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Förord

Reflektioner kring fornlämningsbegreppet
De arkeologiska verksamheterna i Sverige är i hög grad färgade av lagstift
ningen. Samhället förändras dock och därmed måste även lagarna och ut
tolkningen av dem förändras så att de svarar mot rådande behov och inten
tioner. Det ger oss anledning att reflektera kring dagens och morgondagens 
tillämpning av fornlämningsbegreppet.

I den proposition (1987/88:104) som föregick Kulturminneslagen (1988: 
950) betonas att synen på vad som ska anses vara fast fornlämning ska 
utvecklas i dialog med samhället. Men hur fungerar dialogen i praktiken? 
Vi vet till exempel att många människor är engagerade i torp och torpläm
ningar; ger det oss också anledning att betrakta ruiner efter i8oo-talstorp 
som fasta fornlämningar? Det skulle i så fall innebära att torplämningarna 
blir en del av det institutionaliserade kulturarvet som de professionella för
väntas ansvara för. Vilka konsekvenser medför detta? Hur påverkas män
niskors engagemang och egna ansvarstagande? Kan kulturmiljövården han
tera alla nya ärenden?

Inom Riksantikvarieämbetet har en översyn av fornlämningsbegreppet 
och dess tillämpning inletts år 2002. Införandet av ett nytt och på sikt decen
traliserat, digitalt och webbaserat fornminnesinformationssystem ger anled
ning till en förnyad diskussion av vad som bör redovisas som fast fornläm
ning. I en nära framtid måste det finnas ett system för att initiera, bedöma, 
besluta och informera om förändringar i bedömningen av olika typer av 
lämningars antikvariska status.

Föreliggande rapport om Falska fornlämningar? är den första i en serie 
av reflekterande texter genom vilka vi vill göra den nu pågående diskussio
nen vid Riksantikvarieämbetet känd för en större grupp såväl inom som 
utom kulturmiljövården. Flera texter är under färdigställande och vi hoppas 
att de ska väcka tankar och idéer som bidrar till att utveckla våra gemen
samma förhållningssätt till fornlämningar och samhälle.

Birgitta Johansen
Avdelningschef
Kunskapsavdelningen
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Om fornlämningar och autenticitet

Begreppet autenticitet används i samband med kulturlämningar och restau- 
reringsfrågor för att beskriva något sant eller äkta hos objektet. Det autentis
ka ska sökas i en eller fler av objektets egenskaper. Det är något relativt som 
måste utrönas i varje enskilt fall, förändrar sig med tid och sammanhang, 
och lika väl kan finnas i en kontinuitet som i ett enskilt ögonblick. Begreppet 
används metodiskt främst i samband med byggnader. Att använda det även i 
samband med fornlämningar skulle tillföra ett nytt analysredskap för diskus
sion och värdering, och samtidigt ge tillgång till ett gemensamt språk för 
olika typer av kulturlämningar. Hur en sådan diskussion kan föras exempli
fieras med två fornlämningar som uppfattats som ”falska” främst därför att 
de anses sentida. Är detta hela sanningen?

I den utredning om fornlämningsbegreppet som genomförs under hösten 
zoo2 av länsantikvarie Robert Olsson på uppdrag av Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ), ska enligt direktiven ett flertal aspekter på fornlämningar behandlas, 
bl a upplevelsevärde, vetenskapligt värde och representativitet, samt i en 
förlängning hur de ska behandlas i lagstiftningen. Denna rapport är en del
studie eller kompletterande utredning kring en särskild aspekt av fornläm- 
ningarna, nämligen deras autenticitet, vilken jag främst ser som relaterad 
till deras upplevelse- och vetenskapliga värde.

Sedan mycket långt tillbaka har tankar kring ’autenticitet’ diskuterats i 
litteraturen, och under senare århundraden mer specifikt kring begreppet au
tenticitet i relation till materiell och immateriell kultur. Under senare delen 
av 1900-talet har denna debatt varit särskilt livaktig. Avsikten är att här 
sammanfatta diskussionen och en del av den litteratur som finns på området.

Debatten har främst varit inriktad på byggnader och deras bevarande. 
Min tanke är att föra över den till fornlämningar för att se om samma tanke
gångar kan vara intressanta där.

Sommaren zooi uppmärksammades i media två ”falska” fornlämningar, 
en labyrint i Bohuslän och en domarring utanför Borås. Uppfattningen av 
dem som falska, främst på grund av att de anses sentida, gör dem intressanta 
att analysera närmare i relation till autenticitetsbegreppet.

Syftet är att ge perspektiv och exempel på några tankesätt och frågeställ
ningar som kan aktualiseras i mötet med en specifik fornlämning.
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Vad är autenticitet?

Litteraturreferat
Det finns en omfattande diskussion i litteraturen kring begreppet autenticitet 
och hur det ska användas i relation till kulturmiljöer och kulturföremål. 
Några ofta förekommande teman i debatten kan urskiljas: världsarv, bygg
nader, konservering, konst, tidig musik. Dessutom finns sociologisk och mer 
allmänfilosofisk litteratur kring autenticitetsbegreppet som ibland använder 
sig av dessa ämnen som exempel (t ex Benjamin 1997, Eco 1986, Ferrara 
1998). Jag kommer här att referera några av de centrala verken i den ak
tuella litteraturen, och sammanfatta de viktigaste tankarna och definition
erna.

Idéhistorisk bakgrund
Jukka Jokilehto gör i artikeln ”Authenticity: a General Framework for the 
Concept” (1995) en etymologisk och idéhistorisk genomgång av begreppets 
användning och utveckling från antiken till nutid.

Etymologiskt finns ursprunget i grekiskans authentikös {autös, själv, sam
ma), och användningen av ordet har i olika sammanhang kunnat beteckna 
ursprunglig, pålitlig, äkta eller från källan, med betoning på det självständi
ga och fristående (Jokilehto 1995:18^.

Den moderna uppfattningen om autenticitet har utvecklats sedan 1700- 
talet och är ett resultat av romantiken. Insikten om att historien är resultatet 
av mänskliga handlingar snarare än en serie händelser orsakade av Gud, 
ledde till en förändrad syn på historien och till nya insikter om samhällets 
och den mänskliga naturens mångfald och komplexitet. Detta blev även cen
tralt för utvecklingen av moderna idéer om kulturell mångfald, autenticitet 
och bevarande av kulturarv (aarigff). Under 17- och 1800-talen utarbetades 
lagstiftning och riktlinjer för bevarandet av historiska monument och före
mål, dock med varierande tillämpning på olika objekt där de äldsta byggna
derna behandlades med stor respekt medan mer sentida byggnader (från 
medeltid eller renässans) ofta i praktiken omvandlades helt. Detta gav upp
hov till kritik och en ny rörelse som leddes av John Ruskin och William 
Morris, vilka förespråkade historisk autenticitet - uppfattningen att varje 
period sätter sin prägel på ett objekt och därmed gör det unikt och autentiskt 
i förhållande till sin tid (aa:z8).

Äkta konst? Porslinspissoar signerad 
R. Mutt (Marcel Duchamp).

7



Alois Riegl identifierade i början av 1900-talet ett antal värden hos histo
riska föremål och byggnader: minnesvärdet (möjligheten/önskan att minnas 
genom att läsa av monumentets budskap), det konstnärliga värdet (i relation 
till tid och kultur) och åldersvärdet (det synliga åldrandet, värdefullt för den 
moderna människans önskan att koppla sin existens till historien). Målet 
med restaureringar ansåg han vara att återställa läsbarheten, dvs göra det 
möjligt att se och förstå monumentets ursprungliga budskap och konstnär
liga värde men även de historiska förändringarna (aa:z9).

Under andra halvan av 1900-talet kom mycket av intresset för bevarande 
av kulturarvet att riktas mot de historiska föremålens och byggnadernas 
kontext och, vidare, mot historiska områden och omgivningarna generellt. 
Med ett så brett perspektiv kan man inte längre syfta enbart till bevarandet 
av statiska monument utan måste snarare på ett dynamiskt sätt hantera t ex 
bebyggelseområden, historiska områden och kulturlandskap. Det är en fråga 
om hållbar mänsklig och ekonomisk utveckling. Kulturarvets värde måste 
ses i en sådan dynamisk kontext och därför måste begreppet autenticitet rela
teras till fortlevande traditioner, hantverk och kunskaper (33:31).

Jokilehto definierar slutligen begreppet autenticitet som: ”...something 
that sustains and proves itself, as well as having credit and authority from 
itself. Authenticity refers to something creative, an authorship, something 
having a deep identity in form and substance. It means something specific 
and unique (...). While in many cases ’authenticity’ can relate to ’original 
creative source’, it is also a relative concept”(aa:3z).

Nara Conference on Authenticity
Jokilehtos artikel är ett av bidragen i volymen Nara Conference on Authen
ticity, där en mängd artiklar och föredrag i ämnet samlats. Konferensen hölls 
i Japan 1994 och behandlade autenticitet i förhållande till världsarv och 
Världsarvskonventionen. Eftersom ’autenticitet’ är ett av kriterierna för att 
ett område ska kunna utnämnas till världsarv enligt det Internationella rå
dets för kulturminnesvård (ICOMOS) riktlinjer, fanns ett behov av att disku
tera begreppets innebörd. I bakgrunden kan man ana att det visat sig särskilt 
svårt att applicera på områden utanför den västerländska kultursfären.

Ursprungligen användes begreppet autenticitet för att beteckna mer kon
kreta egenskaper som material, hantverkskunnande, utformning etc, men 
detta kom snart att kännas för snävt. Såväl speciella förutsättningar på väs
terländska platser som önskan att göra rättvisa åt ”icke-västliga” lämn
ingar, krävde större flexibilitet (Holtorf & Schadla-Hall 1999^34).
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En definition av ”autenticitet” som kan gälla världen över diskuterades 
därför på två på varandra följande konferenser i Norge och Japan (doku
menterade i Larsen & Marstein 1994 samt Larsen 1995) och resulterade 
i ”The Nara Document on Authenticity” som finns inkluderat i nämnda vo
lym.

Konferensens utgångspunkt är arbetet med att bedöma kulturlämningar 
som nominerats till Världsarvslistan och med bevarandet av de utpekade 
lokalerna, vilket präglar såväl dokumentet som de artiklar som ingår i voly
men. En mängd olika tolkningar av begreppets innebörd och hur det ska 
appliceras förs fram, och artiklarna är i varierande grad inriktade på teore
tiska frågor eller mer direkt applicerbara definitioner.

Vad man verkar kunna enas om är att begreppet betecknar något själv
ständigt, immateriellt, utöver den snävare betydelsen av ”äkta”, samt om 
vikten av att tillämpa begreppet med stor hänsyn till det specifika fallet och 
av förståelse för den enskilda kulturen och kulturlämningen. I botten av detta 
ligger uppfattningen att kulturell mångfald är ”en oersättlig källa till andlig 
och intellektuell rikedom för hela mänskligheten” som det uttrycks i do
kumentets punkt 5 (Larsen i995:xxii, min översättning). En nyhet som in
troduceras är authenticity of function som ett komplement till tidigare an
vända kriterier för autenticitet (form, material, hantverk, plats) (Petzet 
1995:88).

Slutsatsen som konferensen drar är, så som den uttrycks i dokumentet, 
att ’autenticitet’ är ”the essential qualifying factor concerning values”, d v s det 
mest väsentliga kriteriet för inneboende värden (aa, punkt 10). Vidare kon
stateras att man inte kan basera värderingar om autenticitet och inneboende 
värden på vissa bestämda kriterier, utan att kulturarvet måste värderas inom 
den kulturella kontext det tillhör (punkt 11). För att kunna göra det är det 
ytterst viktigt att man har tillgång till trovärdiga och sanningsenliga infor
mationskällor kring det specifika kulturarvet (punkt 9 och iz). Sådana källor 
(kriterier) är ”form and design, materials and substance, use and function, 
traditions and techniques, location and setting, and spirit and feeling, and 
other internal and external factors” (punkt 13).

Konferenserna i Bergen och Nara och artiklarna därifrån är det största 
samlade greppet på problematiken kring begreppet autenticitet i relation till 
kulturlämningar jag kunnat finna, och dokumentationen därifrån är central 
för att sätta sig in i den internationella debatten. Fokuseringen på arbetet 
med Världsarvslistan har fördelen att flertalet artiklar är konkreta och tyd
ligt exemplifierade, men nackdelen att den begränsar resonemangen.

Vad är autenticitet? 9



Andra problematiseringar och definitioner av autenticitetsbegreppet

David Lowenthal
David Lowenthal har under 1980- och 9o-talen publicerat ett flertal böcker 
och artiklar som behandlar begreppet ”autenticitet”. Några av dem ingår i 
publikationerna från Bergen och Nara. Lowenthal knyter sina resonemang 
till främst kulturhistoriska lämningar och konst, men har många referenser 
till andra områden och mer allmänt filosofiska och analytiska resonemang 
kring begreppet autenticitet.

Artikeln ”Criteria of Authenticity” (1994) ingår i dokumentationen från 
mötet i Bergen (se ovan) och problematiserar kriterierna för autenticitet en
ligt Världsarvskommitténs riktlinjer. Utgångspunkten för artikeln är ett antal 
fall där de gällande kriterierna inte varit applicerbara. Lämningar av t ex 
trä kan inte bevaras på samma sätt som stenstrukturer, och riktlinjerna för 
bevarande och konservering måste då syfta mer till att upprätthålla traditio
nella tekniker och former än till ett strikt bevarande av ursprungsmaterialet 
(Lowenthal 1994:35). Olika kulturområden fokuserar på olika typer av ma
teriella lämningar, t ex Australien där folkets snarare än elitens lämningar är 
i centrum för uppmärksamheten (broar, gruvor, fängelser etc.). Man lägger 
även olika vikt vid icke-materiella aspekter (t ex språk, religion, musik, 
dans) (aa:36).

Begreppet ”autenticitet” är svårt att ringa in bl a för att kriterierna ändras 
över tid. I bemärkelsen ”ursprunglighet” kan tre typer av autenticitet fram
hävas: i form och material, i kontext, i avsikt. Alla tre innehåller motsäg
elser och är ofta i konflikt med de andra.

I västlig kultur läggs stora ansträngningar ner på att bevara det fysiska 
innehållet men Lowenthal påpekar att inget förblir som det skapades. Icke
restaurerade föremål utan igenkännlig form har bara ett akademiskt värde. 
I de fall formen är igenkännlig kommer diskussionen ändå att vackla mellan 
formens och innehållets värde. Som exempel refererar han till Plutarkos 
klassiska dilemma med ”Theseus skepp”: om varje del av ett skepp byts ut 
vid reparation, en del i taget, är det då fortfarande samma skepp? Om inte, 
i precis vilket ögonblick upphör det att vara det? Identiteten bedöms ligga i 
att vara ett skepp, snarare än i de enskilda delarna (aa:4of).

Autenticiteten kan alltså anses ligga i objektets form snarare än i råmate
rialets ursprunglighet. Detta kan dock få otillfredsställande konsekvenser 
för kulturarvet - varje sten från en plats skulle kunna smugglas ut, ersättas 
med en annan, och ingen skulle kunna anklaga tjuven för stöld av annat än 
sten.
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Kontexten, sammanhanget, anses ofta väsentlig i bedömningen av auten
ticitet hos ett föremål eller en plats. Men vilken kontext är den autentiska? 
Upphovsmannens personliga och kulturella miljö? Platsen som inspirerade 
en viss form? Andra föremål och bilder från samma tid? Alla dessa, anser 
Lowenthal - men varje kontext utesluter andra. Han påpekar också att kon
texten förvisso ger dimensioner åt föremålen som inte kan ersättas i t ex en 
museimonter, men samtidigt minskar tid och förändring autenticiteten i var
je kontext eftersom både omgivningarna och hur vi uppfattar dem förändras.

Avsikt och intention är lika svåra att bedöma som kontext. Hur förvissar 
man sig om t ex en arkitekts intentioner? Hur bedömer man vilken fas i ett 
byggande som är den viktigaste (aa:41ff)?

Inom musiken arbetar de flesta i en levande historisk tradition och ser det 
inte som ett problem att göra nya uppsättningar eller tolkningar av klassiska 
stycken. Endast de som ägnar sig åt ”tidig musik” är mer rigorösa beträffan
de den historiska riktigheten i ljud och framförande. Lowenthal påpekar att

Autentisk musik? Nora Roll (viola da gamba) och Karl Nyhlin (archlute), ur föreställ
ningen One Charming Night med gruppen Groundhogs.
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detta i praktiken är omöjligt att uppnå: hindren utgörs dels av tekniska om
ständigheter som instrument, akustik, bakgrundsljud m m, men även av ut
övarens och publikens annorlunda musikaliska bakgrund och referensramar 
(33:48).

Det som kallas autentiskt är i grunden obsolet, utdött, gammaldags, sli
tet. Även autentiska kulturer är utdöda: de fanns endast före kontakten med 
antropologer och ”historiska” civilisationer. Eftersom de inte längre finns är

"Vikingatiden firas med musik, facklor och medeltida ceremonier." 
Bildtext från Pressens Bild.

12 Falska fornlämningar?



det svårt att dokumentera dem utan att utgå från sina egna förväntningar om 
vad en ursprunglig kultur ska vara (4jf).

På samma sätt får senare tiders förväntningar på originalet effekter vid 
t ex restaureringar. De verkar autentiska därför att de delvis producerats i 
vår tid och motsvarar våra förväntningar på originalet. På 1800-talet gjorde 
man medvetna förändringar för att återskapa det ”sanna” förflutna, idag 
avhåller man sig från förändringar och tillägg. ”Yet we alter the past as 
profoundly as those predecessors whose anachronisms we deplore. But we 
blind ourselves to our own impact” (aa:4pff).

Det finns en allmän tro på att föremål, till skillnad från ord, inte kan 
ljuga. Man förknippar materiell kultur med något unikt och sanningsenligt 
och det är därför förfalskning framstår som särskilt motbjudande. Men en
ligt Lowenthal har synen på vad som är sant ändrats över tid. “Äktheten" 
hos tidiga kristna reliker låg inte i deras ursprung utan i deras förmåga att 
åstadkomma mirakel (aa:5iff). Fokuseringen på det autentiska har sedan 
ökat med det tekniska framåtskridandet, kulturarvets popularisering och 
kommersialisering, samt med en postmodern omvärdering av begreppen 
“originalitet” och “sanning” (33:55).

Besattheten med om något är ”äkta” återspeglar enligt Lowenthal vår 
osäkerhet om vår egen autenticitet. Vi söker vårt äkta jag, utanför alla rol
ler, genom de reliker, konstföremål, vi äger eller ser. Resesouvenirer blir ett 
intyg på vår äkta reseupplevelse (33:3pf). Idag uppskattar vi inte yta utan 
vad som ligger under, kärnan. Autenticitet finner man bakom eller under 
ytan (33:56). Lowenthal kallar det en modern autenticitetskult - alla är över
ens om vikten av att vara autentisk. Det finns dock olika uppfattningar om 
vad detta innebär (33:37).

En motsatt tendens spårar Lowenthal i handeln med antika möbler, där 
den stora efterfrågan och knappa tillgången på original utgjort grunden för 
en marknad för reproduktioner. Autenticitet har där omdefinierats till att 
omfatta även ”traditionella” och ”uppriktiga” kopior, inte fullt lika högtstå
ende som originalen men fullgoda komplement (33:55). Termen har blivit 
utsliten och urholkats till att synas autentisk (33:38).

Vad är autenticitet? 13



"... äkta kopior av autentiska fynd..." Föremål från butiken NK Epok, citat ur 
intervju med Lena Sjölin i SvD 2002-08-31.

Genom att marknaden för konst, historiska föremål m m har utvidgats, 
och även publiken breddats, har gränserna mellan sant och falskt blivit mer 
flytande. Masskonsumtionen äventyrar föremålens bestånd, och de ersätts i 
allt högre utsträckning med kopior. Flertalet är dock nöjda med att få en 
illusion av det äkta. När falsarier och repliker blir svårare att upptäcka 
ersätter dessutom andra drag - sällsynthet, symbolisk vikt, historiska drag - 
rättrogen autenticitet (aa: 5 5ff).

Lowenthal föreslår sedan några olika strategier för hur man kan hantera 
all osäkerhet kring autenticiteten. Dessa kan sammanfattas: 1. Skratta åt 
det, z. Tänka på att de flesta inte bryr sig om autenticitet, 3. Komma ihåg att 
med förändrade kriterier blir icke-autentiska strukturer så småningom auten
tiska (Disneyland blir en kulturform i sig), 4. Lägga vikt vid processer och 
kunskaper och deras överförande mellan generationerna - framhäva proces
ser snarare än enstaka exemplar, samt 5. Inte bry sig om fysiska lämningar
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alls utan, likt kineserna, endast om avtrycken i minne, målningar, litteratur 
och tankar (aa:6o-63).

Lowenthal avslutar med att understryka att varje stat måste specificera de 
kriterier de väljer för autenticitet i sina nomineringar till Världsarvslistan, 
t ex kontext, estetik, sällsynthet, representativitet eller annat, samt hur stora 
förändringar i form, material, intention eller kontext som kan tillåtas 
(aa:63f).

I en uppföljande artikel, ”Changing Criteria of Authenticity” (1995), un
derstryks kriteriernas föränderlighet och olikhet ytterligare.

Två tydliga aspekter av förändring behandlas: förändring över tid och 
förändring med kultur. Därtill kan läggas förändring med skala (nation, 
region, närområde). Vad som är autentiskt varierar med skalan/nivån 
(Lowenthal 1995:121^.

Autenticitet ses vanligen som något absolut. Istället är det i praktiken 
alltid något relativt, eftersom det finns olika kriterier som ofta krockar. Våra 
egna kriterier kommer ur hela vårt sätt att tänka och leva, och man kan 
därför inte förvänta sig att komma helt överens men däremot kräva ömse
sidig respekt för sina olika kriterier (aa:iz3f).

Ett fundamentalt skifte i synen på kulturarvet förändrade kriterierna för 
autenticitet: uppfattningen att autenticiteten inte ligger i någon ursprunglig 
källa, ett grundläggningsögonblick, utan i den historiska helheten och över
lappningen. Istället för att rensa bort tilläggen uppskattas nu alla spår av det 
förflutna. Detta synsätt kräver stor kunskap och insikt av den som ska hantera 
lämningarna (aa:iz8f).

Lowenthal ger som ex
empel på variationer i över
väganden och tillämpning
ar återuppbyggnaden efter 
andra världskriget av två 
städer: Warsawa i Polen och 
Buda i Ungern. Warsawa, 
vars historiska centrum full-

Memorial Promenade. Förslag 
till återuppbyggnad av World 
Trade Center i New York.
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ständigt utplånades av nazisterna uttryckligen för att krossa polackernas 
identitet, blev snabbt helt återuppbyggt exakt som det var innan kriget för att 
återställa den nationella självkänslan. I Ungern valde man tvärtom att en
dast restaurera närmast intakta byggnader och istället fylla luckorna med 
nya byggnader av jämförbar storlek. Buda fortsatte vara det historiska 
”lapptäcke” det alltid varit (aa:i3if).

Den europeiska användningen av termen ”autentisk” har förändrats över 
tid, från att understryka auktoritet ovanifrån och uppenbarelse till att base
ras mer på vetenskap. Förändringen kan sammanfattas som från tro till fakta.

Hur ersätter man det oersättliga? "Den gamla kyrkan i Södra Råda utanför 
Gullspång brann ner till grunden natten till måndagen..." Bildtext från Pressens Bild.
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Förskjutningen från kriterier som understryker vissa specifika ögonblick till 
sådana som omfattar alla historiska skikt pågår fortfarande (aa: 134).

Lowenthal hävdar att alla har rätten att avgöra vad som är viktigt och 
autentiskt i deras eget kulturarv, men att det är viktigt att man åtminstone 
försöker komma överens om ett gemensamt ”språk” för att kunna tolka och 
skydda det globala kulturarvet. Man måste kunna förklara de inneboende 
värdena även för utomstående. För några hundra år sedan behövde nation
erna ett exklusivt kulturarv för att fastställa sin unika identitet. I vår tid 
behöver världen i stället ett gemensamt arv för att kunna leva i harmoni 
(aa:i33).

Båda dessa artiklar utgår i hög grad från Lowenthals bok The Past is a 
Foreign Country (1985). Boken behandlar hur vi, medvetet och omedvetet, 
hela tiden skapar och omskapar historien och de historiska lämningarna. 
Den är ett centralt och ofta citerat verk för dessa frågeställningar i ett breda
re perspektiv, där frågan om autenticitet ingår som en del. Många av bokens 
tankar och exempel kring autenticitet återfinns i mer utvecklad form i artik
larna som refererats ovan.

"Age as artefact"
Cornelius Floltorf och Tim Schadla-Hall diskuterar i artikeln “Age as arte
fact: On Archaeological Authenticity” (1999) hur viktig ett föremåls ålder är 
för att det ska vara eller kännas autentiskt, särskilt i publika sammanhang. 
En mängd exempel på sentida rekonstruktioner och kopior av föremål och 
arkeologiskt intressanta platser används för att diskutera skillnaden mellan 
experternas strikta krav på ålder och fyndomständigheter, och allmänhetens 
(turisternas, konstköparnas m fl) krav.

Upplevelsen av en plats som t ex den rekonstruerade Globe Theater i 
London, där man försökt återskapa den fysiska miljön i en teater från 15- 
1600-talen, kan vara tillräcklig för att besökaren ska acceptera och uppskat
ta den som autentisk, trots vetskapen om att den är rekonstruerad (Holtorf & 
Schadla-Flall 1999:235).

Direkta förfalskningar av t ex cykladiska marmorfigurer passerar ut på 
konstmarknaden som original, svåra att skilja från ”äkta” vilket i detta fall 
betyder funna vid arkeologisk utgrävning. Material, hantverk och stil är 
de samma. Trots de kända svårigheterna att garantera figurinernas äkthet 
blomstrar marknaden (33:233).

Även experter har svårt att avgöra vad som har ”aura” och inte. ”Auran” 
kan anses vara en egenskap som finns hos genuina artefakter, en upplevelse 
av ålder och autenticitet som är ett inneboende resultat av föremålens lev-
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Ett riktigt fynd? Glas från Historiska Museets butik.

nadshistoria och skiljer dem från reproduktioner. I artikeln hävdas dock att 
”aura” och ”autenticitet” snarare är beroende av föremålens eller platsernas 
kontext. ”Autentiska artefakter” är inte ursprunget till utan resultatet av 
våra idéer om det förflutna (aa:z3i, med ref.).

Författarna understryker att de inte förespråkar att arkeologerna ska vil
seleda allmänheten beträffande vad som visas, men att autenticitet kan ska
pas på många sätt, och det är kanske inte den vetenskapligt fastställda ål
dern på ett föremål som är avgörande om man vill förse samhället med 
”autentiska” upplevelser av det förflutna (33:243).

Svensk debatt kring autenticitet och kulturlämningar
Den svenska debatten kring autenticitetsbegreppet i förhållande till kultur
lämningar har främst rört bevarande och konservering, och fokuserat på 
byggnader.

RAÄ:s tidskrift Kulturmiljövård utkom 1994 med ett temanummer kring 
autenticitet (nr 4, 1994) där ett tiotal artiklar i ämnet ingår. Begreppet kopplas 
där främst till konservering och bevarandefrågor. Hur bevarar man kulturarvet 
utan att förvanska det? Hur förmedlar man kulturarvet utan att det slits ned? 
Och hur förmedlar man det utan att förvanska dess innehåll? - är några av 
frågeställningarna som utgör startpunkten för temanumret (Anteil 1994:1).
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Gustaf Trotzig knyter an till den senare frågeställningen i artikeln ”Det 
var från medeltiden...” (1994), och fokuserar på rekonstruktion och levande
görande av kulturlämningar. Trotzig hävdar att önskan att förmedla och 
levandegöra forntiden genom interiörer och scenografier aldrig får tillåtas 
dominera över faktaredovisningen. Detta är delvis en fråga om etik men 
även en nödvändighet i förhållande till en publik som å ena sidan blir allt
mer kunnig och medveten, å andra sidan breddas så att människor med helt 
andra kulturella erfarenheter möter föremålen. Skillnaden mellan fakta och 
fantasi måste därför vara tydligt markerad (Trotzig 1994:5 ff). Vid rekon
struktioner är det dessutom viktigt att inte enbart återge en form utan även 
använda rätt material, hantverk m m. Professionell verksamhet i detta sam
manhang ska enligt Trotzig bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad verk
samhet” samt vara forskningsbaserad, sanningssökande och generera ny 
kunskap (aa:y).

Ett flertal artiklar behandlar olika konserverings- och bevarandeetiska 
frågor. Konsensus verkar råda kring det synliga åldrandets betydelse för 
upplevelsen av autenticitet (Anteil 1994:1) liksom kring att konstruktioner 
och hantverk kan vara lika värdefulla som det strikt ursprungliga materialet 
(se t ex Anteil 1994:1, Trotzig 1994:7, Fagerström 1994:31).

Erik Nordin redogör i Kulturmiljövård (nr i-z, 1995) för RAÄ:s system 
för kulturhistorisk värdering, i vilket ”autenticitet” ingår under rubriken 
”Förstärkande motiv”. Begreppet används som synonym för äkthet och an
vänds vid en bearbetningsfas av de grundmotiv som först identifierats (Un- 
nerbäck & Nordin 1995:11^. Därefter redogörs för ett antal sådana grund- 
och förstärkande motiv, beskrivna av Axel Unnerbäck. Om autenticitet står 
att den traditionella värderingen av bevarandetillståndet som viktigaste fak
tor i princip ännu är relevant, men i praktiken måste förfinas. ”Autenticitets- 
begreppet måste noga vägas mot innehållet i det grundmotiv som gäller för 
urvalet av en viss byggnad” (aa:iy). Innebörden är alltså en annan då man 
värderar en arbetarbostad som är främst socialhistoriskt värdefull och där 
inte bara planlösning utan även spåren av generationers användning (tape
ter, nötta mattor, gulnade tak) skapar autenticiteten, jämfört med en arkitek
toniskt värdefull byggnad där t ex orörd fasaddekor, färgsättning eller äldre 
byggnadsteknik kanske skattas högre. Autenticiteten ses av Unnerbäck som 
både ett förstärkande kriterium och ett kriterium som blir styrande för den 
framtida vården (aaiiy).

Slutligen kan nämnas Ove Hidemarks artikel ”Autenticitet - vad är det?” 
i Kulturmiljövård nr 1-2/1996. Artikeln återger ett anförande som hölls vid 
Svenska ICOMOS årsmöte i maj 1995, vilket hade autenticitet som tema.
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Temat kan förmodas vara föranlett av konferensen i Nara (se ovan) som 
ägde rum några månader tidigare och mycket av tankegångarna i artikeln 
känns igen därifrån. Hidemark diskuterar begreppet autenticitet och hur det 
förhåller sig till vissa andra termer såsom tillförlitlig, äkta, ursprunglig, ori
ginal. I artikeln hävdas att begreppet inte kan finnas i sig självt utan hela 
tiden måste vara relaterat till något alldeles bestämt och av alla uppfattat. 
(Hidemark 1996:114).

Hidemark prövar begreppet mot olika materiella och mentala aspekter. 
I frågan om objektets form refererar han till John Ruskin som prioriterade 
materialets ursprunglighet och upplevelsen av tid, och ansåg kopior vara en 
styggelse. Vad gäller materialet i sig, påtalar Hidemark att även om sten 
objektivt sett kan bytas mot sten så blir alderskriteriet genast desto viktigare: 
det genuina slitaget, patinan. Han kallar det objektets psykologiska relation 
till betraktaren (33:115).

Det tekniska kunnandet, hantverket, tillmäts även stor betydelse för au
tenticiteten (aa:n6). Dessutom diskuteras frågan om betydelsen av begrep
pet original och om det är ett nödvändigt kriterium för autenticitet - utan att 
komma till något definitivt svar i frågan (aaaiyff).

Hidemark binder ”äktheten, autenticiteten eller trovärdigheten till tidens 
gång, till det oåterkalleliga tidsflödets försonande effekter, nämligen till att 
samtidigt förnyas och förmultna -dvs dess egentliga existentiella villkor” 
(33:119) och definierar slutligen autenticitet som ”en semantisk överenskom
melse i ett rum här och nu, (...) ett begrepp som flyttar sig i betydelse i relation 
till betraktarens förutsättningar och inte minst till tidens gång (...) något som 
växer i takt med tiden, inte resultatet av ett absolut tillstånd (...)” (33:119).

Sammanfattande kommentar och begreppsdefinition
Diskussionen kring autenticitet i relation till kulturlämningar ovan har rört 
sig främst kring byggnader och deras bevarande. Den största delen av litte
raturen utgår från arbetet med att välja ut lämningar som ska skyddas, såväl 
internationellt (Världsarvslistan) som inom Sverige, och hur kriterierna för 
autenticitet då ska definieras och appliceras.

En del av litteraturen rör själva begreppet autenticitet på ett mer teore
tiskt plan. De vanligast förekommande referenserna där görs till Martin Hei
degger, Walter Benjamin, Umberto Eco, John Ruskin och David Lowenthal.

Ett försök att sammanfatta och definiera ”autenticitet” enligt den ovan 
refererade litteraturen, får delas upp i begreppet självt och i hur det ses i 
förhållande till kulturlämningar.
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Definition av begreppet autenticitet
Innebörden för begreppet i sig kan beskrivas med ett antal nyckelord: äkta, 
sant, original, ursprunglighet, tillförlitlighet, unikt, aura. Dessutom betonas 
att det är ett immateriellt begrepp och att det definierar sin egen giltighet. 
Samtidigt framhålls att det är ett relativt begrepp vars konkreta innehåll 
måste definieras beroende på sammanhanget. David Lowenthal påtalar att 
den historiska innebörden närmast varit ”auktoriserat av Överheten/Gud” 
och att kriterierna ändrat sig över tid: från tro till fakta. Idag verkar konno- 
tationerna ligga närmare ”sann och ursprunglig”.

Att använda begreppet
Vill man då använda detta begrepp i samband med kulturlämningar måste 
man sätta det i relation till konkreta frågor kring form, material, plats, hant
verk, estetik, sällsynthet - representativitet, kontext, funktion och avsikt. 
Något som ofta anses indikera autenticitet är ett föremåls patina - det är 
alltså tidsaspekten som framhålls och är föremål för många diskussioner. 
Som redovisats ovan har man historiskt gått från att medvetet rekonstruera 
och förbättra till att framhålla lämningarnas okränkbarhet. Idag accepteras 
och framhävs istället den historiska kontinuiteten, överlappningen, ”års- 
ringarna”, som fundamental för vår förståelse av de historiska lämningarna.

Begreppet anses vara relativt, och den som vill värdera utifrån det måste 
ta hänsyn till det specifika sammanhanget och vara medveten om att kriteri
erna förändras beroende på tid, kultur och skala. Att göra detta kräver goda 
kunskaper och djupa insikter, och den professionelles roll framhävs i ett fler
tal sammanhang. Detta beror säkert även på att den vidare innebörd av 
autenticitetsbegreppet som utvecklas öppnar för än fler osäkerheter kring 
användningen av den redan svårfångade termen.
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Falska fornlämningar

En mediahändelse
Sommaren/hösten 2.001 figurerade två fall av ”falska fornlämningar” i 
svenska media. I tidningarnas uppmärksamhet kunde man ana inte bara 
sommarperiodens sedvanliga nyhetstorka utan även den (skade)glädje som 
hör till när överheten kan beläggas med att göra misstag. Till detta kan 
möjligen läggas en allmän skepsis mot arkeologins metoder och tolkningar1.

Avsikten med referatet är inte att värdera eller diskutera hur allmänhetens 
bild av RAÄ eller arkeologin påverkats av nyheten eller andra relaterade 
frågeställningar (visserligen intressanta), utan att ge en bakgrund för att kun
na använda dessa ”falska fornlämningar” som exempel.

Labyrinten
Den 29/8 2001 publicerade Dagens Nyheter en artikel med rubriken:

”Museum trodde pojklek var fornminne”. I artikeln berättas om hur Tho
mas Karlen och kompisen Peter Witt som elvaåriga sommargäster i Bohus
län, byggde en labyrint på ön Måkholmen utanför Grebbestad av materialet 
från ”en stenhög inte långt från strandkanten” under två dagar 1974. År 
2000 upptäckte han till sin förvåning att Bohusläns museum rest en skylt vid 
labyrinten och lyft fram denna typ av fornlämning.

’”Det är både smickrande och lustigt men kanske inte så sant just i det här 
fallet’, säger Thomas Karlen.” (...) ’Att [den] passar så väl in i det forntida 
mönstret är en slump’, menar Thomas. ’Det enda vi tänkte när vi byggde var 
att göra gångarna lagom breda så att vi inte skulle slå i tårna när vi sprang 
runt”’ (DN 29/8 2001).

I artikeln citeras vidare ortsbon Folke Benjaminsson som säger sig kunna 
gå ed på att inga labyrinter fanns på Måkholmen före 1970-talet.

Denna artikels innehåll togs upp på TV 4:5 text-TV och spreds som TT- 
telegram samma dag, och Peter Norman från RAÄ:s Kunskapsavdelning in
tervjuades samma kväll i Radio Väst. Dagen efter återfanns notiser om laby
rinten på Måkholmen i 29 tidningar landet runt. I de flesta fall baserades 
notiserna helt på innehållet i TT-telegrammet, medan några större tidningar

1 De refererade tidningsnotiserna har jag fått samlad tillgång till genom pressekreterare 
Malin Westling vid RAÄ. Mediebevakningen täcker såväl tryckt press som andra medier.
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Museum 
trodde 
pojklek var 
fornminne
På ön Måkholmen utanför 
Grebbestad ligger en laby
rint, 500 år gammal enligt 
länsmuseets nyuppsatta 
tornminnesskylL Men orts
bor och badgäster vet bätt
re: sommaren 1974 rullade 
två uttråkade elvaåringar 
sten på ön.

det var en het augustidag för 
snart trettio år sedan. På bad- 
vänliga Måkholmen hade de 
flesta av sommargästerna åter
vänt hem till storstaderna. 
Kvar fanns tvä Stockholmsfa- 
miljcr med rastlösa söner som 
icdaii badat sig blå och tröttnat 
på att skrota runt i största all
mänhet på ön. Elvaåringarnas 
blickar fastnade till slut på en 
stenhög inte långt från strand
kanten.

- Vi bygger en labyrint, en så
dan som jag har sett på Skan 
sen, tänkte Thomas Karlen, 
som vässat sin fantasi på ön 
varenda sommar, tillsammans 
med pappa Lars.

-Bra idé, tyckte kompisen 
Peter Witt och så var labyrint
bygget i gång.

I två dagar baxado. rullade 
och bar de sten i det svaga ut- 
förslutet, pusslade och trixade 
på grässlätten så där envetet 
som bara elvaåringar kan. Se
dan stod den där, trettio meter 
från havet, med tio ringar av 
handbollsstora stenar, varvade 
med cn och annan bumling. 
Under åren har små kopior 
dykt upp. byggda av andra barn 
med sominarenergi till övers.

Fakta/labyrinter
• Huvuddelen av Sveriges cirka 

300 labyrinter ligger längs 
kusterna.

• De är vanligtvis runt tio meter 
i diameter, med åtta till tolv

j cirklar och ingången mot 
ost/nordosL

• Många har byggts så sent 
som på 1800-talet. få tros 
vara så gamla som 500 år.

• Det är svårt att se hur gammal 
en labyrint är, även för exper
ter. Hur djupt stenarna har 
sjunkit i marken, om och hur 
lavar växer på stenarna kan 
gc ledtrådar om åldern.

Inte riktigt sant Thomas Karlén blev häpen när han upptäckle länsmuseets skyll. Den berättar att foto-, Fredrik sai ovis i
labyrinten som han och cn kompis gjorde sommaren 1974 är ett mycket gammalt fornminne.

Det år mysigt att se att and
ra barn har inspirerats och att 
de leker i vår gamla labyrint, 
säger Thomas Karlén, i dag 37 
år, som fortfarande återvänder

i fiol möttes han dock av en 
överraskande syn. Intill hans 
labyrint står numera en forn-

minnestavla som berättar om 
Måkholmcns fyra "märkliga 
stenläggningar från fornti
den". Labyrinterna är svårda- 
terade men som mest 500 år 
gamla och har använts i riter 
för att få bättre fiskelycka eller 
möjligtvis för ntt blidka storm
gudar. står det att läsa pa läns
museets skylt.

- Det är både sm ickrande och 
lustigt men kanske inte så sant 
just i det här fallet, säger Tim
mas Karlén.

Det finns visserligen cirka 
300 riktiga stenlabyrinter 1 
Sverige som byggts för som 
mest 500 är sedan, troligen just 
for fiskemagi. Pä västkusten, 
kring Göteborgs skärgård och 
frän Grebbestad upp mot Oslo. 
är de särskilt vanliga, enligt 
kartläggningar av arkeologen 
och labyrintexperten John 
Kraft. Men labyrinterna på 
Måkhobncn finns hittills inte 
med i Riksantikvarieämbetets

fornminnesregister. Även orts
bor vittnar om att Måkholmen- 
labyrinterna inte är några 
fornlämningar.

-Jag kan gä ed på att det inte 
fanns några labyrinter där före 
70-talet. säger 82-årige Folke 
Renjaminsson, som är född och 
uppvuxen i Grebbestadtraktcn.

Kerstin Olson på Bohusläns 
museum, som lett projektet 
med att kartlägga och lyfta 
fram traktens fornlämningar, 
förvånas av uppgifterna.

-Det låter väldigt konstigt, 
labyrinterna visade alla teck
en på att de är gamla, säger 
Kerstin Olson.

Hon påpekar att det dock är 
väldigt svårt, ibland omöjligt, 
att bedöma åldern på labyrinter. 
Men hur kan ni sätta upp en 
skylt på Måkholmen om ni inte 
är säkra på att det är en forn- 
lämning?

-Det kan ju ändå vara intres
sant för människor att se hur 
dåtidens labyrinter säg ut.

även om den är byggd senare av 
någon som inspirerats av de 
gamla stenmönstren.

Att Thomas Karlens och Pe
ter Witts labyrint passar sa väl 
ln 1 det forntida mönstret är cn 
slump, menar Thomas.

-Det enda vi tänkte när vi 
byggde var att göra gångarna 
lagom breda så att vl Inte skul
le slå i tärna när vl sprang runt.

Malin Sund 
malin.sund@dn.se 

08-738 19 67

Falska fornlämningar? Labyrinten 
på Måkholmen i medialt fokus.

(Aftonbladet, SvD) och de som var närmast berörda (Bohusläningen med 
Dals Dagblad, GT, Göteborgs-Posten) gav nyheten större utrymme t ex med 
bilder, egna intervjuer och faktarutor.

I den ursprungliga artikeln fanns en (felaktig) uppgift om att labyrinterna 
inte fanns registrerade i RAA:s fornminnesregister, vilken korrigerades i några 
tidningar dagen efter.

Domarringen
Den 5/9 kom en uppföljande nyhet, som kan ses som ett direkt resultat av den 
första: även en domarring utanför Borås var ett sentida verk av barn. Borås 
Tidning intervjuade Henrik Neuman som på bild visar en ”domarring” vil
ken han och hans kamrater i tioårsåldern byggde som grillplats någon gång 
på 1940-talet.
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”’Det tog oss en vecka att hitta och släpa dit lämpliga stenar, minns 
Henrik Neuman”’ (Borås Tidning 5/9 zooi). När han senast var på platsen 
i början av 1960-talet fanns en fornminnesskylt uppsatt - lustigt, men inte 
nog för att slå larm om misstaget.

Vidare intervjuas i tidningen Bosse Jönsson vid RAÄ:s Kunskapsavdel- 
ning. Han redogör för fornminnesregistrets noteringar om denna fornläm- 
ning och utlovar en ny bedömning av den.

Uppföljningen
Dagen efter (6/9) kom ett pressmeddelande från RAÄ, där Bosse Jönsson kom
menterade de två fallen. I pressmeddelandet framhålls att dessa typer av forn- 
lämningar kan vara svåra att bedöma och att misstag kan ha begåtts, samt 
vikten av ett nära samarbete med lokalbefolkningen under inventeringsarbetet.

I en radiointervju (via telefon) den 7/9 deltog omigen Bosse Jönsson till
sammans med Henrik Neuman. En tv-intervju med Bosse Jönsson, Henrik 
Neuman och Thomas Karlen var planerad till den iz/9 men kom aldrig att 
genomföras på grund av terroristattackerna i USA den 11/9 zooi, vilka upp
tog allt medialt intresse de följande dagarna.

Sannolikt på grund av detta publicerades uppföljningen av nyheterna om de 
falska fornlämningarna endast i två tidningar (Bohusläningen med Dals Dag
blad samt Borås Tidning, d v s de närmast berörda) den iz/9. 1 dessa artiklar 
berättas om att representanter från RAÄ besiktigat de aktuella platserna och 
konstaterat att det inte rör sig om äkta fornlämningar. Bohusläningen förklarar 
även vilka metoder som används för att datera denna typ av fornlämningar.

Sveriges Television gjorde ett reportage vid Bosse Jönssons och Peter 
Normans besök på Måkholmen den 10/9, vilket sändes samma kväll och 
kom i repris i Landet Runt på lördagen samma vecka.

Och i verkligheten då?

Labyrinten
Labyrinten ovan har i Fornlämningsregistret nummer 1659 i Tanums sn, 
Bohuslän. Numret omfattar fyra objekt: två labyrinter, en osäker labyrint 
och en stensamling. Därutöver nämns en intilliggande sentida labyrintlik- 
nande lämning. Vidare finns registrerad som nummer 1661 en ytterligare 
labyrint. Inventeringen gjordes 1991.

Anläggningen besöktes av Bosse Jönsson och Peter Norman 10/9 zooi. 
Den labyrint som Thomas Karlen säger sig ha byggt bedömdes som mycket 
vällagd enligt en avancerad plan (en s k ”Trojeborg” eller ”klassisk labyrint”)
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och hade kraftigt övertorvade, nedsjunkna stenar och nedslitna, skålade 
gångar. Den ser därför ålderdomlig ut. Marken är dock av lättpåverkad 
beskaffenhet, torvtillväxten kan ske snabbt, och vid en bedömning av lavtill
växten befanns denna vara i det närmaste obefintlig vilket tyder på att ste
narna flyttats relativt nyligen.

Avgörande i sammanhanget blev utsagorna från Thomas Karlen och Folke 
Benjaminsson, samt en flygfotokarta från 1977 ur RAA:s arkiv där någon 
vid okänt tillfälle ringat in det aktuella området och kommenterat: ”4 sen
tida labyrinter” (ingen kommentar finns kring nr 1661, den labyrint som 
ligger längre norrut på ön). Labyrinterna bedömdes av Jönsson och Norman 
samtliga vara sentida, avfördes som fornlämningar i Fornminnesregistret 
och förlorade därmed sin status som fornlämningar.

Domarringen
Domarringen utanför Borås (RAÄ zi, Borås stad, Västergötland) registrera
des vid förstagångsin ven teringen 1961. Av inventeraren beskrivs den som en 
domarring bestående av fem stenar (två saknas i söder), med kommentaren 
”Då stenarna stå ganska löst i jorden kan den möjligen ha rests i sen tid. 
Fornlämning?” Då platsledaren granskade fornlämningen tillkom kommen
tarerna ”Troligen ’restaurerad’. (...) Stenarna äro samtliga löst stående i 
marken”, ”Inga fornlämningar”, ”Inpr. ej” samt ”Invid domarringen är en 
nyuppsatt emaljerad grön skylt med vit text DOMARERING LAGSKYDD AT 
FORNMINNE. Skandal!”.

Därutöver noteras en rest sten, som av platsledaren kommenteras med ett 
frågetecken.

År 1984 inventeras området igen, och konstruktionen tas upp som en do
marring bestående av sex stenar, en saknas i SSO. Tre av stenarna står gan
ska löst i marken. Även den resta stenen registreras, och den emaljerade 
skylten noteras. Inga reservationer görs angående objektens äkthet.

Platsen besöktes av Bosse Jönsson och Peter Norman 10/9 2001. Två av 
stenarna ansågs fasta, de övriga lösa i marken. Ytan i ringen mellan sten
arna var full av kol, och ingenting (utom möjligen närvaron av den resta 
stenen) ansågs motsäga Henrik Neumans uppgift om att stenkretsen var sen
tida och använd som grillplats. Domarringen avfördes därför som fornläm
ning, medan den resta stenen inte kunde avföras utan även fortsättningsvis 
behåller sitt skydd.2

2 Uppgifterna kring labyrinterna och domarringen hämtade ur Fornminnesregistret 
samt vid samtal med Bosse Jönsson 5/6 2002 och med Peter Norman 1/7 2002.
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Falska fornlämningar?

Vad är en labyrint?
Fornlämningstypen labyrint definieras och beskrivs av Peter Norman i Sjö
fart och fiske: De kustbundna näringarnas lämningar (1995), enligt följande:

”(...) en anläggning som är uppbyggd av en i spiral lagd, enskiktad stenrad, 
eller flera enskiktade stenrader lagda i system, utgående från en korsformig 
grundplan, vilket är vanligare (...)• De flesta labyrinterna är kustbundna, 
även om de i viss mån också förekommer i inlandet (...)• I skärgårdsområd
ena har labyrinter en inte helt klarlagd rumslig koppling till säsongsfiske
platser (...). De traditioner som är knutna till labyrinter ger en antydan om 
samband med sägner som berättas både i Homeros Iliaden och i det indiska 
eposet Ramayana (...)• Sägnerna anses ha ett samband med fruktbarhetskult. 
De berättar bl a om att man med magiska medel befriar en prinsessa som är 
fängslad i labyrinten. Folkligt förankrade namn på labyrinter är bl a ’Troje- 
borg’ och ’Jungfrudans’. Labyrinter går inte att datera på sedvanligt arkeo
logiskt sätt, då de aldrig ligger i kulturlager utan nästan alltid på ett kalt 
berg eller i ett klapperstensfält. (...) Försök med lichenometriska dateringar 
(...) av labyrinter i Norrland antyder att sådana sannolikt inte är äldre än 
från medeltid (...). Antikvarisk bedömning: Labyrinter utgör i regel fast forn- 
lämning (...). Föreligger uppgifter om att labyrinten är lagd i sen tid och inte 
har tillkommit genom äldre tiders bruk, utgör den inte fast fornlämning (...). 
Om en sådan labyrint är vällagd och anses vara sevärd kan den ändå redo
visas” (Norman 1995:25^.

Boken ingår i RAÄ:s serie Fornlämningar i Sverige och kan betraktas som 
den officiella synen på vad labyrinterna är och hur de ska hanteras.

Den som ägnat mest arbete åt att studera de svenska labyrinterna är jour
nalisten och privatforskaren John Kraft. I ett antal artiklar redovisar han 
såväl labyrinternas utbredning, kända labyrinter i olika former (avbildningar, 
ristningar, golvmosaiker, kyrkmålningar, av sten, av torv m m), etnologiska 
uppteckningar, kopplingen till ortnamn, mytologiska paralleller m m.

Enligt Kraft är Sverige att betrakta som världens labyrintrikaste land. 
Här, i Finland, Norge och i Ryssland har de lagts av sten, medan labyrinter 
i Tyskland, England och Danmark skurits ut ur grastorven. De flesta nordiska 
labyrinterna ligger vid kusten, ofta långt ute i havsbandet i anslutning till 
gamla fiskeplatser (Kraft 1995:42^.
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Kraft delar in labyrinterna i två kategorier, en tydligt kustbunden som 
han anser vara yngre, och en äldre som finns längre in i landet. Skillnader
na visar sig bl a i läget, då den ena gruppen ligger i perifera områden där 
dessutom landhöjningen utgör bevis för en relativt låg ålder, medan en grupp 
om ca 25 labyrinter återfinns ”på centrala platser i våra äldsta bygder”. Den 
yngre typen antas vara tidigast medeltida medan den andra gruppen av 
Kraft anses kunna vara från årtusendet före år noll. Detta baseras på läget i 
gamla centralbygder, att de ofta finns i anslutning till hedniska gravfält, på 
relationen till ortnamn som innehåller hedniska gudanamn, samt på anta
gandet att idén med labyrintfigurer kommer från Medelhavsområdet och 
tillhör en tid före romarrikets höjdpunkt och alltså bör ha kommit till vårt 
område före detta (33:44).

Labyrintfiguren har kopplats till myten om Theseus och Minotauros, men 
även till framför allt Troja och andra kända, mytomspunna städer som Je
riko, Jerusalem mfl. Vanligast är dock benämningar med Troja i olika va
rianter: Trojeborg, Trelleborg, Troy-town, Caerdroia (i Wales) m m (Kraft 
1985:13). Den kopplas också till kvinnor/flickor som bor i, skyddas av eller 
ska befrias från borgen. Detta syns t ex i etnologiska nedteckningar. I Fin
land är ”jungfrudanser” den folkliga benämningen på labyrinterna (Stjern- 
ström 1998:91) och i England finns ofta ett kvinnonamn associerat med la
byrinten, t ex Julian’s (= Gillian’s) Bower (bower = boning, gemak) (Kern 
2000:170, fig 292-293, Kraft 1985:21 med ref.) eller Rosamund’s Bower 
(Fisher 1990:105).

Själva formen på labyrinten kan variera, i Sverige är det den “klassiska” 
eller “kretensiska” formen som förekommer. I t ex England är en annan 
utformning, “Chartrestypen”, vanligare även om den klassiska förekommer 
även där (Thelaeus 1992:69, Kern 20oo:i68f). Gemensamt har de dock att de 
är envägslabyrinter utan sidospår eller alternativa vägval, inga irrgångar. 
Thelaus påpekar att de inte är en bild av en kaotisk värld utan av en strikt 
konstruerad ordning (Thelaeus 1992:62, 66).

De kustbundna labyrinterna återfinns ofta vid gamla säsongsfiskeplatser 
långt ute i havsbandet. Bevarade, traditioner berättar om att de använts i 
magiskt syfte, för att få god fångst och gott väder. Kraft återger ett exempel 
från så sent som 1955. Andra exempel visar att de även använts för att skyd
da sig mot vilda djur (Kraft 1995:43^, framför allt i ett samiskt samman
hang (Kraft 1977:66 med ref). De kan anses ha haft ett generellt magiskt 
syfte och kunnat användas vid varierande behov. Detta återspeglar troligen 
äldre föreställningar om att det främjade fruktbarheten och gav beskydd att 
gå i labyrinterna (Kraft 1985:11).

"Julian's Bower". Labyrint av Chartres- 
typ i Alkborough, North Lincolnshire.
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"Trojeborg". Labyrint av klassisk, 
kretensisk, typ utanför Visby, Gotland.

Labyrintfigurerna tolkas av Kraft som arenor för fruktbarhetsdramer, där 
eri ”fruktbarhetsgudinna” varje vår befrias från sin vintervistelse i under
jorden för att ingå ett heligt bröllop med befriaren ”himmelsguden”. Ett stöd 
för detta är de uppteckningar av sägner och lekar som tyder på att labyrint
erna in i sen tid använts för lekar vars innehåll kan ha ett sådant ursprung. 
Ett annat stöd finner han i en etruskisk kanna från ca 600 fvt, vilken avbildar 
en rad dansande, spjutbeväpnade krigare, en labyrintfigur, ett par ryttare 
(på väg ut ur labyrinten?) samt på labyrintens andra sida två par som har 
samlag. I en av labyrintens gångar står det ”TRUIA”. (Kraft 1995:45). Detta 
drama skulle i sin äldsta form från medelhavsområdet kunna inbegripa 
gudar/ hjältar som Ariadne och Theseus eller Helena och Theseus, och i ett 
nordiskt sammanhang Ull och Nerthus eller Frej och Gerd (Kraft 1985:30- 
33)-

Andra nedteckningar gällande labyrinterna understryker olika moment 
som den tillfångatagna flickan, kopplingen till vår och försommar, anknyt
ning till hästar och ryttarlek (Kraft 1977:74-77). Det finns också vittnesbörd 
om en koppling till båtar och hav och till den s k ”Sankte Pers lek” (aa:6yff 
med ref, Stjernström 1998:96).

Labyrinternas anknytning till äldre farleder och kända lotsplatser är ut
gångspunkten för Christer Westerdahl (1991) som tänker sig en maritim or
ganisation i Östersjöområdet under äldre tid. Denna organisation skulle ha 
haft som huvudsakligt syfte att stå för lotsning i farlederna och bestått av en 
fast boende kustbefolkning bestående av kustfiskare och strandbönder med 
lotsningen som bisyssla (Westerdahl 1991:77-83).

Westerdahl tänker sig att labyrinten ingått i en lotstradition, och varit en 
symbol för ledning och ledsagning. Labyrinterna skulle kunna ha haft en 
praktisk funktion som signal och mötesplats mellan lotsar och resande, men 
även som symbol ha tjänat som identifikation för de som stod för ledsag- 
ningen (aa:89^. Det finns även ett mått av etnisk signal i labyrinterna, då de 
i Finland och Estland i hög utsträckning återfinns i svensktalande områden 
som koloniserades under 12- och 1300-talen (aa:8z).

De kustbundna labyrinterna behandlas av Anita och Bo Stjernström 
(1998). I artikeln fokuseras på sambandet med säsongsfisket och fiskemagi, 
vilket också anses vara anledningen till att bruket upphörde snabbt när fisket 
och dess organisation förändrades eller upphörde. De kallar labyrinterna 
”säsongsfiskarnas kraftkällor” och ”magiska instrument längs leden” (Stjern
ström 1998:90-93).
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Labyrintkonceptet

Innehållet
Labyrintkonceptet kan sammanfattas med ett antal begrepp som beskriver 
de tydligaste dementen. De återges här med mina kommentarer:

Troja Stad, borg, murar.
Flicka Prinsessa, jungfru, gudinna.
Befriaren/krigaren Tillgång till både styrka och list:

Theseus och Ariadnes tråd, Odysseus list, 
magi vid Troja och Jeriko.
Ryttaren: hästen gör honom övermänsklig.

Magiskt syfte Fruktbarhet, gott om fisk, god vind.
Skydd mot ont.

Häst Medlet för att komma in och/eller ut.
Den trojanska hästen, Frejs häst.

Vår/försommar Användningstiden.
Tiden för jordens befrielse från vintern.

Kust Gränsland, yngre fas.
Fiske Vårsäsongen, fruktbarheten överförd.
Båt Medlet för att komma in och/eller ut.

Theseus skepp, lotsar.
Associationen till Theseus en yngre fas?

Hav Medlet för att ta sig fram men även 
en extra mur/ svårighet att överbrygga.

Farleder En sorts gränsland, en sorts labyrint.
Ledning, lotsning.

Några av dessa element eller begrepp är mer centrala än andra, men de 
flesta är utbytbara eller kan utgå helt. Som mest central framstår associatio
nen till borgen/muren, till kvinnan och till krigaren. De övriga betonas i 
varierande grad, vilket kan vara ett resultat av t ex kulturella, geografiska 
eller tidsmässiga skillnader. Är variationerna betydelsebärande? Kanske ut
gör de ledtrådar till de människor som ligger bakom den enskilda labyrinten.
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Några övriga element kräver en något utförligare kommentar. Även här 
är det värt att fundera över i vilken utsträckning variationerna är betydelse
bärande:

Planen Labyrinten kan vara utförd som en "klassisk” labyrint 
men även av s k Chartresmodell. Den klassiska labyrin
ten kan ha ett varierande antal murar, vanligen sju eller 
elva. Utseendet verkar därför på ett sätt inte vara vä
sentligt men de två typerna har det gemensamt att de
inte är förvillande utan bara har en möjlig väg. 

Materialet Labyrinterna kan vara av sten eller torv, de kan vara

Åldern

målade, ristade, lagda i mosaik, och återfinnas på såväl 
kyrkväggar som vinkannor. Deras mening verkar där
för inte vara begränsade till ett visst material. Möjligen 
kan man spåra geografiska skillnader i materialan
vändningen.
Flera återgivna nedteckningar vittnar om att man regel
bundet lagat och lagt om labyrinterna inför an- 
vändningsperioden. I något fall ville man hålla platsen 
hemlig för "de vuxna”, föräldragenerationen, vilket 
möjligen betyder att den flyttades eller att en ny lades 
av nya generationer?

Platsen Labyrinternas läge följer ingen entydig mall. Inlandet 
såväl som kusten, krönlägen i centrala bygder såväl 
som långt ut i skogen eller på kala hällar nära vattnet.
Om förmodandet stämmer, att dessa skillnader beror på 
att de tillhör olika tider och faser blir platsen en betydel
sefull ledtråd till såväl datering som idéinnehåll.

Användningen
Labyrinterna har antagits vara arenor för fruktbarhetsdramer, i äldre tid 
med ett mer uttalat fruktbarhetsmoment i form av ett heligt bröllop och en 
mer central kultisk funktion, för att sedan i Sverige förändras till att bli mer 
allmänt magiska och få en starkare inriktning mot det maritima.
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Skillnaden kan ses som såväl geografisk som tidsmässig: den äldre kulten 
utövades i äldre centralbygder medan den yngre fasen återfinns i rand- och 
kolonisationsområden. Brottet kan tidsmässigt förläggas till medeltiden.

Att en förändring inträffat i förhållandet till labyrinterna kan spåras i 
såväl det geografiska läget som i bevarade utsagor. Fiskelycka och skydd 
mot allt ont dominerar föreställningarna i den andra fasen. Hur de använts 
vet man inte riktigt, utom att man troligen gått i gångarna.

En ännu senare fas då kunskapen om vad labyrinterna är och vem som 
anlagt dem redan försvunnit möter man i berättelserna om att de anlagts av 
”främlingar”, gävlefiskare, ryssar eller strandsatta sjömän. Möjligen har 
man försökt bortförklara ett hedniskt beteende som inte var riktigt accepta
belt inför utomstående. Uppgifter om att man satte barnen att gå i labyrinten 
så de äldre skulle slippa besväret, kan ses antingen som att själva gåendet 
och inte vem som gjorde det blivit det centrala, alternativt som en konstruerad, 
rationell förklaring till anknytningen mellan labyrinter och ungdomar. La
byrinterna har dock fortsatt att användas i såväl magiskt syfte som för lek.

Sammanfattningsvis kan konstateras att användningen haft ett magiskt 
syfte, haft fruktbarhetsfunktion och att den förändrats över tid.

TRUIA. Detalj från en etruskisk oinochoe (vinkanna), från Tragliatella, Italien, ca 600 fvt.

En autentisk labyrint?
Ovan gjordes en definition av begreppet autenticitet och hur det ska använ
das vid bedömning av kulturlämningar, främst byggnader. För att se om 
begreppet även är fruktbart vid en analys av fornlämningar, görs här ett 
försök att applicera det på labyrinterna som grupp och på labyrinten på 
Måkholmen.
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Autenticitet hos labyrinter
Det man söker med autenticiteten är alltså något äkta, sant, ursprungligt. 
Denna genuina känsla eller aura kan sökas på flera plan och i flera av objek
tets kvalitéer men måste inte finnas i alla. Vad autenticiteten består i måste 
avgöras i varje enskilt fall. De egenskaper som därför måste behandlas är 
enligt ovan: form, material, hantverk, plats, estetik, sällsynthet, representa
tivitet, kontext, funktion och bakomliggande avsikt. Vilka är labyrinternas 
autentiska kvalitéer?

Form Kan vara klassisk eller av Chartresmodell men 
måste vara utan irrgångar. En klassisk labyrint 
har vanligen 7, 9 eller 11 murar.

Material I Sverige av sten, kan på andra platser vara av 
torv, alternativt ristad/avbildad.

Hantverk Hantverksmässigheten går knappast att bedöma, 
jämför dock med ”vällagd” nedan under Estetik.

Plats Kan vara krönläge eller skog i inlandet, alterna
tivt klipphäll vid vatten i kustland.

Estetik

Sällsynthet -

Svårt att definiera, men ”vällagd” anses vara en 
anledning att redovisa labyrinten på ekonomiska 
kartan.

Representativitet fungerar som ett begreppspar. Båda kan ligga i 
Sveriges höga frekvens av labyrinter jämfört med 
övriga världen, och i uttrycksformen (klassisk 
form, lagd av sten).

Funktion Kultutövande, magi, lek.
Avsikt Att utöva denna kult.
Kontext Allt ovanstående sammantaget, med tyngdpunkt 

på avsikten och platsen.

På detta sätt kan man alltså definiera vad som krävs av en labyrint för att 
den ska vara en labyrint. Kulturminneslagen ställer några ytterligare krav 
på den för att den dessutom ska betraktas som fornlämning: den ska vara en
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lämning efter människors verksamhet under forna tider, ha tillkommit ge
nom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven.

Autenticitet på Måkholmen - problematisering
Om en motsvarande jämförelse mot kriterierna görs med labyrinten på Måk
holmen kan det konstateras att den uppfyller autenticitetskraven på form, 
material, hantverk, plats, estetik och sällsynthet - representativitet.

Eftersom kriterierna ska vara flexibla och utforska det enskilda objektets 
förutsättningar, kan även konstateras att den fyller sin avsedda funktion att 
vara ett tidsfördriv för de två pojkarna. Däremot uppfyller den inte kravet på 
funktion som kultplats. Bedömningen blir därför beroende av vilken inten
tion, vilket tidsskede, som anses väsentligt. Att den är en labyrint är otve
tydigt, men är dess innebörd, budskap, det rätta?

Sätter man den sen i relation till kulturminneslagens krav på en fornläm- 
ning kan det anses att den inte uppfyller dessa i en strikt bemärkelse.

Det är dock intressant att fundera på vad kraven egentligen innebär. När 
var forna tider? Kravet på att ha tillkommit genom äldre tiders bruk är även 
det en definitionsfråga - det har visats ovan att detta bruk (funktionen) har 
ändrats gradvis över tid från ”kultiskt” till ”magiskt” och under en glidande 
tidsperiod under de senaste tvåhundra åren till ”lek”. Likaså är kravet på att 
vara varaktigt övergiven inte oproblematiskt: praktiskt taget inga labyrinter 
uppfyller ju detta.

Tidsaspekten i kraven ”forna tider” och ”äldre tiders bruk” får ytterligare 
dimensioner i den episod som återges av Kraft:

”En fiskare från Stockholms skärgård berättar att han år 1955, när han 
låg i hamn på Kuggören [Hälsingland], bevittnade hur en gammal man 
’sprang’ i labyrinten. Mannen trodde uppenbarligen inte att någon iakttog 
honom. Han spottade i handen, eller på något i handen, varpå han liksom 
kastade det över axeln. Skälet till denna besynnerliga rit var förmodligen att 
mannens söner var ute till havs i hårt väder” (Kraft 1995:43^.

Vid denna labyrint möttes två traditioner och tidsåldrar. Om denne 
”autentiske” utövare och hans betraktare byggt varsin ny labyrint då, 
1955, hade då den ena varit autentisk och den andra inte? Eller ingen av 
dem?

Fallen med labyrinten på Stora Måkholmen och ”domarringen” i Borås 
är lika såtillvida att de båda kan antas vara sentida lämningar och tidigare 
felbedömda av inventeringen.

De är också lika i så mån att de skapats av pojkar i tioårsåldern i vad som 
kan betecknas som rekreationssyfte. Intentionen skiljer sig dock såtillvida att
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domarringen tillkom utan något som helst sneglande på forntida förlagor 
utan enbart hade elden i fokus, medan labyrinten avsiktligen lades ut för att 
efterlikna en förlaga som setts ”på Skansen” (DN 29/8 2001). Kunskapen om 
såväl mönstret som om bruket att springa genom gångarna hade pojkarna 
alltså med sig.

Det är en intressant omständighet att de valde just denna aktivitet, i ett 
område som är ett av världens labyrintrikaste. Att två stockholmspojkar fick 
idén till att uppföra just en labyrint, just där, kanske var mindre en slump än 
en känsla för vad som passade i denna omgivning?

lange, lange, lange.
Slinge-, Slynge-, Slange-Gange 
er der til Prinsessen.
Finder du henne, 
saa vinder du hende!
Men staar du 
og gaber,
saa tror jeg, du taber!"
Ur en dansk läsebok för barn från 1907.
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Om fornlämningars autenticitet

Autenticitet hos kulturlämningar har diskuterats såväl internationellt som i 
Sverige, i första hand rörande byggnadsmonument och konserveringsfrågor. 
Vad som är autentiskt anses avgörande när det gäller att välja ut vad som 
ska bevaras för framtiden och hur. Då det inneburit vissa problem att inter
nationellt komma överens om vad autenticitet är och hur den manifesterar 
sig, har man behandlat begreppet från olika teoretiska och praktiska ut
gångspunkter. Resultatet av denna diskussion har jag sammanfattat i nyckel
orden äkta, sant, original, ursprunglighet, tillförlitlighet, unikt, aura.

Även om de flesta anser sig kunna urskilja och känna autenticitet hos en 
kulturlämning, är det svårt att definiera vad man finner den i. För att kunna 
göra det på ett mer systematiskt och användbart sätt måste man relatera 
begreppet till vissa konkreta egenskaper, nämligen form, material, estetik, 
sällsynthet - representativitet, kontext, funktion, bakomliggande avsikt, och 
se vad man får för svar från det aktuella objektet.

Begreppet är relativt och förändras över tid, och det är därför nödvändigt 
att man är lyhörd och tar hänsyn till det aktuella sammanhanget. Man mås
te precisera i exakt vilken eller vilka egenskaper man finner objektets auten
ticitet och hur stora förändringar som kan tillåtas. Patinan, tidens spår eller 
”årsringarna” hos ett föremål eller en byggnad, kan vara en kvalité som 
snarare förhöjer än förminskar dess värde.

Det krävs alltså både kunskap och insikt såväl som lyhördhet för att av
göra i vad en lämnings autenticitet består. Önskan att vara flexibel och und
vika att utpeka något som falskt i kultursammanhang gör det dessutom svårt 
att skapa konkreta riktlinjer. Därför betonas i diskussionen hur viktig exper
tens, den professionelles, roll är.

Om man överför detta begrepp och arbetssätt på fornlämningssfären får 
man en utgångspunkt för diskussion såväl kring fornlämningarna i sig som 
kring skillnader och likheter mellan olika typer av kulturlämningar. Att an
vända tankesättet och definitionerna på en fornlämningskategori och en en
skild fornlämning kan som ovan ge nya perspektiv på de kvalitéer och pro
blem som finns och måste diskuteras i det enskilda fallet. Genom att 
använda samma utgångspunkter kan man också mer fruktbart jämföra och 
förklara skillnader och likheter mellan olika typer av kulturlämningar.

Att använda detta analysredskap ger dessutom tillgång till ett gemensamt 
språk för alla typer av kulturlämningar, vilket är väsentligt för dialogen med
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kulturarvsarbetare med andra utgångspunkter och för att kunna förklara 
fornlämningarnas inneboende värde för dem och för omvärlden.

En fundamental skillnad mellan disciplinerna kan urskiljas i synen på hur 
och om objekten får brukas. Inom byggnadsvården har synen med tiden för
ändrats på var man finner autenticiteten: emfasen på ursprunget har övergått 
till ett framhävande av kontinuitet och levande tradition. Klyftan däremel
lan kan man finna i en konstant konflikt mellan arkitekturens kreativa och 
monumentets konservativa natur (Dushkina 1995:309). Idag är man dock 
överens om värdet av den historiska utvecklingen och överlappningen.

Fornlämningarna ses istället mer konservativt, som monument, vilket 
bland annat yttrar sig i kulturminneslagens krav på att de ska vara varaktigt 
övergivna. Genom att pröva en annan syn på var autenticiteten ligger, kan 
nya frågeställningar uppstå och ett mer givande utbyte mellan olika ämnes
områden. Färre enkla svar - men en mer dynamisk diskussion.

Signerat. Garanterat sant och äkta?
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