
Edén, Ernst Wigforss och Per Edvin Sköld. Efter andra 
världskriget kom så samhällsvetenskapernas korta period 
av självhävdelse på humanioras bekostnad, med aktivt 
stöd i departementet, och politikers och publicisters allt 
hårdare aktualitetsfixering. Att en källkritisk riktning 
bland historikerna opponerade mot nationalisterna hjälpte 
inte - vi riskerade vår akademiska existens men drogs med 
i fördömelsen av våra motståndares åsikter. Resultatet har 
blivit, att historieämnet vid Sveriges universitet och skolor 
är nerklassat till en grad, som saknar motstycke i den 
omgivande västvärlden, den som under kriget upplevde 
den historiska traditionen som en nationell styrkekälla.

De arkeologiska vetenskaperna hade under tiden sär
ställningen att vara kunglig hobby fram till 1973, något 
som var ett skydd på kort sikt men knappast på lång. Som 
universitetsämnen i Sverige har de hämmats av sin begrän
sade arbetsmarknad.

IV

Så mycket om de historiska vetenskapernas aktuella 
arbetsvillkor. Det ligger i sakens natur, att om de möts inte 
bara med likgiltighet utan med prononcerad motvilja av 
universitets- och skolpolitikerna och dessas byråkratiska 
satelliter, så blir deras möjligheter till utveckling och för
nyelse ytterligt begränsade. Enda möjligheten är att fånga 
allmänhetens intresse på ett så påtagligt sätt att politikerna 
inte kan bortse från det. Ett stort och latent intresse finns 
hos menige man och har alltid funnits. Och det är förtvivlat 
viktigt att det fångas upp av sådana historiker och arkeo
loger, som behärskar ett vetenskapligt grundat vetande om 
faktiska förhållanden. Vi har redan sett hur grotesk vid
skepelse har kunnat göra sig bred i TV med populistiska 
vädjanden till lokalpatriotiska intressen. Om det gör 
något? Det var just sådan vidskepelse som var grogrunden 
för den nazistiska ideologien på 1920- och 1930-talen. Om 
allmänhetens historiska medvetande är blankt, har den

I

fritt spel.
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Hur skall den arkeologiska och historiska forskningen 
fånga allmänhetens intresse på ett sådant sätt, att den får 
nya arbetsmöjligheter? Arkeologien har det på så vis lätta
re, att fynd av föremål alltid har lättare att väcka upp
märksamhet än fynd av text i papper, men å andra sidan är 
utgrävningar dyrbara och måste kunna motiveras för skat
tebetalarna. Detsamma gäller restaureringar av historiska 
byggnadsminnesmärken. Det var lättare att argumentera 
när man trodde sig återupptäcka stora kungar och hjältar 
eller återställa fädernas byggnadsverk i stilren overklighet i 
Viollet-le-Ducs och Helgo Zetterwalls anda. Att ersätta 
ideell förkunnelse med problematik är alltid vanskligt, för 
problematiken fordrar en från början engagerad fantasi. 
Det är vetenskapligt övertygande när man säger, att man 
vill gräva för att se vad som finns i en hög eller ett gravfält, 
eller att man vill återställa olika moment i en domkyrkas 
tillkomst, men det väcker inte samma entusiasm som när 
man ville visa upp något från början storslaget. Vi måste 
vara på det klara med vad vi själva vill åstadkomma med 
vår forskningsverksamhet för att kunna övertyga andra 
om att det är nödvändigt att vi får utföra sådan forskning.

Vi har olika svårigheter att kämpa emot: å ena sidan 
äldre forskargenerationers förutfattade meningar och å 
andra sidan det uppväxande släktets brist på meningar, 
associationer och referensramar. Vi vet, att det inte kan 
vara mindre värdefullt för våra landsmän att veta, att 
domkyrkorna i Uppsala och Lund i olika byggnadsfaser 
såg ut som de verkligen gjorde, än att de borde ha svarat 
mot Zetterwalls stilideal - om de nu var något att sträva 
efter. Vi vet att högar och gravfält inte blir mindre värde
fulla om de visar sig vara yngre än man har trott, och att 
de forntida miljöer som kommer i dagen, inte kan tvingas 
vittna om en drömd fornhistoria. Å andra sidan måste vi 
kunna bygga upp bilder av ett levande förflutet liksom av 
verkliga historiska personligheter för att fylla det tomrum, 
som den ovanifrån målmedvetet befrämjade okunnigheten 
i historia har lämnat efter sig i unga sinnen. Vi måste vara 
beredda på att det som fångar fantasien i första hand är 
dramatik och hjältesagor, något som vi nyss har fått bevi
sat med bländande klarhet då plötsligt en bok om den 
svenska arméns undergång vid Poltava har slagit försälj-
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ningsrekord. Det borde inte ha kommit överraskande: nu 
som förr som alltid är det den heroiska undergången som 
fängslar och blir episk myt och som folket tar till sina hjär
tan: från det vindomsusade Troja över Rolandssången och 
Niebelungensagan till sagan om karolinerna. Har detta 
något att betyda för framtidens antikvariska verksamhet?

Inte så, att vi skall börja leta efter sagohjältar igen. 
Men exemplet är lärorikt, därför att det visar, att en fram
ställning som inte förhärligar kriget utan visar det i dess 
nöd och elände och som handlar om alla stridande, först 
och sist den menige soldaten, indelta knektar och utskriv
na bonddrängar - detta griper och väcker historiskt intres
se. Det klipper av detta nonsens att krig bara är försumba
ra parenteser i utvecklingen - detta i ett århundrade då 
krig har präglat och radikalt förändrat levnadsvillkoren 
för Europas folk. Och att vi, vare sig vi vill det eller inte, 
inte kan kränga av oss historiens lärdomar som uttjänta 
plagg: vi har dem inpå bara skinnet, de präglar vår identi
tet som svenskt folk. Nästan alla andra folk i Europa har 
erfarit det därför att de har kämpat för sin nationella iden
titet. Vi har inte haft Stockholm jämnat med jorden och 
tvingats resa monument över ockupanter, så vi har inte 
som det fattiga Polen offrat så gott som allt för att bygga 
upp en huvudstad som den var för att Sverige skall se ut 
som vårt eget land. Detta är kärnpunkten: att vårda och 
utforska den miljö, som är vår identitet, det vi vill se och 
uppleva som våra städer och vår landsbygd. Det är inte 
sagokungarnas, hövdingarnas eller partiledarnas miljö 
utan hela svenska folkets. En miljö i ständig förändring 
och ändå med fundamentala drag bevarade genom sekler.

Vi har mycket att ta vara på, och vi bör vara medvetna 
om att några av de verkliga dyrgriparna har bevarats av en 
slump. Våra två medeltida stenstäder, Visby och Gamla 
stan i Stockholm, räddades av att folk var för fattiga för 
att riva och bygga nytt - mest dramatiskt var övergivandet 
av planen på att rasera Gamla stan tack vare 1860-talets 
ekonomiska kris. Trästadsdelar, t.ex. Göteborgs gamla 
arbetarförstäder, hade inte samma tur, men det berodde 
också på att motiven för bevarande inte var lika iögonfal
lande. Där fick vår tids kommersialism alltför fritt spel 
med bebyggelsen. Men vi har också fått uppleva på senare
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tid, hur en spontan folkopinion har kunnat uppstå för 
bevarandet av historiska byggnader, ruiner och miljöer i 
Stockholm och Göteborg och på andra platser. Det är 
sådana opinioner vi måste ta till vara och vägleda, se till 
att de får tid och faktaunderlag - dels har de rätt att göra 
sig gällande, dels brukar det bli mycket dyrt, om vi blir 
tvungna att ta hänsyn till dem för sent.

y
Om vår målsättning är att bevara och utforska vårt folks 
samhälls- och kulturmiljöer, vilka vetenskapliga metoder 
bör då komma till användning? Svaret är: alla tilllämpliga, 
utan undantag. Arkeologin med de naturvetenskapliga 
hjälpmetoder, som på senare tid har kommit till använd
ning, är särskilt väl ägnad att återuppliva kulturmiljöer. 
Men det är utomordentligt viktigt, att ingen vetenskaplig 
bransch skärmar av sig från andra, som kan ge bidrag till 
kunskap om det man studerar. Etnologien ger ideligen 
paralleller till arkeologiska fakta. Ortnamnsgeografien ger 
ovärderlig vägledning till ett förgånget landskap, dess sam
lingsplatser och organisationsformer. Filologien är omistlig 
som hjälp att tyda runstenar och vikingatida skaldeverser. 
Historisk källkritik är ofrånkomlig för frigörelsen från 
Snorre och Saxo. Ingen vetenskap är fritagen från samar
bete med alla andra. Historiker som ställs inför dendro- 
kronologiska fakta, som att det äldsta Danevirke är från 
735 och att Torsburgen på Gotland befästes redan på 300- 
talet, måste foga in sådan förbluffande fakta i sin bild av 
sammanhang - stämmer det inte, så är det våra förutfatta
de meningar, som måste ändras. Arkeologerna måste äntli
gen bestämma sig för att Snorres kungasagor inte återger 
historisk verklighet - att leta efter slagfält med ledning av 
Snorres beskrivningar är lika meningsfullt som att leta 
efter rester av Noaks ark på berget Ararat. Alla parter 
måste lära sig att låta bli att ändra på källornas texter för 
att slippa överge sitt önsketänkande, och alla måste lära 
sig grundläggande etnologiska fakta i fråga om odlingsfor
mer och fäavel i gammal tid. Alla måste vara inriktade på 
spontant, löst organiserat samarbete över de fackveten
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skapliga gränserna. Ingen får falla för flertalet akademi
kers hemliga önskedröm: att slippa ändra sina tankevanor 
och rutiner.

Vilka bör då de långsiktiga riktlinjerna vara, när vi vill 
slå vakt om kulturmiljön?

Först och främst får ingen tidsperiod försummas som 
omodern. Vi måste tänka oss in i att våra nuvarande offi
ciella idealbildningar kan bli mycket tidsbegränsade och 
att dess monument bör bestå inför en kanske oförstående 
framtid: statyerna över fackliga pionjärer, monumenten 
över partiledare, våra palats för arbetarrörelsen och ban
kerna. Industriarkeologi måste bedrivas planmässigt lik
som vården av rester av äldre tidsperioders arbetsliv. 
Omsorg och varsamhet måste ägnas bevarandet av både 
stads- och lantmiljöer. Kultplatser och kyrkor lika väl som 
idrottspalats, teatrar och nöjeslokaler. Och tvärs genom 
tidsepokerna boplatser och gravplatser. Allt kan givetvis 
inte bevaras, men vägledande prov på viktiga miljöinslag 
måste finnas.

Det som gör planeringen så svår är, att vi vet så litet 
om vad som kommer att vara värdefullt för framtidens 
svenskar. Reminiscenser av vanor och föreställningar kan 
leva osannolikt länge på samma sätt som hedniska kult- 
bruk har levat in på 1800-talet. Hur mycket av skogstor
parens vardag finns kvar i vår urbaniserade befolknings 
beteendemönster? Hur många ovärderliga upplysningar 
kan vi tänkas få om vårt genetiska arv av våra förfäders 
jordiska kvarlevor, undersökta med framtida teknik? Hur 
ofantligt mycket av oväntade föremål återstår att upptäcka 
i jorden, i mossarna och på sjöbotten? Vilka nya över
blickar kan vi få fram med hjälp av en förfinad datatek
nik? Varje tidsålder, ja varje årtionde har sina frågor att 
ställa till lämningarna av det förflutna - varje årtionde har 
sina metoder att fråga.

Till sist, eftersom vi står på tröskeln till en tid av nyde- 
finierade humanistiska värden - får vi ta hänsyn till skön- 
hetsupplevelser när vi söker det förflutna? 1700-talets sätt 
att döma ut odödliga mästerverk av medeltida konst och 
arkitektur är ett varnande exempel, men skönheten i 1700- 
talets egen arkitektur ursäktar det i viss mån. Har vi såda
na ursäkter att åberopa? Bör vi inte inrikta oss på att upp
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leva och förstå, och ägna tid åt detta? ”Antiqverna begär 
tålamod”, skrev Carl August Ehrensvärd, bekymrad över 
Gustaf III:s hastigheter. All förståelse kräver ro och efter
tanke - det gäller också i tider med feberaktig iver att för
ändra.
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