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Förord

Det förgångna är mångtydigt och kan tolkas på olika sätt. Ibland begränsar 
eller hindrar tidigare tolkningar "upptäckten” av nya berättelser. Behov av 
att omformulera och omtolka kulturarv uppstår när samhälle och tidsanda 
utvecklas och förändras.

I den här boken fångar författaren kulturarvets mångsidiga betydelser. 
Frågor ställs till insamlat material från arkiv och museer, men även till 
människors hågkomster och erfarenheter. Det norrländska kulturarvet har 
många gånger fått en alltför stereotyp berättelse. Omprövningen av katego
rier som ”vi” och ”de andra” såväl som "det norrländska” är centrala för 
författarens analyser. Boken vill ge läsaren möjlighet att hitta fram till det 
kulturarv och de berättelser som finns bakom de ”färdiga” föreställningarna.

Just historiebruket har utgjort, och fortsätter i Riksantikvarieämbe
tets forsknings- och utvecklingsprogram för åren 2006-2010 att utgöra, 
ett prioriterat perspektiv. I Riksantikvarieämbetets vision och strategi 
”Kulturarv i tiden” och olika omvärldsanalyser pekas det också fram mot 
forsknings- och utvecklingsinsatser som prioriterar nya och skarpa proble- 
matiserande frågeställningar kring kulturmiljöns värden, bruk och urval.

Denna bok - Det förflutnas närvaro - är den sjätte i ordningen i serien 
Reflektioner kring fornlämningar i samhället. Serien syftar ytterst till att 
göra pågående diskussioner vid Riksantikvarieämbetet kända för en större 
grupp såväl inom som utanför kulturmiljösektorn. Kulturmiljöarbetet i form 
av bland annat inventeringar och annan kunskapsuppbyggnad men även 
arbetet med styrmedel som lagar och bidrag samt kommunikationsfrågor 
är under utveckling. Det förflutnas närvaro bygger på en av Riksantikvarie
ämbetets FoU-medel finansierad studie som redovisats i en forsknings
rapport av Mikael Vallström med samma rubrik. Rapporten finns till
gänglig som pdf-fil på www.raa.se under sökorden Utveckling: Forskning och 
utveckling. Författaren har varit anställd vid Riksantikvarieämbetet för att 
genomföra studien i anslutning till verksamheterna inom Skog och historia. 
Lars-Eric Jönsson har tillsammans med författaren redaktionellt bearbetat 
forskningsrapporten till föreliggande bok.
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Vi hoppas att också denna text kan bidra till att väcka funderingar kring 
hur historien i olika former har brukats och brukas. Genom att visa att det 
förgångna är mångtydigt och genom att motverka kategoriska förenklingar 
samt ge exempel på samhällets komplexitet och mångfald över tid och rum 
skapas intressanta samtalsplattformar där historiebrukare av olika slag 
kan mötas. Förhoppningen är att denna bok ska bidra till insikten om 
det förflutnas ständiga närvaro och ge möjlighet till nya tankar kring det 
norrländska kulturarvet.

Studien är utförd på Riksantikvarieämbetets uppdrag, men för fram
förda sakupplysningar och åsikter svarar författaren.

Birgitta Johansen
Avdelningschef
Kulturmiljöavdelningen
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Tingen lämnar inte spår efter sig; det 
gör enbart det levande, och egentligen 
bara den andra människan. Endast det 
vara som är mer än den värld vi kan se 
med blotta ögat och märka med våra 
händer kan lämna spår efter sig. Spåret 
är ju en närvaro av något som vi aldrig 
kan få fatt i som ren närvaro ...

Peter Kemp 1992, Lévinas



Levande eller döda kulturarv?

Låt oss börja med att försöka uppfatta det förflutna snarare som något när
varande än som frånvarande. Låt oss försöka se det som förbundet med våra 
vardagliga liv, snarare än med en abstrakt eller avlägsen historia, och där
med som något som vi i första hand förstår genom våra egna erfarenheter.

Om vi begrundar hur vi vardagligen erfar saker och ting får de genast 
också en mer konkret och levande innebörd. De framstår som föränderliga 
och rörliga i tid och rum, på samma sätt som vi kan erfara att de saker vi 
omger oss med ständigt skiftar betydelse under tidens gång. De kan både 
glömmas bort och återupptäckas, förloras och pånyttfödas, förkastas och 
omvärderas; men de kommer också obevekligen att åldras och slitas, ändra 
utseende och karaktär, och på så vis vittna om det som varit.

Som vi alla vet kan det som har ägt rum i det förflutna inte göras ogjort, 
lika lite som det kan återskapas precis som det en gång var. I vårt förhål
lande till det förflutna har vi alltid att göra med sådant som vi varken kan 
påverka eller förändra - med redan för handen givna omständigheter. Vi kan 
endast ärva det som härrör ur detta förflutna. Och därmed säger erfarenhe
ten oss också att vi inte bara har övertagit en mängd föremål och företeelser, 
utan att vår tillvaro i grunden beror på det förgångna. Eller som sociologen 
Mats Beronius formulerat det: ”Nakna föds vi till världen, men inte fria. 
Vi befinner oss alltid redan i en eller annan konfiguration av kulturella och 
sociala praktiker”.1

Detta kan i och för sig vara en ganska förvirrande utgångspunkt. Det 
tycks ju både som om det förflutna är färdigställt, avlägset och avslutat, och 
samtidigt flyktigt och föränderligt. Vi kan liksom på en och samma gång 
erfara att vi är fria att förändra, använda och ompröva det vi ärver, och 
bundna eller kanske tyngda och belastade av det. På så vis verkar det pa
radoxalt nog också både vara frånvarande och närvarande, både för alltid 
förgånget och uppenbart befintligt. Eller rättare sagt framstår det varken 
som helt frånvarande eller rent närvarande, utan snarare som just både och, 
som sammanblandat, ungefär som vi kan uppleva att vi ständigt pendlar 
mellan ”nu” och ”då”, utan att för den skull fullständigt leva i nuet eller i 
ett frånvarande förflutet.

Jag vill ändå mena att båda dessa erfarenheter är lika betydelsefulla och 
grundläggande för vår förståelse av förflutenheten. Som jag ser på saken rör 
det sig nämligen om två sidor av samma mynt; om att vi både är beroende
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av och delaktiga i de kulturella och sociala sammanhangen, både ”arvta
gare” och ”arvskapare”. Kulturer och kulturella eller sociala fenomen måste 
ju alltid ärvas och vidareförmedias för att kunna leva vidare. Därför är de 
också alltid underkastade ett tidsligt villkor, försatta i ständig rörelse, och 
omöjliga att fixera i tid och rum. Precis som filosofen Peter Kemp skriver har 
vi att göra med olika spår, som helt visst är närvarande, men inte som ”ren 
närvaro”, utan som det förflutnas närvaro; som en närvaro av det vi aldrig 
kan få fatt i annat än som spåret efter det levande, ”och egentligen bara den 
andra människan”.

Ett annat sätt att beskriva det på kan vara att likna denna närvaro vid 
närvaron av ett ”erfarenhetsrum” eller en ”boning” som vi alla är bosatta 
i, i den meningen att det förflutna utgör ett givet livs- och existensvillkor.2 
(I denna ”boning” ingår bland annat vårt språk och våra gemensamma min
nen, en mängd kunskaper och lärdomar, och överhuvudtaget alla de föremål 
och berättelser som de människor som levt före oss lämnat efter sig.) Och 
därmed kan hågkomsterna av våra erfarenheter också sägas vara en fråga 
om att uppmärksamma hur det förflutna är närvarande i de rum eller bo
ningar där vi själva befinner oss, är delaktiga och direkt berörda.

Att uppfatta det förflutnas närvaro är hur som helst lättare sagt än gjort. 
Det innebär att alla ”frånvarande”, betraktande och i tiden distanserande 
förhållningssätt framstår som missvisande eftersom de strider mot våra 
egna grundläggande erfarenheter. Det medför inte minst att rådande kultur- 
och historieuppfattningar inte längre verkar tillräckliga. Och det betyder 
dessutom att vi är försatta i ett pågående, socialt och kulturellt samman
hang, som vi endast kan förhålla oss till på ett delaktigt och reflekterande 
sätt, om än utifrån skilda förutsättningar och synvinklar.

Kort sagt framstår de kulturella och historiska villkoren som komplice
rade och svårhanterliga, men också som mångfacetterade, engagerande och 
i bästa mening angelägna.

Låt mig ge ett par exempel på vad våra förhållningssätt till det förflutna kan 
innebära, på en såväl personlig som samhällelig nivå.

Under det att jag sitter och funderar på hur jag ska inleda denna bok läser 
jag en krönika i Hälsingekuriren av kulturjournalisten Gunilla Kindstrand, 
som då och då brukar reflektera kring hur vi förhåller oss till våra kulturarv. 
Krönikan har titeln ”När vårt förflutna blir till en kuliss” och handlar om 
det förflutnas stegrade betydelse för den så kallade upplevelseekonomin och 
hur man i Hälsingland satsar alltmer på kulturturism, men även mer allmänt
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ser kulturarven som en tillväxtfaktor och resurs att marknadsföra. Det är, 
som hon skriver, inte sällan frågan om satsningar som verkar gå ut på ”att 
omforma verkligheten till en sorts lekplats för vuxna”. Och hon fortsätter:

I Västergötland går du i Arns fotspår, i Ystad får du träffa kommissarie 
Wallander, och Pajala har bytt namn till Vittula. I Hälsingland kan du 
klä ut dig till pilgrim och uppleva medeltiden, bo som en hälsingebonde 
och smaka på 1800-talet, dricka mjöd i vikingatidens långhus, osv, osv. ...

Den bästa upplevelsen har en historisk koppling, och låter oss besökare 
busa runt i gamla gosiga tider, och bäst av allt: kanske för en stund glömma 
en något mer komplicerad tillvarod

Vidare beskrivs de satsningar som gjorts på en rad kulturprojekt syftande 
till att främja den regionala utvecklingen och till att stärka den lokala iden
titeten eller, som det heter, för att ”stärka mänsklig och ekonomisk tillväxt”. 
Med Kindstrands formulering liknar det hela snarare ”en smått spöklik lista 
där det förflutna gång på gång återkommer som en sorts kuliss, och där nu
tida frågor kring integrationen, mångfalden, jämställdheten, det nya klass
samhället lyser med sin frånvaro. Ungefär som att kulturen inte ska umgås 
med livet längre ...” Tonen blir alltmer kritisk. Kindstrand menar att ”vi har 
ingen vuxen hållning när vi förhåller oss till det historien lämnar efter sig”, 
och hänvisar till ett uttalande av psykoanalytikern Clarence Craaford om att 
det ”finns något infantilt i nutidens sätt att umgås med kulturarvet”. Där
efter citeras också etnologi professorn Orvar Löfgren, som skjuter in sig på 
upplevelseekonomins kortsiktiga karaktär: ”... de upplevelser som erbjuds 
präglas ofta mer av standardiserade föreställningar än av verkliga lokala 
innovationer. Risken för övermättnad är stor. ” Kindstrand avslutar sin krö
nika med att ställa en fråga som snarast liknar en förebråelse: ”Hallå, vart 
tog den enastående verkligheten vägen?”

För mig framstår krönikan som ett ganska typiskt exempel på hur vi 
ofta ställs inför skilda och motstridiga uppfattningar om det förflutna, som 
inte sällan just framställs som en skillnad mellan något dött (”kulissen”) och 
levande (”den enastående verkligheten”).4Här verkar det ju inte bara som 
om vi har att göra med olika förhållningssätt; det tycks inte ens som om det 
rör sig om samma verklighet. Till och med själva upplevelsen och erfarenheten 
skiljer sig åt, ungefär som skillnaden mellan en relativt tillfällig och bekym- 
mersfri upplevelse (”leken”) och en mer ofrånkomlig och betungande erfaren
het (”den komplicerade tillvaron”). Men så handlar ju krönikan också om
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hur de svårare och mer allvarliga frågeställningarna blivit satta på undantag, 
liksom ovidkommande och oväsentliga att tala om, sin närvaro till trots. Det 
tycks som om leken med det förflutna snarare syftar till att undfly det som 
komplicerar tillvaron, till att vara en sorts behaglig glömska, än en erinran 
om det som varit. Själv känner jag mig också betänksam inför hur vi på olika 
sätt ordnar och försöker behärska historien genom att välja det som behagar 
oss för att samtidigt välja bort det opassande, otrevliga eller störande.

På det hela taget ser jag det som att Kindstrand väcker en del befogade 
frågor kring vad som kan bli konsekvenserna ifall vi inte tar det förflutna på 
allvar: Ar det inte så att den som roar sig med det förflutna också roar sig på 
sin egen bekostnad, att vi faktiskt riskerar att banalisera oss själva och den 
värld vi är bosatta i? Handlar det inte om ett distanserat och idealiserat för
hållningssätt, som befinner sig fjärran från våra egna erfarenheter och var
dagliga upplevelser? Om att vi numera kan simulera och leka med i princip 
vilken tid som helst, men samtidigt riskerar att tappa bort något väsentligt 
på vägen - något som har med den ”enastående verkligheten” och med livet 
självt att göra?

Hur det än förhåller sig åskådliggör krönikan ett grundläggande pro
blem. Den sätter fingret på det faktum att det vi vanligen ser som kulturarv 
allt som oftast saknar ett djupare samband med våra vardagliga liv. När jag 
funderar närmare på vilka kulturarv jag känner till som verkligen ”umgås 
med livet” lyser de onekligen med sin frånvaro. Det tycks i stället som att jag 
måste söka mig till mina egna, personliga erfarenheter för att kunna finna 
en mer livsnära betydelse. Det är som om allt komplicerat och svårhanterligt 
förvisats ut ur offentligheten. Jag kan i och för sig återfinna frågorna ”kring 
integrationen, mångfalden, jämställdheten, det nya klassamhället” på den 
kulturpolitiska agendan och i en del offentliga diskussioner. Men på något 
sätt verkar det oftast stanna vid allmänt hållna och inte fullt så engagerande 
eller berörande frågor. Vad jag kan se är det i stället helt andra fenomen 
som dominerar den offentliga scenen; å ena sidan det ”gosiga” förflutna 
och en sorts idealiserad mångkulturalism, å andra sidan det verkligt farliga 
och hotfulla, i form av fundamentalism, nyrasism och skärpta motsättningar 
mellan olika kulturer. Och var finns i så fall utrymmet för den komplexa och 
enastående verkligheten?

Dessutom blir det tydligt hur själva sättet att tala om det förflutna och 
kulturella är problematiskt. Det är uppenbart hur svårt det är - inte minst 
i det offentliga samtalet, i massmedia och i turismsatsningar - att finna 
användbara begrepp för det ”livsnära” och ”enastående” utan att det man
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talar om idealiseras eller stigmatiseras eller stannar vid klyschor och ironiska 
förhållningssätt. Eller utan att man - som jag just gjort - behöver sätta orden 
inom citationstecken.

Hittills har jag ju inte heller givit något annat än ganska vaga hänvis
ningar till det vardagliga och erfarenhetsmässiga. Och det räcker naturligtvis 
inte så långt. Särskilt inte med tanke på att jag vill undersöka vad dessa 
personliga erfarenheter kan betyda för oss. Vad jag måste göra är därför 
att försöka vända på frågeställningen och undra om det trots allt ändå inte 
är möjligt att spåra något av de vardagliga erfarenheterna i det offentliga: 
Kanske kan det tvärtom vara på det viset att vi, samtidigt och parallellt, bär 
en mängd skilda erfarenheter med oss, och därmed snarare rör oss med ett 
dubbelbottnat förhållningssätt till det förgångna? Och hur ska vi i så fall 
förhålla oss till just denna komplexitet och motsägelsefullhet?

Det som ligger närmast till hands är kanske att vi begrundar detta att 
vi likväl alltid, existentiellt sett, är ”bosatta” - mest uppenbart i våra egna 
hem, där vi ju vardagligen umgås med olika spår av det förflutna, men även 
i den gemensamma ”boning” som offentligheten kan sägas vara. I en annan 
krönika skriver Gunilla Kindstrand mycket riktigt också just om hemmet 
som den plats där det vardagliga konfronteras med det historiska, ungefär 
som en konflikt mellan ideal och verklighet. Den här gången handlar det 
om hennes eget hem, en hälsingegård, och om våra föreställningar om ”det 
goda livet”, eller, med Kindstrands ord, om våra ”nutida drömmar om hur 
vackert, livsnära och, ja, enkelt livet kan vara”. Samtidigt är det en dröm 
som riskerar att bli en mardröm eftersom den så sällan går ihop med livs
omständigheterna i övrigt. Det blir en fråga om hur vardagslivets realiteter 
tränger sig på, om hur allt praktiskt och vardagligt trasar sönder idealen och 
samtidigt ställer konflikten mellan det privata och offentliga på sin spets:

I denna samtida, E U-understödda installation av hälsingelivet finns inga disk
maskiner och datorer, heller inga förvärvsarbetande kvinnor, och definitivt 
inga småbarn. Ibland misstänker jagatt den helt och hållet saknar mänskligt liv.

Den idealiserade standardbilden av hälsingegården försöker fä mig att 
tro att det lilla privata livet faktiskt går att skilja från det stora, samhälleliga. 
Här gömmer sig, bland mycket annat, utsagan att det finns en okomplicerad 
uppdelning av manligt och kvinnligt

Problemet bottnar alltså i att ”kulisserna” både finns i det privata hemmet och 
i offentligheten, i samma förnekelse av det samtida och levande, eftersom det
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ideala kulturarvet och kulturarvsbruket i båda fallen tenderar att bli statiskt, 
att vara låst i tid och rum. Den springande punkten består i själva relationen 
mellan privat och offentligt respektive mellan förr och nu samt hur vi såväl i 
den privata som samhälleliga tillvaron ska kunna komma tillrätta med exis
tensvillkoren, med den sorts vardagliga tillvaro som i praktiken omöjliggör 
varje idealt tillstånd.

Detta illustrerar att vi aldrig kan stå i ett helt fritt förhållande till det för
flutna. När det på ett rent konkret och högst kännbart sätt utgör vår ”boning” 
blir det också tydligt att det rör sig om ett arv som inte kan förstås utan sin 
relation till samtiden, men som vi kan förhålla oss till på en mängd skilda 
sätt. Till skillnad från ”kulissen” är detta påtagligt närvarande förflutna 
både oersättligt och statt i ständig förändring - det är just tidsligt betingat. 
Det rör sig ju varken om ett statiskt föremål eller om ett utbytbart objekt, 
utan om ett livslångt åtagande som vi snarare har ett aktivt än ett passivt 
förhållande till.

Jag tror också att det är viktigt att inse att inte ens det vi utnämner till 
kulturarv kan finna någon fulländad, avslutad eller ideal form, utan alltid 
kommer att utmärkas av brister, nya behov och åtaganden. Inte heller kan 
jag se att det finns någon given roll eller något särskilt socialt mönster - till 
exempel ifråga om manligt och kvinnligt - som vi måste rätta oss efter på 
något tvingande sätt. De kulturella och sociala fenomenen visar sig tvärtom 
i praktiken vara föremål för ständiga omprövningar.

Med dessa exempel - hämtade ur massmedia, men också ur Gunilla 
Kindstrands och i viss mån min egen vardag - vill jag framför allt uppmärk
samma två problem. Först och främst menar jag att det kulturella arv som 
Kindstrand talar om - det som ”har med livet att göra” - förtjänar att lyftas 
fram i betydligt större utsträckning än vad som är vanligt. För det andra vill 
jag mena att Kindstrands dilemman visar på det svårhanterliga och proble
matiska i detta arv, på vilken typ av konflikter det leder till, så snart det blir 
en offentlig fråga.

Den fråga som jag vill väcka handlar i första hand om erkännande, det 
vill säga om vad som händer ifall vi offentligen erkänner det förflutnas när
varo. Det gäller vilka konsekvenserna blir för oss själva och vår kultur- och 
historieuppfattning. Det handlar också om att vara inblandad och delak
tig på ett sätt som inte bara är mer problematiskt, utan även angår oss på 
ett mer djupgående sätt. Vad händer om vi låter kulturarven ”umgås med 
livet”? Om vi tillmäter det förflutna en närvarande, både berikande och
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uppfordrande betydelse och låter det förbli precis så mångtydigt och svår
hanterligt som vi vardagligen erfar det?

En del av dessa frågor har förvisso väckts inom kulturarvssektorn och 
ingår delvis i det förnyelsearbete som pågår inom denna sektor.6 De är i grun
den kulturpolitiska frågor som manar till självkritisk reflektion, som ställer 
krav på oss själva och våra förhållningssätt och som slutligen måste riktas 
mot de begrepp vi använder. Inte minst ställer de krav på vår förmåga att 
lyfta upp de personliga erfarenheterna till offentliga frågor och angelägen
heter.7 Hur långt räcker det till exempel med att tala om ”mångfald”, ”del
aktighet” och ”humanistiska perspektiv” ifall begreppen inte är förankrade i 
människors vardagliga verklighet eller ens i den egna verksamhetens dagliga 
praktik? Eller ifall vi ställer ”nya” synsätt mot ”gamla”, utan att erkänna 
vårt eget beroende av ”det gamlas” eller ”det nyas” tillkortakommanden?

Vad jag kan se finns det ett påtagligt behov av att fylla de kulturpolitiska 
begreppen med mer djupgående innebörder, av att förankra dem i vår upp
fattning om vari det förflutna, kulturella och historiska består. I sin vidaste 
mening är det ju ändå frågor rörande det samhälleliga och kulturella ”varats” 
beskaffenhet. Jag vill också påstå att det behövs avsevärda ansträngningar 
och långtgående omprövningar av våra utgångspunkter ifall vi ska kunna 
finna en djupare och mer angelägen betydelse, och därmed på allvar kunna 
närma oss sådana mål som att ”främja kulturell mångfald”.8 Dessutom be
hövs inte minst en förändrad förståelse för hur kultur och historia i prak
tiken används om vi på ett mer framgångsrikt sätt ska kunna hantera vår 
tids kulturella konflikter och kunna komma till tals med dem som verkligen 
anser att kultur är en fråga om liv och död.9

Den här boken är med andra ord ett bidrag i den pågående process i 
kulturarvssektorn som bearbetar och omprövar vår kultur- och historieupp
fattning. Det är en process som bland annat syftar till att lösa upp den sorts 
låsningar och blockeringar som följer av föreställningar om kulturell ”renhet”, 
om ”ursprunglighet”, ”autenticitet” och ”avgränsbarhet”, och om essen- 
tiella skillnader mellan ”vi” och ”de andra”.10 Min undersökning syftar 
framför allt till att ompröva de begrepp och synsätt som vi har ärvt efter 
den moderna nationalstaten och de historiska vetenskaperna, det vill säga 
uppfattningen om kultur som något ”frånvarande”, upphöjt och idealt, och 
om en bestämd historisk utveckling, som innebär att vi själva på något sätt 
förmått frigöra oss från det förflutnas inverkan, medan ”de andra” sägs 
vara tyngda och bundna av traditionens eller historiens band.11 Hit hör 
även föreställningarna om att det kan finnas något sådant som ”hotade”,
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”förlorade” eller ”döda” kulturer, liksom att kulturella fenomen kan ” lyftas 
ur historiens malström”, för att förvandlas till tidlösa artefakter.12 På detta 
sätt präglas våra förhållningssätt också av en ambivalent och motsägelsefull 
föreställning om de kulturella arven som både åtråvärda och oåtkomliga, 
både fascinerande och förlorade, eller, som i Kindstrands fall, som något 
som leder till en ständig konflikt mellan ideal och praktik.

Min undersökning tar sin utgångspunkt i en uppfattning om kultur, his
toria och arv som något tidsligt betingat och därför alltid närvarande. Det 
vill säga att det förflutna alltid är oåtkomligt ”som det var”, men att vi likväl 
har att göra med en mängd spår som förbinder oss med det som varit. Vi är 
som sagt alltid arvtagare och befinner oss som sådana mitt i ett oupphörligt 
skeende, som ständigt skiftar mellan död och pånyttfödelse, försvinnande 
och förnyelse, glömska och erinran. Därmed kan vi heller aldrig på något 
slutgiltigt sätt behärska, fastställa eller avgränsa de kulturella och historiska 
(tidsliga) fenomenen - de går varken att stänga inne i en särskild tid, i någon 
”ursprunglig” form eller i något specifikt geografiskt rum. I grund och botten 
förblir de alltid okontrollerbara och oförutsägbara. De kan omöjligen vara 
tidlösa, eviga eller odödliga, utan kan endast vara ändliga, dödliga och förän
derliga, något som vi visserligen kan förvalta, vårda eller förnya, och på så vis 
ge nytt liv, fast under ständigt nya omständigheter och förändrade former.13

Som filosofen Emmanuel Lévinas menar är vi dessutom alltid ansva
riga inför detta förflutna, inför den andre och dennes spår. Vi har så att 
säga en given ”uppgift” att försöka göra hans eller hennes spår rättvisa. 
Det handlar om ett arvtagande som samtidigt är ett ansvarstagande, om 
att det förflutna har en etisk innebörd när vi förhåller oss till det. Det 
gäller givetvis också ansvaret för våra livs- och existensvillkor, för vad 
slags samhällelig och kulturell ”boning” vi själva och våra efterkommande 
ska leva i. Därigenom gäller det även arvtagandets existentiella betydelse, 
eftersom våra egna och kommande generationers livsförutsättningar stän
digt måste återskapas utifrån redan för handen givna omständigheter.14

I praktiken handlar det dels om ett gemensamt, samhälligt ansvarstagan
de för det förflutna, dels om vår egen inblandning och vårt eget ansvar inför 
det kulturella och historiska. Det gäller att i varje handling försöka inta vad 
jag vill kalla en dialogisk ståndpunkt, som framför allt öppnar det kulturella 
och förflutna till förhandling och till ett erkännande av ”de andra” såsom 
den andra parten i ett pågående samtal. Det kan, i bästa fall, vara en stånd
punkt som möjliggör det statsvetaren Seyla Benhabib har kallat ”komplexa 
kulturella dialoger”.15
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Vart detta leder oss är, vad jag kan se, en helt obesvarad fråga. Det är en 
i stort sett oprövad standpunkt, men innebär dock en möjlighet som är högst 
konkret och gripbar här och nu. Vad jag själv kan göra är givetvis också att 
försöka inta en sådan ståndpunkt, såväl i min roll som forskare som i själva 
skrivprocessen och den slutliga utformningen av denna bok.

Jag har valt att använda mig av ett essäistiskt framställningssätt i den me
ningen att texten har en öppen och samtalande karaktär. Att eftersträva 
en närvarande och dialogisk ståndpunkt innebär nämligen att jag ständigt 
försöker föra in mig själv, min roll och mina förhållningssätt i hela arbets
processen, från forskning till författande. Det innebär att jag måste ställa 
mig själv och mitt arbete i relation till det jag talar om; det vill säga till 
kulturen, till historien, det förflutna, till den andres spår. Det innebär att 
ständigt reflektera över sin egen inblandning - och därmed över sin egen 
närvaro. Men det innebär också att ständigt ingå i ett samtal, att så att 
säga föra en dialog mellan ”nu” och ”då”, mellan det historiska och 
det samtida. Eller för att hänvisa till ett klassiskt etnologiskt begrepp så 
handlar det om att vara ett slags deltagande observatör, som måste vistas 
bland andra och vara utsatt i en verklighet som man visserligen försö
ker få grepp om men likväl aldrig kan stå i ett helt fritt förhållande till.

I just det här fallet har jag dessutom valt att bege mig ut på ett forsk
ningsfält där jag redan på förhand är inblandad, ett fält som geografiskt sett 
är begränsat till norra Norrland (motsvarande Västerbottens och Norrbot
tens län) och som består i en rad norrländska kulturarv och i en viss histo
rieskrivning. Min inblandning består först och främst i att jag är född och 
uppvuxen i detta fält, i Norrbotten, och därför har egna erfarenheter och 
förkunskaper att referera till. Jag har helt enkelt en närmare kännedom om 
fältets vardagliga beskaffenhet men också ett personligt arv som jag måste 
hantera på något sätt. Eftersom jag även förut har studerat fältet har jag 
också förvärvat andra kunskaper om det, framför allt genom att försöka 
tränga in i det speciella historiska arv som utgörs av fältets så kallade annor
lunda, exotiska och främmande karaktär.16 Med i bagaget finns därför både 
ett personligt engagemang och en drivkraft att kunna förändra uppfattning
arna om ”det norrländska”. Men det gäller även vilken roll jag intar i mina 
undersökningar, det vill säga att jag i praktiken pendlar mellan rollerna som 
forskare, som verksam inom kulturarvssektorn och som infödd norrlän
ning”. Det rör sig ju om frågor som har att göra med min självuppfattning 
och med relationen mellan ”vi” och ’ de andra — fast här närmast om var
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Bilden av de andra kan ses på åtminstone två sätt. Såsom ett av 
Lotten von Dübens berömda fotografier är bilden ett uttryck för ett 
både turistiskt och vetenskapligt intresse för det "exotiska" Norrland - 
hennes bilder togs ju också i samband med maken Gustaf von Dübens 
lappmarksexpeditioner 1868 och 1871, som resulterade i boken 
Om Lappland och lapparne (1873).

Just denna bild av två bröder från Sjokksjokks sameby i Jokkmokk 
härrör från 1868 och är ett så kallat stereofotografi, avsett att betraktas

i Stereoskop, som ger betraktaren upplevelsen av en tredimensionell 
bild, eller kanske en kittlande känsla av inblick och nä n/a ro. När vi 
idag betraktar bilden på ett vanligt, "endimensionellt" sätt, kan vi likväl 
alltjämt möta den andres blick, det vill säga som en ännu närvarande 
blick, fast i en annan mening och på ett annat sätt. Den kan upp
fattas som det spår som vi kan förnimma efter dessa människors liv, 
kanhända med en anklagande och skuldbelagd innebörd, eftersom 
dessa "andra" också har sitt betraktande. (Nordiska museets arkiv.)



gränsen går mellan detta ”vi” och dessa ”andra” och om det både möjliga 
och problematiska i att överträda denna gräns.

Inte minst ser jag det som att det norrländska fältet på ett ganska tydligt 
sätt belyser flera centrala problem ifråga om kulturarv och historieskrivning. 
Det aktualiserar framför allt en rad problem som beror på att relationen 
”vi”/”de andra” beskriver ett maktförhållande; det vill säga att ”vi” här 
är liktydigt med ett nationellt ”vi”, som har haft makt och auktoritet nog 
att fastställa ”de andras” såväl historia som kultur, och därmed också vad 
som är norrländskt och inte.17 Det rör sig med andra ord om ett kolonialt 
arv, och om detta arvs samtida verkningar, bland annat genom att inverka 
på ”de andras” självsyn, och på hur fältet allt som oftast blir historiserat 
och exotiserat genom att anses som autentiskt och ursprungligt. Detta 
arv utgör en påtaglig blockering och belastning när det exempelvis 
gäller att försöka lyfta fram sådant som under historiens lopp hamnat 
i skymundan, utmönstrats eller ansetts som opassande i den nationella 
historieskrivningen.

Det ska genast sägas att det inte är någon enkel sak att ta sig ur dessa 
förhållanden. Risken finns alltid att gamla strukturer och kategorier repro
duceras. Svårast är kanske att nå någon form av upprättelse eller rättvi
sa och att samtidigt hantera såväl det koloniala som det egna arvet utan 
att hamna i ett mönster av fortsatt åtskillnad mellan ”vi” och ”de andra” 
(om än med omvända förtecken). Till detta hör inte minst den särskilt norr
ländska problematik som har att göra med de så kallade ursprungs- eller 
minoritetsbefolkningarna, till exempel de samiska och tornedalska befolk
ningsgrupperna, som tillerkänts vissa rättigheter, men därigenom samtidigt 
också blir förknippade med en påstådd särart, ett fastställt ursprung eller en 
viss identitet.

Det norrländska fältet är i vilket fall som helst ett komplext och om
stritt fält. Det utgör dels ett kolonialt och geografiskt fastställt rum och en 
politiskt och ekonomiskt definierad region, dels ett område eller fält som är 
förbundet med vissa berättelser och tilldelade egenskaper. Men det rör sig 
därför samtidigt också om ett utmärkt fält för den som vill pröva den dialo
giska ståndpunktens bärkraft, och för att diskutera sådana frågor som har 
med kulturella gränsdragningar att göra. Det är ett fält som förvisso är fullt 
med fallgropar och fällor, men som även står relativt öppet för den som vill 
hävda helt andra uppfattningar och som rymmer flera tänkbara utvägar, 
värda att pröva.
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NOTER

'Mats Beronius, Genealogi och sociologi (1991), s. 82.
2 Här är egentligen engelskans dwelling ett mer passande uttryck. För ett 
bra exempel på vilken innebörd uttrycket kan ha i ett kulturhistoriskt sam
manhang, se Per Johansson, The Lure of Origins (2003). Se även Reinhardt 
Koselleck, Erfarenhet, tid och historia (2004), s. 165 f.
3 Hälsingekuriren 7 maj 2005, s. 21.
4Jfr Birgitta Svensson, ”Vardagsmiljöer och söndagskulisser” (1997) och 
Lotten Gustafsson, Den förtrollade zonen: lekar med tid, rum och identitet 
under Medeltidsveckan pä Gotland (2002).
5 Hälsingekuriren 12 januari 2002, s. 19. Krönikans titel är ”Kulturarv eller 
drömslott?”.
6 Se till exempel Agenda kulturarvs programförklaring Människan i cent
rum (2004).
7Jfr Zygmunt Bauman, På spaning efter politiken (1999), s. 10.
8 Regeringens kulturpolitiska proposition 1996/97:3. Se även Svante Beck
man, ”Vad vill staten med kulturarvet?” (1998), för en närmare diskussion 
kring svårigheterna med att förnya kulturarvs begreppet.
9 Jfr Seyla Benhabib, jämlikhet och mångfald (2004), s. 19-46. Utifrån en 
rad exempel på hur samtida konflikter får en kulturell och etnisk laddning 
(kulturaliseras och etnifieras) framhåller Benhabib särskilt problemen med 
rådande identitetspolitik och dess åtskillnader mellan ”vi” och ”de andra”.
10 För mer ingående diskussioner kring dessa begrepp, se Terry Eagleton,
En essä om kultur (2001), Stefan Jonsson, De andra (1993) och Thomas 
Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (1999).
11 Jfr Jonas Anshelm (red.), Modernisering och kulturarv (1993) och An
nika Alzén & Johan Hedrén (red.), Kulturarvets natur (1998).
12 Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde” (1993), s. 80.
13 Ur denna synpunkt framstår själva kulturarvsbegreppet närmast som en 
tautologi, eftersom kultur per definition alltid är något som ärvs. - För ex
empel på diskussioner kring tidslighet och betydelsen av skilda tidsbegrepp, 
se Martin Hägglund, Kronofobi (2002), Peter Kemp, Döden och maskinen 
(1993), Lennart Lundmark, Tidens gång och tidens värde (1989) och Paul 
Ricæur, Minne, historia, glömska (2005).
14 Emmanuel Lévinas, ”Den andres spår” (1990) och Tiden och den andre 
(1992). Se även Jacques Derrida, Marx spöken (2003).
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15 Seyla Benhabib, a.a., s. 32 f., 44 f. Se även Michail Bachtin, Det dialo- 
giska ordet (1997).
16 Detta var åtminstone ett av syftemålen med min avhandling, Det auten
tiska Andra (2002).
17 För exempel på hur detta visar sig i arkeologiska sammanhang, se David 
Loeffler, Contested Landscapes/Contested Heritage (2005).
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Att ompröva historien

Spåren till det förflutna
En son till den fattiga nybyggarelappen Arvid Vaniksson vid namn Gustaf 
Arvidsson övertog, sedan ban hade giftat sig med sin fostersyster Ingrid 
Jonsdotter, det nybygge, kallat Dåres, vilket en fiskarelapp hade fått synat 
åt sig vid Tvärberget nordväst om Stalonsjön inom Vilhelmina socken. På 
det ställe, där lappen hade visat upp gårdsställe, bestod marken uteslutande 
av grovt grus och sand och därtill var stället mycket frostländigt. Icke ett 
enda litet bus hade lappen ens börjat uppföra och icke den minsta åkerfläck 
hade ban upparbetat. Fiskarlappen hade bott i näverkåta och sitt uppehälle 
skaffade han sig genom att med ett halvdussin nät fiska i Stalonsjön och 
småsjöarna på norra sluttningen av Njakafjället. ...

Gustaf Arvidsson fann det omöjligt att bebo det gårdsställe och bruka 
den åkermark, som lappen hade utsynat åt sig. Han måste taga upp nytt 
gårdsställe för nybygget, och ett sådant utsåg han åt sig i bergssluttningen 
mot Stalonsjön söder om det område, där byn Dåres nu är belägen. När 
Gustaf Arvidsson kom flyttande till Dåres på första barmark om våren, så 
hade ban med sig sin hustru samt två söner: Arvid och Jon Gustaf, i tolv- och 
tioårsåldern, och en dotter, som var blott några år gammal.

Intet hus hade nybyggaren att inhysa sin familj i. Man fick taga sin 
boning att börja med under kvistkronan på en stor gran. Man hade vid 
ankomsten med två kor och tre får, och korna fick man hålla bundna i en 
granstam under nätterna. Fåren höllo sig troget invid korna utan att vara 
bundna. När ny byggare familj en kom, så rodde husbonden i båt efter Stalon
sjön, och i båten hade han dottern, en del täcken och gångkläder, en del allra 
nödvändigaste snickare- och jordredskap och ett antal nät. Hustrun och 
sönerna hade färdats genom skogen bredvid sjöarna med kreaturen.

Ovanstående citat inleder hembygdsforskaren O.P. (Olof Petter) Petterssons 
skildring av de första nybyggarna i den lappländska byn Dåres - idag sta
vat Dorris - som sedan 1999 finns publicerad i boken Nybyggares dagliga 
leverne. Nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet. Som läsaren redan 
här kan märka rör det sig om en mycket ingående och detaljerad skildring. 
Faktum är också att den hör till de mest utförliga skildringar av nybyg
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garlivet i Norrland som överhuvudtaget står att finna. Nybyggares dagliga 
leverne tillhandahåller dessutom en ovanligt mångfacetterad inblick i ett ny
bygges tillblivelse, alltifrån den dag då nybyggarna gav sig ut i vildmarken 
för att skapa sig en ny framtid.

Vi kan också lägga märke till det ålderdomliga språket, som skvallrar om 
att texten författats långt tidigare än den blev publicerad och att den bygger 
på en handskriven uppteckning från 1935. Kanske uppfattar vi det även som 
en typisk lokalhistorisk skildring, som motsvarar våra föreställningar om 
”historiens början” eller vad som möjligen kan sägas vara bygdens skapelse
berättelse. Den påminner åtminstone i hög grad om en beskrivning av det 
som etnologen Åke Campbell i en klassisk norrlandsskildring betecknade 
som utvecklingen ”från vildmark till bygd”, det vill säga om hur nybyggarna 
en gång lade grunden till de bosättningar som så småningom skulle bli vår 
samtids byar och bygd.18 På de följande 430 sidorna beskrivs följaktligen - 
först dag för dag, sedan år för år - en successiv erövrings- och kolonisations- 
process, liknande ett slags civilisationens tillblivelse eller barndomsstadium. 
Denna process skildras framför allt genom noggranna beskrivningar av hur 
nybyggarna uppför de byggnader man behöver (boningshuset, ladugården, 
uthus och hölador), av boskapens skötsel och uppfödning, slåtter och ängs- 
bruk, fiske och jakt, samt av det dagliga huhållsarbetet och införskaffan
det av livets förndenheter. Skildringens slutpunkt utgörs av det tillfälle när 
nybygget synas och skattläggs (1857), när Gustaf Arvidsson och hans familj 
har lyckats med sitt företag och nybygget började räknas som hemman och 
nybyggaren som skattskyldig bonde.

Men skildringen handlar också om människornas sätt att förhålla sig 
till varandra och omvärlden, om deras livsåskådning och specifika levnads
sätt. Det finns så att säga ett minst lika viktigt inre skeende, som visar sig 
i en mängd redogörelser för hur man tilltalar andra, hur man tänker och 
uppfattar saker och ting och för hur människornas skilda karaktärsdrag och 
egenheter ter sig. Det förefaller därför också befogat att pasta att vi har att 
göra med en mångbottnad och i flera avseenden kulturhistoriskt värdefull 
beskrivning av den norrländska nybyggartiden.

Detta bekräftas på sätt och vis även av att O.P. Petterssons skildring fått 
status som officiell historieskrivning, tack vare att utgåvan av Nybyggares 
dagliga leverne initierats och bekostats av Vilhelmina kommun, vars kom
munfullmäktige inför det stundande millennieskiftet beslutade att skänka ett 
exemplar av verket till varje hushåll i Vilhelmina. Som kommunfullmäktiges 
ordförande Karl Gustav Abramsson skriver i ett förord till boken ville man



Den fullt utvecklade bygden, med 
landsväg och öppna landskap. Dorris 
by 1948.1 bakgrunden syns Stalonsjön 
och Njakafjället. (Foto: Nils Eriksson, 
Västerbottens museum.)

på så sätt ”erinra om och hedra nybyggarna och deras efterföljare. Det är ju 
deras möda, kamp och förtröstan på framtiden, som skapat det Vilhelmina 
vi har idag ...” Abramsson talar med andra ord om ett historiskt ursprung 
som man gärna lyfter fram och vill manifestera som ett samtida föredöme.

Anmärkningsvärt nog finns det emellertid också flera andra kända 
skildringar av byn Dorris och dess historia, trots att det rör sig om en 
förhållandevis liten och avsides belägen by. Förutom Nybyggares dagliga 
leverne har O.P. Pettersson skrivit ytterligare en skildring av samma ny- 
byggarfamilj, utgiven i trebandsverket Gamla byar i Vilhelmina, som först 
publicerades 1941-46 och kom i nyutgåva 1982. I detta verk - som är

22



O.P. Petterssons mest omfattande och kända - skildras varje ”äldre” by 
(som kan räkna sitt ursprung till nybyggartiden) i Vilhelmina, dess till
komst och tillblivelse, och däribland alltså även Dorris, som också är den 
enskilda by som ges störst utrymme.19 Denna version av nybyggarfamiljen 
Arvidssons liv och leverne är märkligt nog till stor del olik framställningen i 
Nybyggares dagliga leverne (som författades på 1930-talet, medan det 
ursprungliga manuset till Gamla byar är cirka tio ar äldre). Det är en helt 
annan framställning som å ena sidan delvis ger andra uppgifter om för
hållandena i Dorris och på många punkter inte alls överensstämmer med 
den senare skildringen. Å andra sidan räknas Gamla byar i minst lika 
hög grad som ett historiskt vederhäftigt verk, varför vi kan konstatera att 
historien om nybygget Dorris föreligger i två versioner och att nybygget fått 
en så pass central betydelse för den allmänna uppfattningen om nybyggarkul- 
turen att det utan tvekan intar en särställning.2'1 Om skildringarnas betydelse 
vittnar därtill det erkännande och de så gott som enhälligt positiva omdömen 
O.P. Petterssons verk fått, i första hand som historiskt värdefulla och, som det 
heter, ”enastående goda källor”, men också som litterärt sett framstående.*1 

Utöver O.P. Petterssons båda skildringar finns dessutom författarinnan 
Linnea Fjällstedts roman Hungerpesten, från 1975, som även den behand
lar Dorris historia. Denna bok är visserligen skönlitterär till formen, men 
har också en dokumentär grund och anspråk på att vara en sannfärdig 
berättelse om nybyggartiden, om än rörande mer sentida förhållanden 
- 1890-talet och början av 1900-talet - och en annan familjs öde i nybyg
get Riset i Dorris, med nybyggarhustrun Gustava Matilda Sjögren som 
huvudperson. Jämfört med O.P. Petterssons verk rör det sig framför allt 
om en skildring som tvärtemot berättelsen om bygdens utveckling och 
framgång beskriver nöd, svält och fattigdom, sociala orättvisor och mot
sättningar. Hungerpesten beskriver därigenom ett historiskt arv som tycks 
betydligt mer problematiskt än O.P. Petterssons, och som ibland har 
betecknats som en försummad historia. Fjällstedts skildring inleds också 
på ett nästan anklagande sätt med en beskrivning av huvudpersonens, 
Matildas, misär och nöd, när hon och hennes barn håller på att svälta ihjäl:

Springorna mellan de grovt täljda stockarna hade drivits med husmossa och 
trasor. Denna nödvändiga isolering mot den bitande nordan, som svepte ner 
från de kala fjällsluttningarna, fransade sig längs väggarna. Den enda färg
klick, som lyste upp det gra och helt färglösa köket, var pendelklockan som 
inköpts i Norge. ... ”E-e-vig... e-e-vig” var den rytm och det ord Matilda
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De stora barnaskarornas och de fattiga 
boningarnas Lappland. Fotografiet av 
nybyggaren Lars Teodor Larssons barn 
från Ransarluspen i Vilhelmina socken 
användes, i beskuren form, som om
slagsbild till Hungerpesten. (Foto: Gustav 
Lundgren, Västerbottens museum.)

tolkade in i dess oupphörliga knäppande. Hon avbröt då och då sitt arbete 
med ullen. Hon säg upp och blicken gick oroligt till tullan i hörnet, där späd
barnet låg insvept i ett väl nött fårskinn och en hög med trasor. ...

Matilda ilsknade till. Klockans eviga tickande föreföll henne som ett hån 
mot henne själv och allt omkring henne. ”E-e-vig... e-e-vig. ” Vad fanns det 
egentligen för evighet för henne. Svälten som ständigt plågade hennei På de 
tomma skafferihyllorna fanns inget annat än möglig råttlort. Det var kanske 
en genväg till evigheten. Barnen hade varit utsvultna. Likväl hade hon tving
ats skicka iväg dem till skogs för att skaffa ved till stugan. Hjärtat värkte 
av oro för dem. Hon kunde inte med säkerhet säga om de skulle få uppleva 
morgondagen eller inte. Lika litet kunde hon sia om hur de skulle klara den 
hungerpest som åter öppnat sitt väldiga gap för att förgöra både henne och 
barnen.

Detta är alltså början till en historia där det snarare råder ovisshet och hopp
löshet än förtröstan om framtiden. I den här historien kommer nybyggar- 
familjen heller aldrig att nå någon aktad ställning, då berättelsen tvärtom 
slutar i att nybyggarna tvingas överge nybygget eftersom de inte anses kunna 
klara sitt uppehälle. På så vis får vi en betydligt mindre tilltalande bild av de

24



norrländska förhållandena och inblickar i ett arv som mer sällan manifesteras, 
även om det finns de som menar att det absolut inte får glömmas bort.22

Till dessa skilda berättelser om Dorris kan åtminstone ännu en läggas. 
Som det står i tidskriften Västerbotten - som 1978 ägnar ett helt nummer åt 
just Dorris genom att publicera textavsnitt ur både O.P. Petterssons Gamla 
byar och Nybyggares dagliga leverne - finns också ”en tredje sanning”, i 
form av mer sentida spår.23 Närmare bestämt finns dels lokalbefolkningens 
kännedom om det förflutna, dels några kvarvarande fysiska lämningar efter 
det förflutna. Som etnologen och museimannen Per-Uno Ågren noterar efter 
ett besök i Dorris finns det alltjämt tydliga spår efter de första nybyggarna: 
”Här kan fortfarande ett nermultnat timmervarv och ett övervuxet spisröse 
urskiljas i skogen, liksom en kåtatomt strax i närheten, som enligt traditio
nen skall härröra från Olof Sjulsson, den skattsame av vilken Gustaf Arvids
son förvärvade nybyggesrätten i Dorris”. Ågren beskriver också sin uppfatt
ning om arvet efter nybyggarkulturen och den dittillsvarande historien:

Vi följer den knappt urskiljbara gångstigen genom skogen. Den sneddar 
uppför sluttningar, följer små åsryggar, tvärar över myrhalsar, där en och 
annan stock ger ett osäkert stöd för foten ocb påminner om de omsorgs
fullt lagda spängerna från ”bärandets tid”. Där öppnar sig också utblickar 
mot väldiga myrar med bässjestörar som ensligt patetiska människomärken 
i ödsligheten. Och till sist öppningen i skogen: hemåkern med de små grå 
timmerhusen, nybyggarlandets ruiner, kolonisationens alltför hastigt fram
flyttade positioner, förhoppningsvågen som sträckte sig mot överflödsdröm- 
marna kring ödemarkens outtömliga fiskesjöar, fågelskogar och ängesland. 
Men som snart slog tillbaka mot ett samhällsöverflöd som utvecklats ur 
andra förutsättningar än dessa. Och sedan är det bara olidligheten kvar 
och man måste lämna sitt och lata sig incentraliseras till de utvecklings- 
dugliga orterna ”, som Sune Jonsson konstaterade i Bilder fran den stora flytt
ningen” (1964). Kvar står stugorna med infallande tak och utslagna fönster 
och tidningstapeter och libsticka, tibast med lysande röda bär, stormhatt och 
nyponbuske vid gaveln. Där ser du bastun, smedjan, sommarfähuset och 
mjölkboden, kanske till och med loge och kornbod.

Flera sådana vandringar gjorde vi i nybyggarlandets tigande minnes- 
landskap, där odlarmödans resultat snabbt suddas ut och försvinner.

Och frågan ställs: hur skall kulturminnesvården, samhället, ställa sig 
till den historia som de ruttnande husen och de igenväxta odlingarna står 
för? Har vi råd att rädda en bosättning med hus, odling, slattermarker fian
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utplåning? Eller: har vi råd med den glömska av nybyggarlivets hårda villkor 
som det skulle innebära att låta de konkreta minnena av bostadshistoria helt 
försvinna? 24

I dessa spår skymtar alltså ännu en form av historia, det vill säga den sorts 
historia som antyds genom själva förgängelsen, förfallet och glömskan, och 
som handlar om bygdens avfolkning och om nya och andra tider, som tagit 
en helt annan riktning än den utveckling nybyggarna en gång påbörjade. 
Därmed blir det också en historia som väcker frågan om hur vi numera ska 
ställa oss till detta försvinnande och vilken betydelse dessa spår har i sam
tiden. Vid sidan om O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts norrlandsbilder 
återfinns alltså en tredje och likaledes välbekant bild av ”det norrländska” 
som just består i erfarenheterna av avfolkningen, liksom i de förhoppningar 
som aldrig infriades. Därigenom får historien om Dorris även en annan, mer 
vemodig och tillbakablickande laddning.

Slutligen kvarstår givetvis den befintliga platsen, själva byn och land
skapet. När jag själv långt senare försöker följa spåren till det förflutna 
genom att uppsöka de omgivningar som utgör historiens skådeplats kan jag 
också finna att de skvallrar om ytterligare historier, bland annat i form av 
fritidsbebyggelse, turism och nya näringar. Jag kan även notera att skogen 
breder ut sig på flera av de platser där nybyggarna en gång påbörjade sitt 
arbete, samtidigt som det finns en del minnesmärken och berättelser som 
kan sägas vara tecken på ett närvarande kulturarv, om än med en något 
tvetydig betydelse.

Historiens förbisedda dimensioner
Den forskare, kulturhistoriker, arkeolog eller etnolog som idag besöker 
Dorris har alltså en rad olikartade spår att tillgå, en mängd berättelser och 
lämningar, som sammantaget tycks utgöra ett specifikt men på många sätt 
typiskt norrländskt kulturarv. Förutom O.P. Petterssons och Linnea Fjäll
stedts skildringar finns intrycket av förgängelse och de sentida berättel
serna om det förgångna, som ännu är fullt möjliga att återupptäcka och 
återanvända på olika sätt. Därmed finns med andra ord en mängd histo
riska skildringar och spår som inte bara erbjuder möjligheten att skriva flera 
historier, utan som också berör det historiska arvets mångtydighet och våra 
möjligheter att ompröva historieskrivningen.
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De tillgängliga spåren från det förflutna utmärks snarare av att sins
emellan vara motsägelsefulla och ge olikartade bilder av det som varit, än 
av att vara klara och entydiga. Detta gäller naturligtvis mest uppenbart 
skillnaderna mellan O.P. Petterssons Nybyggares dagliga leverne och Linnea 
Fjällstedts Hungerpesten, men också i jämförelsen mellan O.P. Petterssons 
olika versioner av de första nybyggarnas liv, som alltså motsäger varandra 
på flera punkter. I Gamla byar tenderar omständigheterna allmänt att fram
stå som fattigare och svårare än i Nybyggares dagliga leverne, där nybyg- 
garfamiljen Arvidsson framställs som relativt framgångsrik. Men sa anges 
också att omständigheterna rent faktiskt skiljer sig at. I Gamla byar sägs 
exempelvis att man kommer till nybygget utan boskap och endast med de 
äldsta sönerna, Arvid och Jon Gustaf, i sällskap, tvärtemot vad som anförs i 
det stycke jag citerade inledningsvis.25

Bilden av avfolkning och övergivna 
odlingar. Ett "tigande minneslandskap" 
eller kanske snarare ett skymningsland- 
skap som på ett spöklikt sätt erinrar om 
det förgångna. Fotografiet är hämtat ur 
Bilder från den stora flyttningen och 
föreställer ett ödehemman i Hunneberg, 
Vilhelmina. (Foto: Sune Jonsson, Väster
bottens museum.)

27



Ifall vi ser närmare på skillnaderna mellan O.P. Petterssons och Lin
nea Fjällstedts texter är de så pass olikartade, så diametralt motsatta, att 
de inte bara kan förklaras med att det rör sig om olika tidpunkter och ny
byggare. Det handlar trots allt om tidsligt sett relativt närliggande förhållan
den, om samma by och om samma nybyggarkultur.26 Ändå finner vi, å ena 
sidan, bilden av nästintill harmoniska förhållanden, och, å andra sidan, av 
djupgående sociala konflikter och motsättningar; å ena sidan (främst i 
Nybyggares dagliga leverne) intrycket av ett förhållandevis gott liv, å an
dra sidan av nöd och fattigdom. Vi finner alltså två helt olika historiska 
sanningar om en och samma by.

Den givna frågan blir så hur vi ska förhålla oss till alla dessa spår och 
till detta minst sagt mångtydiga arv. Vad slags historia är det vi har att göra 
med? Vilken historieskrivning ska vi välja att tro på, eller kan vi tro på alla 
historier? Och hur ska vi i så fall förhålla oss till de motsägelsefulla dragen? 
Vad ska vi uppfatta som sant och verkligt, och hur ska vi kunna använda oss 
av ett sådant arv?

Ingen av dessa frågor har något givet svar. Det finns en rad kommentarer 
till texterna, liksom flera tänkbara tolkningar och sätt att bruka dem. Som 
så ofta är fallet har åtskilliga forskare och experter under årens lopp kom
menterat skildringarna och haft olika synpunkter. Vid den första publice
ringen av O.P. Petterssons Gamla byar på 1940-talet talades det exempelvis 
om det stora kulturhistoriska värdet, om skildringarnas folklighet och om 
inblickarna i en redan då svunnen, ”primitiv nybyggarkultur”, men även om 
dess betydelse för hembygdsrörelsen och en spirande lokalpatriotism. När 
berättelsen om Dorris publicerades i tidskriften Västerbotten på 1970-talet 
talade författaren Sara Lidman om en ”folkets historia”, om människors 
hunger efter en egen historia och egna rötter, medan andra såg Gamla byar 
som en ”beskrivning av hur ett kulturarv byggs upp”, som en ”optimismens 
höga visa” och ett verk som innebär ett ”stort ansvar att föra de gångna 
generationernas arbete vidare”.27 Detta alltså i en tid då Norrlands avfolk
ning och flyttlasspolitiken stod högst på agendan, men då många också 
hade börjat protestera mot tidens utveckling och tala om att återvända till 
rötterna. När nyutgåvan av Gamla byar kom 1982 underströks även verkets 
bestående värde. Språkforskaren Karl-Hampus Dahlstedt (som också medver
kade i den första utgåvan) talade i sitt slutomdöme om en vidare samhällelig 
betydelse, och framhöll retrospektivt att den ekonomiska utvecklingen och 
jordbrukspolitiken under 1960-talet och början av 1970-talet hade inneburit 
att några av de nybyggen som skildras i Gamla byar hade lagts i ödesmål
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eller planterats med skog. Han poängterade dessutom likheterna mellan 
Linnea Fjällstedts och O.P. Petterssons skildringar av Dorris:

Men under de allra senaste åren har vi i opposition mot en ensidig teknisk 
utveckling väckts till en ny medvetenhet om vissa grundläggande livsvärden. 
Denna inställning hjälper oss att förstå och värdesätta nybyggarnas livsgär
ning, utan att vi därför ser bort från den fattigdom och det omänskliga slit 
som den ibland kunde innebära, omvittnad såväl hos O.P. Pettersson själv i 
berättelsen om Dåres som hos Lisa Johansson och Linnea Fjällstedt.1'

Som jag redan har nämnt talades det också i samband med utgivningen av 
Nybyggares dagliga leverne inför millennieskiftet på ett liknande sätt om att 
”hedra minnet”, eftersom verket numera anses påminna oss ”om det arbete, 
med vedermödor och slit, som ligger bakom kolonisationen av inlandet”.’1'

Beträffande Linnea Fjällstedts Hungerpesten framhölls i ett för- och 
efterord av fotografen och etnologen Sune Jonsson - som för övrigt också 
bidragit med fotografier till Nybyggares dagliga leverne - framför allt 
minnet av fattig-Sverige, av tidens förtryck och orättvisor, samt den "nakna 
sanningens” betydelsefulla vittnesmål om historiens oförrätter. Och i 
Norrländsk uppslagsbok (1993) kan vi likaså läsa om Hungerpesten som ett 
”betydande dokument om den seglivade svenska fattigdomen” och om ”den 
etnografiska autenticiteten”; det vill säga om en historia som både tycks ha 
en viktig erinrande funktion och vara dokumentärt värdefull. '1’

Att idag använda sig av denna historieskrivning är alltså detsamma som 
att beträda ett område som är genomkorsat av en rad röster och tolkningar. 
Det är att ge sig in i ett väldokumenterat och ofta kommenterat kunskaps
fält med en till stora delar fastlagd och redan omfattande historia, och där
med även detsamma som att ge sig ut på ett minerat fält, där man tangerar 
flera politiskt laddade spörsmål och en del samhälleliga ödesfrågor. Inte 
minst finns en mängd färdiga berättelser och föreställningar om vilken sorts 
kulturarv vi har att göra med. Det finns, kan vi så säga, ett ännu pågående 
offentligt samtal kring dessa spår, med vissa bestämda meningar och en 
allmän uppfattning om vad slags förflutenhet Dorris representerar.

Men det är också just tack vare sin komplexa historieskrivning som 
exemplet Dorris erbjuder särskilt goda möjligheter till nya insikter. Som 
jag ser det finns det en mängd aspekter som är förbisedda och som sällan 
eller aldrig diskuteras i det offentliga samtalet. Därmed utgör Dorris även 
ett exempel på såväl de möjligheter som de svårigheter vi ställs inför när
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vi ska förhålla oss till olika kulturella arv. Framför allt finns det en väl 
etablerad och normativ historiesyn som i sig är problematisk eftersom den 
ofta tenderar att bortse från det mångtydiga och som belyser en rad problem 
med hur vi förhåller oss till det förflutna och vad vi anser vara väsentligt att 
vidareförmedia.

I kommentarerna till skildringarna av Dorris finns en påfallande enighet 
om att de i första hand bör uppfattas som dokumentära och realistiska eller 
sanna skildringar. I så gott som samtliga kommentarer poängteras just det 
dokumentära värdet och den historiska autenticiteten.31 Detta alltså trots 
att det finns åtskilliga exempel på motsägelsefulla uppgifter och att det i 
hög grad är idealiserade och skönlitterära framställningar. Läsaren ställs ju 
inte bara inför en mängd fakta utan även inför en rad olikartade berättelser. 
Dessa aspekter anses till exempel av Dahlstedt antingen som smärre käll
kritiska oklarheter eller så framhålls språkets realistiska eller dokumentära 
prägel.32 Det talas visserligen ofta om skildringarnas litterära kvaliteter, om 
deras utmärkta språk och stil, men inte om i vilken mån skildringarna är 
fiktiva, fastän det finns en uppenbart fiktiv dimension i såväl Nybyggares 
dagliga leverne som Hungerpesten och fastän skildringarna faktiskt förut
sätter fiktionen, inte minst med tanke på att de författades långt efter den 
skildrade tiden.

På motsvarande sätt anses också det förflutna genomgående som oproble
matiskt, enhetligt och sammanhängande. Den allmänna meningen är just 
att det rör sig om dokumentära och autentiska skildringar av ”hur det var", 
av en helt annan tid eller ett slags historiskt ”då”, alldeles oavsett att denna 
dåtid faktiskt är skapad i efterhand och därmed i hög grad just fiktiv. Det 
förflutna betraktas på så vis endast som ett föreliggande faktum, trots att 
det såväl i O.P. Petterssons som i Linnea Fjällstedts fall rör sig om minnen 
- eller till och med minnen av minnen - av ett avlägset förflutet och om 
texter som författats i en helt annan tid än den skildrade. I O.P. Petters
sons fall vet vi exempelvis att Gamla byar och Nybyggares dagliga leverne 
författades i olika omgångar och utifrån minnen som berättats vid flera skilda 
tidpunkter.33 Likaså utgår Linnea Fjällstedt från sin mormors minnen av en 
sedan länge förfluten tid, varefter texten författats ytterligare ett tiotal år 
senare utifrån Fjällstedts uppteckningar av dessa minnen. I praktiken rör det 
sig alltså om ett rekonstruerande av det förflutna utifrån de intryck förfat
tarna fått av sagespersonernas berättelser.

Vad som förutsätts är således att vi har att göra med autentiskt förmo
derna eller traditionella förhållanden som existerar oberoende av författarna
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själva och att det är autentiskt andra röster. I det avseendet svarar både 
O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts skildringar mot en modern idé om 
att rädda och bevara det förflutna såsom något väsensskilt ”annat”, icke
modernt och för alltid förgånget. Nybyggares dagliga leverne utgör mycket 
riktigt också ett svar på traditionssamlande frågelistor från dåvarande 
Uppsala landsmålsarkiv (ULMA, idag SOFI), vars huvudsakliga uppgift var 
att dokumentera det försvinnande bondesamhället. Även Gamla byar har 
författats under ledning av samma arkiv. Vad gäller Hungerpesten utgår 
den från en liknande tanke om att inventera och arkivera folklig tradition i 
överensstämmelse med samtida uppfattningar om ursprunglighet, folklighet 
och autenticitet. Det kan också noteras att de båda författarna är verksamma 
och engagerade inom en offentlighet där deras folkliga bakgrund inte sällan 
anses som en viktig tillgång eller länk till ”folkdjupet”.'4På så vis bär deras 
texter inte bara på spår till det förflutna utan även pa högst påtagliga spar 
från samtiden, till exempel genom att författarna kommenterar det förflutna 
och vänder sig till samtida läsare.

Dessa omständigheter pekar mot flera av de problem vi ställs inför när 
vi ska förhålla oss till det historiska. Framför allt illustreras hur det förflutna

En klassisk bild av hembygdsforskaren 
O.P. Pettersson, här omgiven av samerna 
Anders och Olof Mattsson. Som det står 
i fotoarkivets bildtext ser vi "magister Olof 
Pettersson" i sällskap med samer "klädda 
i koltar av en ålderdomlig modell". Enligt 
uppgift i del III av Camla byar är fotot 
taget 1923 eller 1924 i Atjiken i Tärna 
socken, där O.P. Pettersson ett tag var 
lärare vid Skytteanska lappskolan.
(Foto: Gunborg Sandgren, Västerbottens 
museum.)
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tenderar att uppfattas som något väsensskilt och främmande genom att det 
ställs i motsats till en modern samtid och därigenom anses som ”primitivt”, 
”naturligt” eller ”äkta”, medan samtiden framställs som mer utvecklad och 
komplex, men kanhända ”konstlad” och mindre naturlig. Kommentarerna 
lyfter ofta fram nybyggarkulturens primitivitet, ursprunglighet och annor- 
lundahet. På så sätt tenderar historien antingen att idealiseras eller stigma- 
tiseras, genom att man endast fäster vikt vid den harmoniska bild som ges i 
Nybyggares dagliga leverne, eller vid Hungerpestens mörka drag.

Det finns en uppfattning om O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts verk 
som förefaller vara grundad i en föreställning om tiden, historien och kul
turen som något stabilt och oföränderligt.35 Problemet är bara att det lika 
gärna kunde sägas handla om rörliga och ständigt föränderliga förhållanden. 
Vad jag själv kan se i mina omprövningar av historien är ju också att den 
sammantagna bilden av nybyggarkulturen snarare verkar brokig och mång
tydig än enhetlig och homogen. En anledning till denna brokighet är just 
detta att det vi nu uppfattar som ”nybyggartiden” i själva verket utspelar 
sig under olika tidpunkter, och därför knappast ens kan beskrivas som en 
sammanhängande epok. En annan anledning är att nybyggarna och deras 
livsomständigheter svårligen låter sig fastställas inom några klart avgrän
sade sociala, kulturella eller etniska ramar. Redan exemplet med familjen 
Arvidsson pekar i den riktningen, såtillvida som man trots sin samiska bak
grund kommer att ägna sig åt ”svensk” nybyggarverksamhet för att slutligen 
räknas som fullgoda hemmansägare.

Enligt min mening finns det därför en uppenbar risk att vi nu, när vi 
betraktar spåren till det förflutna, riskerar att underbygga eller bidra till att 
befästa en stereotyp norrlandsbild av något ”autentiskt annat”. Därigenom 
fastställs också lätt gängse uppfattningar om det norrländska som annor
lunda i meningen mindre utvecklat, eventuellt med en positiv koppling till 
det naturliga eller med en negativ koppling till det relativt sett efterblivna. 
Eller så kan det kanske hända att vi, i O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts 
efterföljd, vill lyfta fram ett entydigt ”gott” eller ”ont” minne, en rent folklig 
eller förmodern historia, som kan länkas till de redan etablerade kulturarven.

Här aktualiseras alltså frågan om vad vi kan kalla de andras kultur
arv. Med detta menar jag framför allt sådana kulturarv som är belastade 
med olika föreställningar om ”vi” och ”de andra”, oftast i betydelsen ett 
modernt ”vi” och ett primitivt ”dem”. Följaktligen brukar också ”de an
dras” historia stigmatiseras eller idealiseras genom att exempelvis antingen 
förknippas med något förlegat eller med en värdefull annorlundahet, som i sin
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tur kan bero på en historiskt sett positiv utveckling ”från vildmark till bygd”, 
eller på en negativ, ”bakåtgående” historisk utveckling (eller kanske snarare 
avveckling). I denna mening tilldelar historieskrivningen människorna en 
marginaliserad och underordnad roll. Men samtidigt rör det sig om ett kul
turellt arv som inte riktigt har passat in, som alltid har varit problematiskt 
och tvetydigt, just i egenskap av att vara förbundet med något ”annat”, 
svårhanterligt och konfliktfyllt.

Därmed kan vi också fråga oss hur vi ska förhålla oss till detta arv utan 
att själva bidra till att ytterligare stigmatisera eller idealisera det norrländska, 
och hur vi ska kunna bidra till en historieskrivning som förmår att lyfta fram 
historiens förbisedda aspekter. För att tydliggöra dessa dilemman ser jag det 
därför som angeläget att närmare undersöka några särskilt kritiska punkter, 
nämligen dels förhållandet mellan det moderna och det förflutna ”andra ”, 
dels förhållandet till det folkliga och den därmed sammanhängande frågan 
om de andras röst och om skildringarnas autenticitet.

Det moderna och det förflutna "andra"
Även om både O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts berättelser har sina 
moderna utgångspunkter vill jag också mena att de uppvisar ett tvetydigt 
förhållande till såväl det moderna som det förflutna. Texterna rymmer både 
en kritik mot det moderna och ”det gamla”, förutom att de omfattar ambi
tionen att i en modern samtid bevara något av det förflutna. O.P. Petterssons 
skildringar kan därför, å ena sidan, till stor del sägas utgå från moderna 
historieskrivande premisser samtidigt som de, å andra sidan, bygger på 
muntliga och ”folkliga” berättelser. På ett liknande sätt använder sig också 
Linnea Fjällstedt å ena sidan av en skönlitterär, realistisk och dokumentär 
genre, men utgår å andra sidan från sin mormors personliga minnen från en 
annan tid. Genom sina texter tycks hon så att säga både vilja vända sig till 
sin samtid och bevara dessa minnen ”som de var”. Därmed får berättelserna 
om Dorris också en mångtydig laddning i det samtida, moderna samhället. I 
första hand kan de sägas underbygga en modern historiesyn och uppfattning 
om en viss historisk utveckling, genom att utgöra ett slags ”positiva” alter
nativt ”negativa” berättelser, som understryker och legitimerar den moderna 
utvecklingen. De kan dessutom sägas svara mot den moderna nationens be
hov av en folklig och provinsiellt förankrad historieskrivning som är möjlig 
att passa in i mer generella och övergripande berättelser, som kan fylla en
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rad funktioner i ett vidare regionalt, nationellt, politiskt eller ideologiskt 
sammanhang. Detta alltså samtidigt som berättelserna inte helt och hållet 
passar in i dessa mönster.

Vad gäller Linnea Fjällstedts Hungerpesten tar den historien som ut
gångspunkt för en kritik som också är ett uppdagande av orättvisor och ett 
vittnesmål om ”fattigfolkets” villkor. Det är först och främst en historia om 
en enskild människas levnadsöde som med Sune Jonssons ord ”representerar 
... en bred proletär erfarenhet”, ett liv ”fyllt av enahanda och tungt arbete” 
och en ”bitter klasskänsla”.36 Denna ”proletariatets” historia hamnar sedan 
också ofta i skymundan av den nationella eller provinsiella historieskriv
ningen genom att snarare utmärkas av en tydlig ideologisk koppling till 
arbetar- och kvinnorörelsen än till något geografiskt avgränsat område.37

Vad Fjällstedts makt- och klassperspektiv vill påvisa blir kanske som 
tydligast när hon beskriver hur huvudpersonen, Matilda, som just 
förlorat sin man, blir utlämnad åt fattigvården och får sina framtidsförhopp
ningar grusade:

En dag kom det två välklädda herrar till stugan i Riset. I bara skjortan hade 
de minsta ungarna klivit upp i den öppna spisen och dansade ringdans så 
att askan rök om de nakna fotterna. Nyfikna följde de med blicken de båda 
främmande männen, som tog sig friheten att slå sig ner på kanten av sängen. 
Där hade grannarna, sedan kylan trängt på, bäddat med både renskinn och 
fällar. De båda männen höll något som liknade ett glasrör emellan sig. Först 
höll de tingesten mot golvet och sedan mot taket. De stannade endast en 
kort stund och tilltalade ingen i stugan. Då de gick sade den ene av dem:

- Här e för kallt å bo. Vi måste ställa om så att stugan utrymmes'.
Den andre svarade med en nick.
Inget av barnen, inte ens Matilda, förstod vad ordet ”utrymmes” be

tydde. De funderade fram och tillbaka på det och stannade ett tag för möj
ligheten att stugan skulle repareras på det allmännas bekostnad. Att myndig
heterna på något sätt fått höra talas om olyckan som drabbat dem, och var 
redo att träda emellan och hjälpa dem. Vad ordet verkligen innebar fick man 
emellertid rätt snart reda på. Ett efter ett hämtades barnen och sändes iväg. 
Från bryggan i Stalon fick de ta ångbåten för att sedermera utackorderas hos 
folk som ville ta emot dem.

När sista barnet i skaran avhysts återstår endast Matilda själv, vars flytt från 
nybygget får utgöra skildringens slutvinjett:

34



Sedan alla barnen tagits ifrån henne, fick Matilda veta att även stugan 
skulle säljas. Det sades att Jonas Natanael hade skulder. Något sådant kände 
Matilda inte till, men hennes protester förklingade ohörda. ... Slutligen av
hystes hon själv. Undergivet lät hon det ske. Nu återstod för henne endast 
att återvända till mormodern i Sjöberg eller till föräldrarna i Tangen. Som ett 
naket barn utan ägodelar skulle hon komma.

Innan hon lämnade hemmet tog hon ner norskklockan. Försiktigt loss- 
gjorde hon urtavlan med de röda äpplena från det brända klockfodret, och 
stoppade ner den i det enkla knytet med sin fattigdoms personliga tillhörig
heter. Hon lämnade stugan utan att tillsluta dörren efter sig. Det var som om 
hon önskade ge den en möjlighet att ropa henne tillbaka.

Hon tog stigen ner mot Stalonsjön. För henne var det ett återtåg. Men 
för vart och ett av barnen hade vandringen ut i den nya verkligheten börjat 
på samma stig (s. 157 f).

Så beseglades nybyggarfamiljens öde i fattigdom och undergivenhet. Tydli
gare än så kan knappast det sociala arvet åskådliggöras, det vill säga det arv 
som framför allt består i det Sune Jonsson kallar ”fattigmanskänslan ’ och 
i att man, som han skriver, förvägras ”den självklara rätten till människo
värde”.38 De oförrätter texten berättar om utgör givetvis också en mycket 
stark och befogad kritik mot dåtidens förhållanden, och är en historia som 
i sig kräver förändring och upprättelse genom själva uppdagandet av det 
orättvisa. Men det är inte heller svårt att dra paralleller till moderna former 
av maktutövning och tvångsomhändertaganden, varför skildringen även 
kan sägas rymma en kritisk udd mot samtiden, särskilt som slutbudskapet 
inte på något sätt är hoppingivande eller antyder någon förbättring. Dess
utom antyds en linje som pekar vidare mot fortsatta missförhållanden. Denna 
linje förstärks också i Sune Jonssons efterord till boken där han redogör för 
huvudpersonens och barnens vidare öden, som i huvudsak präglas av makt
löshet och undergivenhet.

Rakt motsatt är då det slutintryck O.P. Pettersson ger i Nybyggares 
dagliga leverne. Här framhålls tvärtom att det rör sig om en utveckling från 
en relativt fattig utgångspunkt till det att man arbetat upp nybygget till det 
hemman där man försörjer sig själva och tycks förhållandevis välbeställda:

Gustaf Arvidsson och hans hustru Ingrid hade nu natt fram till den ställ
ningen, som de redan från de första dagarna, de vistades i Dåres, hade ivrigt 
önskat att kunna uppnå en gång. Nu hade de häst, sex mjölkande kor, en
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kviga, en årskalv ock tjugotalet får i fähuset. Så vid åker hade de hunnit 
taga upp, att de i goda år erhöll tillräckligt av korn och potatis. Aderton 
riktiga nät hade de att lägga i sjön och därtill hade de många lakastutar 
och en långrev, och båt hade de både i Stalonsjön och i Storsjön eller Mal- 
gomajsjön. Alla slåttermyrar, som lydde under hemmanet, voro uppslagna 
och hade alla tillräckligt med hässjor. Mat hade de icke blott för dagen utan 
även för den närmast kommande tiden, ja till och med så rikligt, att de skulle 
kunna hjälpa bort därav åt en nödlidande, som kunde komma till Dåres 
för att bedja om hjälp. Numera hade de hela och riktiga kläder att hava på 
sig, då de voro på kyrkplatsen eller voro i något ärende i en by längre ned 
i socknen, om än man hemma i vardagslag gick i kläder, som hade lapp ut
anpå lapp, eller som voro mycket trasiga. För vad Dåresfolket hade, voro 
de icke i skuld till någon människa med en enda skilling. ... det som mer 
än annat hade hjälpt dem, var deras och barnens nyttiga arbete. Icke hade 
man jäktat i arbetet, men man hade arbetat ihärdigt och flitigt från morgon 
till kväll alla arbetsdagar och aldrig slumrat bort, förspillt, någon arbetstid, 
och sin arbetskraft hade man lagt ned i nyttigt arbete, det vill säga sådant 
arbete som förvärvade dess utövare mat och kläder och något lite penningar. 
Dåresfolket såg och kände, att de nu hade det så bra som de nånsin önskade; 
något bättre behövde de icke. Någon tanke på att förvärva rikedom uppstod 
icke i deras sinnen, och för vad de hade fått voro de djupt tacksamma och 
glada. De hade ett klart medvetande om, vilken det var, som i oändlig godhet 
och barmhärtighet hade skänkt dem allt (s. 452 f).

Detta är alltså det föredömliga och alltigenom goda exemplet, en rättfärdig 
och upplyftande berättelse om de framgångar som leder vidare mot by och 
bygd, och som därför kan sägas utgöra ett godartat arv för efterkommande 
släktled. Det är en slutvinjett som tydligt understryker att man gjort rätt 
för sig och är nöjda med sin lott. Något liknande kan också sägas gälla 
skildringen i Gamla byar, även om den ger ett något mindre framgångsrikt 
och fattigare intryck. (Som slutomdöme står i stället: ”Man började att stå 
sig rätt bra i Dåres ... Den svåra fattigdomen hade man lyckats driva bort 
och någon nöd led man ej längre därstädes, men någon välbärgad ställning 
kunde varken Gustaf Arvidsson eller hans söner arbeta sig till” (s. 74).)

Tvärtemot Linnea Fjällstedts berättelse lyfter Nybyggares dagliga 
leverne fram det "förlorade goda” i den förflutna, ”gamla” tiden, och för
håller sig därför på ett mer uppenbart sätt kritisk till de moderna tiderna.

36



Man kan visserligen lätt uppfatta det som en berättelse om en kultiverings- 
och civiliseringsprocess, eller kanske som ett slags modern framstegsberättelse 
om hur man av egen kraft förmår att skapa framgång och utveckling.39 Men 
det är inte det som är O.P. Petterssons poäng. Han lägger snarare tonvikten 
vid de gemensamma ansträngningarna, samarbetet och hjälpsamheten, och 
vid att det framför allt är tack vare Guds barmhärtighet som nybyggarna 
når framgång. Det finns flera ställen i texten där O.P. Petterssons egen röst 
bryter in i framställningen för att betona och framhålla sådana aspekter som 
nybyggarnas gudfruktighet och förnöjsamhet, men även deras anspråkslösa 
och självuppoffrande inställning i allmänhet, som exempelvis när det heter 
att ”Icke hade man jäktat i arbetet” eller ”något bättre behövde de icke”.

O.P. Petterssons skildringar av nybygget Dorris kan därför uppfat
tas som ett slags svar på den modernisering av samhället som ägde rum 
under hans egen tid, från 1880-talet och fram till 1930-talet. Särskilt i 
Nybyggares dagliga leverne ges ju en genomgående ljus och godartad bild 
just av allt det som inte räknas till det moderna, av ”det lokala” och ”fasta”, 
i motsats till en oviss och rastlös samtid. Här beskrivs också ett väl funge
rande självhushåll i kontrast till den samtida och alltmer dominerande 
penningekonomin, till exempel genom att O.P. Pettersson betonar ny
byggarnas ointresse av att skapa ekonomisk vinning när han skriver att 
”Någon tanke på att förvärva rikedom uppstod icke i deras sinnen”. På 
liknande sätt framhålls även att det är ett osjälviskt arbete, ägnat åt det gemen
samma bästa och åt kommande generationer, och som därför är av godo. På 
det hela taget rör det sig alltså framför allt om beskrivningar av godartade 
sociala förhållanden, som förutom intrycken av en allmänt god grann
sämja och hjälpsamhet även - i både Nybyggares dagliga leverne och Gamla 
byar - skildrar ett gott familjeliv, byggt på ett kärleksfullt och trofast för
hållande mellan man och hustru, på att alla hjälps åt och på att könsrol
lerna är tydliga och arbetsdelningen självklar. Allt detta står ju också i tydlig 
kontrast till samtidens sociala problem och ifrågasättande av de traditionella 
ordningarna. Och så inskärps slutligen nybyggarnas tillit till Guds godhet 
och deras tacksamhet, vilket också får utgöra det kännetecknande slutom
dömet om Gustaf Arvidsson och hans familj i Nybyggares dagliga leverne. 
Eller som O.P. Pettersson uttrycker saken: Man ”voro gudfruktigt folk 
och ”levde i en fast tillit till Gud”, som man tjänade genom att läsa böner 
och höra Guds ord, ”men framför allt skulle man tjäna Honom genom att 
redbart och flitigt utföra nyttigt arbete” (s. 453).
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Moderniseringens framryckande krafter
- ett löfte om framåtskridandets triumf 
över naturen eller de arbetande massor
nas hotfulla intåg i ett orört land? 
Fotografiet visar en grupp rallare vid 
byggandet av den del av Malmbanan, 
den så kallade Ofotenbanan, som går 
mellan Narvik och Kiruna. När Ofoten
banan stod färdig 1903 hade hela 
nationen bundits samman av järnvägen 
och de avlägsna lappmarkerna slutligen 
blivit allmänt tillgängliga. (Foto: Borg 
Mesch, Kiruna kommuns bildarkiv.)

Skildringen framstår alltså som en kraftfull framställning av ett allt
igenom ”omodernt” leverne, som inte verkar kännas vid något förfall eller 
någon synd. Det som kan tyckas primitivt och oskuldsfullt är framför allt 
gott och rent. Därom vittnar inte minst människorna själva och deras förnöj
samhet, som i sig utgör ett starkt argument mot det moderna livets avigsidor. 
Det påminner på så vis om en närmast utopisk ”god gemenskap”, om ett 
Gemeinschaft, som indirekt står i kontrast till den moderna tidens Gesell
schaft, till penningekonomins anonymiserade samhälle.40! det avseendet på
minner framställningen också om ett kulturkonservativt värnande om det 
goda familjelivet och vissa ”fasta” värden, liksom om en därmed samman
hängande kritik mot den samtida ”upplösningen” av familjen, den bristande 
gudstron och allmänna sekulariseringen.

Ur denna synvinkel är det inte heller svårt att uppfatta såväl O.P. Petters
sons som Linnea Fjällstedts texter som inlägg i en större diskussion om det
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moderna. Under den tid Pettersson och Fjällstedt verkade rasade ständigt 
olika debatter om moderniseringen eftersom den norrländska landsändan 
tycktes särskilt problematisk, men också som ett slags framtidsland, där den 
framtida utvecklingen föreföll relativt öppen och som föremål för debatt och 
ofta radikala idéer om genomgripande förändringar. Dessa debatter rörde allt 
ifrån den under förra sekelskiftet omdebatterade ”Norrlandsfrågan” till de 
under 1960- och 1970-talet aktuella frågorna om urbanisering, avfolkning 
och det norrländska inlandets ”eftersatthet”.41 Naturligtvis var varken jour
nalisten och författaren Linnea Fjällstedt eller folkskolläraren O.P. Petters
son oberörda eller opåverkade av sådana diskussioner, utan tog snarare stort 
intryck - ifall de inte var direkt delaktiga - av dem. I ett tidigare sammanhang 
talar också O.P. Pettersson explicit om moderniseringen i Vilhelmina som 
en ”dålig utveckling”, om hur ”den gamla vänsällheten och förtroligheten 
mellan sockenborna utplånades mer och mer med varje år”, och om att de

Den moderna människan i den 
"idylliska" vildmarken. Som Sverker 
Soriin skriver i Framtidslandet (1988) 
innebar industrialismens erövring av lapp
markerna att "den estetiska betraktelsen 
kunde ingå ett slags ohelig allians med 
det ekonomiska utnyttjandet. Gemensamt 
för båda dessa varianter av norrlands- 
intresset var en långt driven exotism.
I Norrland fanns det okända, som sam
tidigt var det ännu inte erövrade, det som 
väntade på att införlivas. Kanske hade 
konstnärer och industrimän en gemensam 
utgångspunkt i lockelsen att, så att säga, 
upptäcka och inviga detta jungfruliga land". 
På bilden syns konstnären Karl Tirén, som 
för övrigt också samlade på samiska jojkar, 
någonstans i närheten av Abisko. (Foto: 
Borg Mesch, Kiruna kommuns bildarkiv.)
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invanda tankesätten och levnadssätten gått förlorade för att i stället ersättas 
med nymodiga, ”modärna” fenomen.42 Allt som rör det förflutna - liksom 
bevarandet av detta - visar sig således vara känsliga spörsmål just eftersom 
det rör frågor kring själva samhällsförändringarna, och då erinrandet om 
”det gamla” både kan tydliggöra ”det nya” och ifrågasätta det. (Detta blir ju 
för övrigt också tydligt i ett senare sammanhang när Per-Uno Ågren med en 
samhällskritisk udd beskriver de försvinnande spåren efter nybyggartiden.)

Frågan är emellertid om Linnea Fjällstedts och O.P. Petterssons skild
ringar endast är att betrakta som ett svar eller en effekt av samhällsföränd
ringarna. Det finns en hel del som talar mot ett sådant synsätt och som 
komplicerar bilden. Båda författarna intar ju ett tvetydigt förhållande till 
såväl det moderna som det ”gamla” i och med att de kan sägas verka inom 
en modern offentlighet samtidigt som de har sin utgångspunkt i andra, mer 
lokalt anknutna sammanhang. Så utgör inte heller texterna några entydiga 
utsagor, utan förhåller sig snarare på ett mångtydigt sätt till det förflutna, 
och kan lika gärna tolkas som ett hävdande av ”omoderna”, moraliska 
eller andliga värden i samtiden. Detta gäller tydligast O.P. Petterssons 
Nybyggares dagliga leverne, i den meningen att han uppenbarligen medvetet 
valt ett relativt godartat exempel ur den mängd olikartade fall han beskrivit 
i Gamla byar, varför man naturligtvis inte heller kan utesluta att förhållan
dena i Dorris verkligen var så goda som han skriver. Och i så fall rör det sig 
ju om något annat och mer än om att endast vara en modern föreställning 
om detta ”gamla” och för alltid förgångna.

Det är givetvis inte heller helt oväsentligt att både O.P. Pettersson och 
Linnea Fjällstedt har personliga band till den trakt de skildrar. Förutom 
sina egna minnen och erfarenheter står de också i en nära relation till de 
människor de skriver om eller som berättar om det skildrade. I och med att 
O.P. Pettersson var född och uppvuxen i närheten av Dorris - i den när
belägna byn Lövnäs - var han inte bara bekant och ibland släkt med sina 
informanter utan även, som det heter, ”en av folket”. Han har dessutom sagts 
vara ”sin egen sagesman”, som kunde berätta utifrån vad han själv allmänt 
fått höra och veta om gångna tider.43 Hans förhållande till skildringarna blir 
därför i en viss mening dubbelbottnat genom att han både framstår som 
skildringarnas sagesman och författare, och genom att han pendlar mellan 
muntligt berättande och skriftlig framställning. På motsvarande sätt skildrar 
Linnea Fjällstedt sin egen mormors öde och vill så att säga vara hennes röst, 
göra henne rättvisa och i någon mån ge henne och hennes efterkommande 
upprättelse. I detta avseende bygger Fjällstedts kunskaper och kännedom
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om det förflutna på en djupt personlig relation och på ett förtroende som 
hon tycks vilja återgälda. Som Sune Jonsson noterar i förordet till hennes 
andra roman, Ödeslotten (1977), är detta också en ståndpunkt som hon mer 
allmänt intar i sin uppfattning om människors berättelser:

Hon bar fått erfara att människor har behov att genom henne få tala ut om 
det framfarna. Hon upplever sig därför som en möjlighet att ge anonyma 
livsöden röst och tillvaro i litteraturen ... Att få ge alla dessa fåfängligt sträv
samma det människovärde som hör dem till, räknar Linnea Fjällstedt som 
sin angelägnaste uppgift.44

På grund av den nära relationen till det O.P. Pettersson och Fjällstedt skri
ver om rymmer texten även en mängd spår av personliga, etiska och mora
liska relationer, det vill säga en nog så väsentlig mellanmänsklig dimension 
bortom de rent faktamässiga och historiska dimensionerna. Men det är en 
långt ifrån självklar och oproblematisk dimension som hänger samman med 
frågan om det folkliga och den därmed förknippade frågan om autenticiteten 
i de andras uttalanden.

De andras röst och skildringarnas autenticitet
Ett genomgående drag i kommentarerna till O.P. Petterssons och Linnea 
Fjällstedts verk är att betoningen av det historiskt autentiska och dokumen
tära motsvaras av ett minst lika starkt betonande av skildringarnas folkliga 
prägel. Från arkivhåll vill man exempelvis gärna se det som att Gamla byar 
i första hand är en samling ”folkliga och muntliga berättelser”, och som 
att Pettersson talar ”med folkets röst” tack vare sin lokala förankring och 
förtrogenhet med de människor och miljöer han skildrar, och att det därför 
rör sig om ett genuint folkligt kulturarv. Att O.P. Pettersson under större 
delen av sitt liv och under den tid han författar Gamla byar och Nybyggares 
dagliga leverne verkar under andra förhållanden - som lärare och under 
de traditionssamlande arkivens inflytande - tillmäts mindre betydelse, eller 
anses åtminstone inte ha någon direkt inverkan på skildringarnas innehåll. 
På ett motsvarande sätt anses inte heller Linnea Fjällstedts ambitioner 
att samla och bevara folkminnen som betydelsefulla för själva författar
skapet. Alltså underbetonas de samtida och moderna aspekterna, medan de 
historiska eller ”traditionella” aspekterna överbetonas till den grad att
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berättelserna om Dorris anses som otvetydigt folkliga och genuina, trots att 
varken O.P. Petterssons eller Linnea Fjällstedts skildringar uppvisar en sådan 
otvetydighet.

Det är också oklart hur det förhåller sig med de personer som så att säga 
får förkroppsliga historien och levandegöra det förflutna. I Linnea Fjällstedts 
fall vet vi visserligen att det är huvudpersonen själv, Fjällstedts mormor, som 
har berättat det mesta, men vi vet egentligen ändå inte vad som sagts. Den 
röst vi har tillgång till är ju återgiven, en röst som författaren tycker sig höra 
och försökt återskapa, beroende på sina egna intryck av det berättade och 
sin egen uppfattning om dåtidens förhållanden.

Beträffande O.P. Petterssons båda skildringar av Dorris vet vi inte 
ens vilka som varit berättelsernas ursprungliga sagespersoner eller hur berät
telserna tillkommit, trots att skildringen i framför allt Nybyggares dagliga 
leverne (men även i Gamla byar) tillhandahåller en sådan mängd precisa 
uppgifter och specifika detaljer att O.P. Pettersson rimligen måste ha talat 
direkt med någon eller några som kunnat ge ingående redogörelser för vad 
som ägt rum. I texten förekommer också vad som tycks vara direkta, orda
granna citat efter vad man sagt. Enligt för- och efterorden till Gamla byar och 
Per-Uno Ågrens kommentarer i tidskriften Västerbotten är det mest troligt 
att Pettersson använt sig av flera sagesman, möjligen av Gustaf Arvidsson 
själv, som Pettersson faktiskt träffade och vars berättelse han kan ha upp
tecknat redan på 1880-talet. Åtminstone vet vi att Gustaf Arvidsson dog 
1896, vid 94 års ålder, medan O.P. Pettersson var född 1859 och började 
uppteckna redan i 20-årsåldern. När det gäller skildringen i Gamla byar på
pekar Karl-Hampus Dahlstedt sålunda att ingenting nämns direkt om vem 
som är sagesmannen, men att ”skildringen själv” vittnar om att den ”här
rör från Gustaf Arvidsson. Allt är sett genom hans ögon”.45 Per-Uno Ågren 
framför, med hänvisning till sina samtal med de personer han har kommit i 
kontakt med i Dorris, däremot antagandet att O.P. Petterssons huvudsakliga 
sagesman var en man vid namn Petter Edman, bosatt i Dorris, som man 
vet att Pettersson använde som informant vid andra tillfällen och som han 
dessutom hade bott hos under de uppteckningsresor han företog i början av 
1920-talet inför författandet av Gamla byar. O.P. Pettersson nämner själv 
inte mycket mer än att han faktiskt träffade Gustaf Arvidsson och alltså hade 
ett eget intryck av honom (vilket beskrivs i Gamla byar). Det framgår även 
att han använde sig av vad Gustaf Arvidssons son, Arvid, personligen berät
tade (vilket också nämns i Gamla byar) och dessutom att han vid ett tillfälle 
träffade och hörde dottern Sara Stina berätta om sin tid i Dorris.46 Men mer
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än så får vi inte veta. Vad som står klart är endast att O.P. Pettersson inte på 
ett enda ställe kommenterar skillnaderna mellan de olika versionerna eller 
någonstans framhåller någon särskild sagesman till respektive skildring.

Faktum är att O.P. Pettersson inte alltid brukade eller ens kunde ange 
vilka hans sagesman hade varit. Att det förhåller sig på det sistnämnda viset 
framgår bland annat av en uppteckning som en arkivtjänsteman vid ULMA, 
Sven Liljeblad, gjorde efter ett besök hos O.P. Pettersson under somma
ren 1936, då Liljeblad ville veta vilka som varit sagesman till de folksagor 
Pettersson upptecknade under slutet av 1800-talet. Svaret blev kanske inte 
så klargörande som Liljeblad hade önskat, men ger en intressant inblick i 
vilket sammanhang berättelserna hade rört sig:

Det är omöjligt att för mig nu säga sagesmannen till de olika sagorna. 
I fråga om sägnerna om nybyggarna äro de i regel berättade i den by, säg
nerna handla om. ... Men jag förstod inte att teckna upp på den tiden. ... 
Nu äro de för länge sedan döda, de gamla, som berättat för mig. ...

De bästa sagesman för riktiga sagor, som har levt till senare är, voro de 
båda makarna Johan Daniel Edman och Tekla Edman i Grytsjö. ... Det var 
duktigt och dugligt folk. Johan Daniel Edman var dock hela sitt liv fattig. 
På den tiden var Grytsjö en fattig by med endast två grannar ... Men Johan 
Daniel Edman var en skämtsam och sällskaplig man. Han var en skälm den 
där Johan. ...

I Johan Daniel Edmans hus har jag hört många berättelser. Hans hustru 
... berättade sagor och fantasiberättelser. Och det gjorde Johan Edman å. 
Tekla sjöng även visor. Dem upptecknade jag som seminarist och lämnade 
[till] Nordlander. ...

Något litet har upptecknats efter Johan Reinhold Bång, son till Zacharias 
Bång. ... Men det är inte så mycket han berättat för mig, Gamm-Bången. 
Men själv har jag berättat mycket för honom. Han var sä begiven på att 
höra sagor och berättelser. Berättelser från böcker och alla möjliga håll. ... 
Han brukade be mig berätta något. Det brukade jag göra. Jag hade varit rätt 
mycket i Norge, där de hade översättningar av isländska sagor, som jag då 
berättade.

De flesta sagorna hörde jag berättas som barn. Det var särskilt pigan 
hemma, Gammal-Greta, som berättade för oss barn. ...

Somt hörde jag även av min moder, Anna Christina Olofsdotter från 
Lövnäs. Hon berättade sagor. Hon hade själv sett vittrad7
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Till den långa raden av presumtiva sagesman kan vi alltså även lägga 
O.P. Petterssons eget namn, då han tydligen själv brukade berätta för andra 
(också för sina sagespersoner!) och var sin ”egen sagesman”. Enligt en an
nan anställd vid ULMA, arkivarien Åsa Nyman, var han dessutom ”känd 
som en god berättare”.48 Det mesta tyder med andra ord på att det i prak
tiken inte går att dra en klar gräns mellan författare och sagesperson och 
på att O.P. Pettersson kanske därför inte heller lägger någon större vikt vid 
vilken röst man ”egentligen” hör. Det tycks snarare röra sig om allmänt 
förekommande berättelser, utan något entydigt ursprung eller någon fast
ställd version. Därmed kan han också själv sägas vara den berättare som 
efter egen förmåga återger vad han hört och kunnat erinra sig, eller som 
kanske rättare sagt återberättade berättelsen om nybyggarna i Dorris. Detta 
innebär i så fall också att det finns ett glapp mellan vad slags röst arkivet för
väntade sig att höra i uppteckningarna och vad som faktiskt blev uppteck
nat. Det visade sig finnas en mängd andra röster dolda i historieskrivningen. 
Kanske skymtar även en annan uppfattning om berättelsernas sanningshalt. 
Åtminstone står det ju klart att O.P. Pettersson aldrig försökte komma fram 
till en sann och fastställd version utan snarare talade om berättelserna om de 
första nybyggarna som ”sägner” på ett sätt som antyder att gränsen mellan 
sanning och fiktion var flytande.

Den historieskrivning som vi har att göra med utgår alltså från en mängd 
olika röster och uppteckningar eller anteckningar från flera tillfällen, dels 
från skilda insamlingstillfällen, dels utifrån när O.P. Pettersson på ett mer 
slumpmässigt sätt fått höra berättelserna. Det verkar därför också be
gripligt att historien om Dorris föreligger i två olika versioner, eftersom 
O.P. Pettersson mest sannolikt fått höra olika berättelser av olika perso
ner men också efterhand funnit det befogat att, beroende på sammanhang, 
även själv berätta skilda versioner. På så vis har vi närmast att göra med ett 
sammelsurium av skilda röster och berättelser, eller åtminstone med spåren 
av flera olika röster och med ett slags flyktiga berättelser, som varken kan 
fastställas i en version eller sägas bero på någon särskild sorts röst. Inte 
ens O.P. Petterssons författarröst är entydig utan visar sig vara samman
satt och komplex. Den sönderfaller dels i den röst han har i egenskap av 
åter berättare eller sagesman, dels i en mer distanserad röst, genom att han 
själv ofta bryter in i framställningen för att komplettera skildringen med 
sina mer allmänna kunskaper om rådande förhållanden och med neutrala 
eller sakliga beskrivningar. Detta innebär i praktiken att både Gamla byar 
och Nybyggares dagliga leverne utgör ganska märkliga blandningar av
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Det vardagliga berättandets tillfälle?
En bild av en paus i arbetet, när släkten 
Bergfors i Dorris bärgar hö en sommardag 
1946. (Foto: Nils Eriksson, Västerbottens 
museum.)

eposliknande berättelser och uppräknande av fakta, av personligt berättande 
och detaljerade beskrivningar, liksom en blandning av skilda genrer, med 
såväl ”objektiva” som ”subjektiva” inslag.

Vad jag kan se är det också just mot bakgrund av denna mångfald av 
röster och detta ständigt pågående berättande som vi bäst kan förstå de båda 
skildringarna av de första nybyggarna i Dorris. Det som skiljer O.P. Petters
sons berättande från det ”vanliga” berättandet är egentligen endast att hans 
framställning fått en skriftlig form och därmed även en skenbart beständig 
litterär eller dokumentär prägel. Likväl har skildringarna varken en klar för- 
fattarröst eller någon särskild upphovsman, lika lite som de kan känneteck
nas som folkliga berättelser. Det väsentliga är i stället själva berättandet och 
berättandets villkor. Det är en historieskrivning som förutsätter flera röster 
och ett oupphörligt återgivande av olika berättelser om det förflutna. På sätt 
och vis återspeglas detta också i själva nedtecknandet av texten genom att
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historien om Dorris faktiskt även skriftligen kom att omarbetas och där
med återberättas vid flera tillfällen - på 1920-talet, 1930-talet, 1940-talet, 
1970-talet samt vid millennieskiftet. Här illustreras att historien aldrig är, 
blev eller ens kan vara helt färdigskriven.49 Vi kan också se det som att 
O.P. Pettersson i viss mån överträffade de andra sagesmannen eftersom han 
hade en så pass god, allmän och djupgående kännedom om berättelserna i 
fråga, men framför allt tack vare att han tillförde ytterligare dimensioner 
och aspekter, bland annat genom att använda sig av en del skriftliga källor 
och lägga till sina egna omdömen.

En annan viktig aspekt är att O.P. Petterssons stil har visat sig vara svår 
att få ett klart grepp om. Den framstår ju varken som rent muntlig eller 
skriftlig, varken som dialektal eller riksspråklig, utan verkar snarare vara 
något av bådadera, eller utgör kanske rättare sagt ett slags hybridiserat 
språk. Som Karl-Hampus Dahlstedt påpekar är O.P. Petterssons språk på
fallande egenartat. Det förefaller, menar Dahlstedt, till och med ”som om 
nedskrivaren [O.P. Pettersson] hade velat upphöja sitt modersmål till ett nytt 
riksspråk”.50

Mot den här bakgrunden har vi också anledning att fråga oss vad som 
skiljer O.P. Petterssons skildringar från en skönlitterär skildring och i vad 
mån Linnea Fjällstedts Hungerpesten kan sägas vara mer skönlitterär än 
Nybyggares dagliga leverne. (När det gäller Gamla byar har texten dock 
en mer faktamässig karaktär eftersom skildringarna varvas med utdrag ur 
skriftliga källor, syneprotokoll, topografiska uppgifter, etcetera.) Det ligger 
nära till hands att fråga sig om inte historieskrivningen därmed även kan 
sägas vara mer av berättelse och fiktion än ett återgivande av faktiska om
ständigheter.51 Som vi har sett är det ju endast själva sanningsanspråket 
- som beror på den förmenta realismen och dokumentära stilen - och den 
förmodade autenticiteten som skiljer texterna från det fiktivt skönlitterära.

Dessutom återstår frågan om vad slags röster O.P. Pettersson och Linnea 
Fjällstedt talar med och vad slags historia de berättar, ifall de inte utgör 
någon helt ”annan” röst eller berättar någon genuint folklig historia; det 
vill säga ifall de varken talar med traditionella eller moderna röster, och ifall 
det varken rör sig om helt fiktiva eller rent dokumentära skildringar. Är det 
kanhända frågan om både och, eller om något helt annat? Kan historieskriv
ningen både vara fiktiv och sann på en och samma gång? Eller är det så att 
vi har att göra med unika, helt egna och personliga röster? Och vad blir det 
i så fall av det historiska och kulturella, av vår uppfattning om det förflutna 
och om kulturarven? Vad refererar berättelserna egentligen till?
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Det svar jag söker verkar finnas i begreppet autenticitet som tycks 
vara den minsta gemensamma nämnaren för uppfattningen om vilket slags 
historieskrivning berättelserna om Dorris är. Som redan har framgått bygger 
den etablerade historiesynen på en förmodad autenticitet, som får karak
tärisera de olika berättelserna framför allt eftersom det är ett begrepp som 
innefattar såväl det folkliga, dokumentära och realistiska, som något levande 
och djupt mänskligt. Det är exempelvis på flera sätt symptomatiskt och kän
netecknande när Karl-Hampus Dahlstedt sammanfattar O.P. Petterssons 
gärning, hans livsverk och storhet, just i att han ”inifrån förmådde återskapa 
en ålderdomlig sydlappländsk miljö ... utan att mista helhetsperspektivet, 
och utan att under den realistiskt berättande prosan förlora den mänskliga 
medkänslan och inlevelsen”.52

Ofta hävdas på så vis en allmän koppling mellan folklighet och auten
ticitet, mellan äkthet och mänsklighet, som svarar mot en modern 
föreställning om (och idealisering av) det icke-moderna ”andra” - i detta 
fall det förflutna och norrländska. Problemet är bara att det inte finns någon 
autenticitet i den meningen att vi får de andras oförfalskade, ”rena” röst, 
eller i betydelsen av att vi har att göra med en autentisk dåtid, utan samband 
med nutiden. Därmed finns det också en uppenbar risk att förståelsen stan
nar vid en klichéartad föreställning om den historiska autenticiteten, liksom 
om det folkliga, det kulturella eller historiska. Vi riskerar dessutom att förbise 
de dialogiska aspekterna, det vill säga att berättelsernas utgångspunkt är 
samtalandet och mångfalden av röster, och därför alltid bygger på mellan- 
mänskliga och sociala förhållanden. Vi riskerar att förbise att det försiggår ett 
slags samtal i själva framställningen, och att skildringarna alltså inte bara för
utsätter en författare eller ”upptecknare”, utan framför allt är gemensamma 
skapelser som de inblandade personerna har lämnat sitt bidrag eller spår till. 
Därigenom beror historieberättandet också i hög grad på etiskt betingade 
relationer mellan de samtalande, som exempelvis mellan O.P. Pettersson 
och hans skilda sagesman, mellan Linnea Fjällstedt och hennes mormor, 
och på någon form av ömsesidiga överenskommelser och samförstånd. 
Slutligen beror det även på själva uppgiften att vidareföra ett visst arv genom 
att försöka göra det förflutna rättvisa.

Just på denna punkt är Nybyggares dagliga leverne särskilt talande 
eftersom det är en framställning som är påtagligt sammansatt av olika röster 
och där flera olika röster bryts mot varandra - i första hand husbondens, 
Gustaf Arvidssons röst, men även hustruns och barnens röster, som det 
finns direkta spår av, och som ibland talar själva eller samtalar med andra.
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Dessutom skymtar flera andra nybyggares öden och röster samt en del per
soner som av olika anledningar kom att vistas i Dorris. På så vis får vi ta del i 
hela hushållets röster och får faktiskt skilda perspektiv på förhållandena vid 
nybygget; särskilt dottern Sara Stinas avvikande och negativa uppfattning, 
som till och med motsäger skildringens ideala karaktär eller åtminstone låter 
antyda att andra berättelser är fullt möjliga.53 Och så använder sig ju även 
O.P. Pettersson själv av flera röster genom att han talar i egenskap av att vara 
infödd vilhelminabo med egna minnen att anföra, samtidigt som han intar 
en relativt utanförstående och distanserad position.

Resultatet blir ett stilistiskt sett sammansatt verk som pendlar mellan 
olika stilar och framställningssätt, mellan neutrala beskrivningar och person
liga porträtt. Det visar sig inte finnas några entydiga eller monologiska rös
ter i texten. Det utmärkande är tvärtom en sorts flerstämmig, polyfon eller 
multivokal karaktär, en historieskrivning där människorna framträder på ett 
dialogiskt sätt.541 den meningen påminner O.P. Petterssons verk också en del 
om den polyfona text Michail Bachtin talat om i sina analyser av skönlit
terära texter, där han bland annat drar följande slutsats om möjligheten att 
lyfta fram skilda röster:

Att bemäktiga sig den inre människan, att se och förstå henne är omöjligt 
om man gör henne till ett objekt i en icke-delaktig, neutral analys, och det 
är likaså omöjligt att bemäktiga sig henne genom en sammansmältning med 
henne, genom inlevelse i henne. Nej, man kan endast närma sig och visa 
henne, eller rättare sagt få henne att visa sig själv, genom att umgås med 
henne på ett dialogiskt sätt. Och att gestalta den inre människan ... det är 
endast möjligt genom en gestaltning av hennes umgänge med den andre. 
Endast i umgänget, i växelverkan mellan människor, framträder ”människan 
i människan”, såväl för de andra som för sig själv.55

Här kan vi också tillägga att samma sak gäller förståelsen för det histo
riska, det förflutna och kulturella, ifall vi ser till de mellanmänskliga och 
gemensamma aspekterna. I sådana sammanhang blir det just frågan om en 
”växelverkan” - till exempel mellan ”nu” och ”då”, mellan jaget och den 
andre - och om att historien därför endast kan framträda ”i sig självt”, vara 
verkligt levande, tack vare detta ständiga samspel.
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Nya perspektiv inför det fortsatta 
historieskrivandet
Hur bemöter man det förflutna som något...
som kontinuerligt inför en annanbet eller alteritet i nutiden?
- Homi K. Bhabha 2001

Hur ska vi då hantera alla dessa röster, allt detta samtalande och all denna 
mångtydighet på bästa sätt? Vad innebär det att inta ett dialogiskt förhållnings
sätt och att försöka uppfatta det förflutna som en närvarande ”annanhet”?

Vad jag har försökt visa är att det största hindret för en alternativ 
historieuppfattning är att de fundamentala begreppen - folklig, kulturell 
och traditionell - tenderar att vara alltför trånga i den meningen att de 
reducerar det förflutna till något frånvarande och entydigt. Genom att be
greppen utdefinierar de dialogiska dimensionerna kan de varken göra de 
berörda människorna rättvisa eller tillerkänna det förflutna sin mångtydighet. 
Inte minst blir det svårt att uppfatta det som att vi har att göra med ett 
komplext förhållande mellan både dåtid och nutid, med ett växelspel eller 
en sajnmanblandning mellan olika tider och spår till det förflutna. På så 
vis utgör ju den skildrade nybyggarkulturen närmast en blandning av spår 
från olika tider. Kategorin ”folket” sönderfaller på ett liknande sätt i en 
rad olikartade röster och exemplifierar därmed snarare något ”orent” eller 
hybridiserat än en för alltid fastställd ”folklig kultur”.

På grund av begreppens styrande och fastställande effekt blir förhållandet 
till de andra och deras spår också problematiskt etiskt och existentiellt sett, 
eftersom vi - när vi förhåller oss till detta förflutna - i praktiken kommer att 
förhålla oss till det snarast som till ett frånvarande objekt, än som till något 
eller någon som vi står i en dialogisk relation till. Därmed riskerar vi att för
neka såväl de andras som förflutenhetens etiska och existentiella betydelse, 
det vill säga att vi, genom att vara ”arvtagare”, står i ett etiskt förhållande 
till det förflutnas spår på ett sätt som påverkar vår egen existens.

Härigenom aktualiseras även frågan om hur vi ska kunna lyfta fram det 
förflutnas annanhet och mångtydighet på ett någorlunda rättvisande sätt. 
Detta problem bottnar i sin tur i hur vi förhåller oss till det ”levande”, det 
ständigt rörliga och föränderliga, som just beror på att det finns en mängd 
skilda röster som oupphörligen bryts mot varandra. Som vi har sett så kan 
inte heller berättandet om det förgångna tillskrivas någon enskild person, 
författare eller särskild grupp av människor, eftersom det inte kan vara
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någons egendom eller behärskas annat än tillfälligtvis. Eftersom mångtydig
heten innebär att historien alltid föreligger i flera versioner blir det poänglöst 
att försöka fastställa en version eller en berättelse. Vad som är möjligt blir i 
stället att låta historien vara öppen och förhandlingsbar, outtömlig och oav- 
slutbar och därmed alltid möjlig att ompröva.56

Helt avgörande är alltså bur vi väljer att förhålla oss till själva arvet 
av berättelser och spår och hur vi därmed kommer att förstå och använda 
oss av detta arv. Därigenom kan vi även hävda att det finns en möjlighet 
att återskapa, återberätta eller återanvända helt skilda former av kulturarv. 
Som jag vill mena är det också just precis denna valmöjlighet som illustreras 
i fallet Dorris; det vill säga möjligheten att ”konfrontera” den etablerade 
historieskrivningen med den mångtydighet som följer av att vi intar en dia
logisk ståndpunkt. Vilka konsekvenser denna ståndpunkt har i praktiken är 
i och för sig inte helt lätt att säga utom just att saker och ting framträder 
som mer komplexa, mer oförutsägbara och öppna för olika tolkningar. På 
grund av att det förflutna föreligger i flera versioner får vi lov att acceptera 
flera historier och flera former av sanning, liksom alla de motsägelser och all 
den komplexitet skildringarna tillhandahåller. Å andra sidan behöver vi inte 
helt och hållet förneka de historiska sanningar texterna gör anspråk på och 
hänge oss åt ett helt relativistiskt synsätt, utan kan i stället hävda en vidgad 
och fördjupad historieuppfattning.

Ifall vi erkänner de historiska skildringarnas mångtydighet kommer vi 
också att kunna uppmärksamma sådana röster och dimensioner som i regel 
har varit undanträngda, om än latent närvarande. Dessutom kan vi konsta
tera att historien inte alltid hänger ihop och att de motsägelsefulla och tve
tydiga dragen närmast tyder på att vi har att göra med en historieskrivning 
som rymmer en mängd inneboende motsättningar, olika förhållningssätt och 
motsägelsefulla drag. Vi tvingas att konfronteras med skilda uppfattningar 
om vad som är sant och inte sant, eller med vad som möjligen kan sägas 
vara en skillnad mellan ”berättade sanningar” och en ”empiriskt verifierbar 
sanning”.

Vi behöver inte heller dra någon bestämd gräns mellan förr och nu. Vi 
kan tvärtom utgå från att det aldrig är möjligt att fastställa en autentisk dåtid, 
helt avskild från nutiden och oberoende av hur vi idag uppfattar detta ”då”, 
som i någon mån alltid är en efterhandskonstruktion. Vi får nöja oss med att 
historien är uppbyggd av både ”nytt” och ”gammalt”, precis som Petterssons 
och Fjällstedts verk ständigt pendlar mellan det nutida och förflutna.57Det är 
också i den meningen som historien i praktiken har förhandlats fram mellan
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detta ”nu” och ”då”, mellan hur vi föreställer oss det förflutna i relation till 
vår samtid och de spår vi ärver.58 När vi ser saken på det sättet öppnar vi även 
samtiden för vad dessa spår och detta arv har att säga oss bär och nu, för 
kulturarvets eller historiens konkreta närvaro i vår egen tid och våra egna liv.

Med andra ord framstår spåren från det förflutna inte längre som 
för alltid förlorade ”rester” eller relikter, dömda att försvinna eller 
upplösas som ett slags bleka återspeglingar av det förflutna, utan snarare som 
något att än en gång aktualisera och använda i ett samtida sammanhang. 
Vi får dessutom anledning att ompröva kulturbegreppet genom att försöka 
uppfatta det kulturella som något mellanmänskligt, ständigt pågående och 
omförhandlingsbart.

Låt mig ge några förslag på varthän omprövningarna av historien kan leda i 
fallet med Dorris och den norrländska nybyggarkulturen.

Det står alltså klart att själva berättandet har en central ställning och 
att frågan om vad slags berättande det är leder oss i olika riktningar. Det är 
till exempel möjligt att uppfatta O.P. Petterssons skildringar av nybygget i 
Dorris snarare som ett slags allegorier över ett alternativt samhällstillstånd, 
än endast som beskrivningar av faktiska förhållanden.59 Dessa allegorier kan 
i så fall sägas vara en implicit kritik mot den moderna samtiden och ett häv
dande av andra värden än de moderna, det vill säga av sådana värden som 
författaren - just genom att berätta - önskar bevara, framhålla eller erinra 
om. I denna mening framstår särskilt Nybyggares dagliga leverne som en 
allegori över det ”goda” och ”rättfärdiga” livet, som samtidigt utgör en sorts 
motberättelse riktad mot samtiden. Som jag ser det är det också just denna 
både kritiska och hävdande aspekt som utgör den främsta anledningen till 
att O.P. Pettersson valde exemplet Dorris, eftersom han såg det som ett gott 
och etiskt föredöme väl värt att hävda som sådant.

Detta gäller mest uppenbart själva försörjningssättet, ekonomin och 
livsföringen, som O.P. Pettersson bemödar sig om att beskriva in i minsta 
detalj. Vad som står i fokus är en alternativ, icke-modern, icke-kapitalistisk 
och alltigenom självhushållande ekonomi, samt vilken betydelse denna eko
nomi har för människornas synsätt och inbördes relationer. Det rör sig med 
andra ord om en social och moralisk ekonomi, som förutsätter vissa sociala 
relationer och en reciprok logik (innebärande utbyten, gåvor, gentjänster, 
etcetera).60 Det är en ekonomi där var och en i princip är oersättlig och där 
det anses väsentligt att i alla avseenden göra rätt för sig, att vara hederlig och 
redbar, att aldrig utnyttja andra och endast nöja sig med vad man behöver
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för sitt uppehälle. På så vis blir det en skildring som både kan uppfattas som 
en kritik mot den moderna, avpersonifierade ekonomin, och som ett häv
dande av en annan form av ekonomiskt tänkande. Det blir en skildring med 
en tydlig udd mot den moderna ekonomins moraliska brister, vilket kommer 
till uttryck när O.P. Pettersson inskärper att folket i Dorris inte hade ”en 
tanke på att tjäna mer än nödvändigt”. Det blir också en framställning av en 
alltigenom meningsfull ekonomi, som har ett otvetydigt existentiellt värde, 
såsom det arbete där ”allt får ta sin tid”, där man aldrig jäktar eller upple
ver arbetet som meningslöst (eller med O.P. Petterssons ord: ”man frågade 
aldrig efter meningen, upplevde aldrig arbetet som enahanda”). Tydligare 
än så behöver inte kritiken mot det moderna lönearbetet formuleras. Tydli
gare behöver inte heller påminnelsen vara om varför det finns anledning att 
hävda andra synsätt än det moderna vinsttänkandet. Det är också därför 
som skildringen kan sägas vara ett slags närvarande arv som än idag äger sin 
potentiella aktualitet som en erinran om andra möjligheter, men kanske även 
som en alltjämt levande kritik, ett tvivel eller möjligen en vision om andra 
ekonomiska förhållanden och ett annat arbetsliv än det rådande.61

Inte utan orsak utgörs ju en betydande del av innehållet i Nybyggares 
dagliga leverne av skildringar av godartade sociala förhållanden, av en all
mänt god grannsämja och av stabila och kärleksfulla familjeförhållanden. 
I det avseendet kan vi knappast undgå att ta intryck av de starka banden 
mellan människorna och av hur man hjälps åt med sina gemensamma 
åtaganden. Inte heller går det att förbise den förnöjsamma, tacksamma 
och ödmjuka inställning nybyggarna intar, inte minst med tanke på att 
O.P. Pettersson på anmärkningsvärt många ställen inskärper dess avgöran
de betydelse för ny byggesverksamhetens framgång. I det ljuset verkar även 
nybyggarnas starka tro på en högre, gudomlig rättvisa, närmast som en 
tillgång (förutom att den lätt kan förstås som en kritik mot samtidens 
relativism och allmänna sekularisering).

Vad som åskådliggörs är alltså inte bara dåtidens lutheranska livsåskåd
ning utan ett förhållningssätt med långtgående konsekvenser för själva männi- 
sko- och samhällssynen samt för uppfattningen om omvärdens beskaffenhet. 
Det visar sig nämligen också att nybyggarnas synsätt inte blott vilar på en 
rent kristen syn utan även på en mer allmänt ”andlig” verklighetsuppfatt
ning. När O.P. Pettersson slutligen sammanfattar ”Dåresfolkets” livsåskåd
ning framkommer en bild som närmast utgör en blandning av kristen och 
så kallad folklig tro, och som låter antyda en speciell uppfattning om det 
förflutnas närvaro:
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Tecken och under trodde Dåresfolket fast på. ... Sjuknade en person, så hade 
Gud tillstått att sjukdomen fick komma över honom. Var livstiden ej ute för 
den sjuke, kunde han botas med de rätta medikamenterna och kom åter till 
hälsa, men var hans livstid ute, sä hjälpte inga botemedel, ty det är så att varje 
människas livstid är på förhand bestämd till sin längd. Var tiden ute för en 
människa, så att hon skulle dö, så visade sig fegd, dödsförebud, för henne. ...

Att en död människa i vissa fall kunde visa sig för levande människor, 
var ej att tvivla på. Den döde sades gå igen. Man kunde höra ljud av en 
död, men icke se den döde. Detta ljud kallades skrymt. Gustaf Arvidsson 
och hans hustru visste så väl som de flesta andra, att på jorden fanns så 
många osynliga varelser, att om en människa finge se dem alla, så skulle 
hon icke finna så stort ledigt rum, att hon kunde sätta ned sin fot på detta 
rum. Alldeles övertygade voro de, Dåresfolket, om att vittra, sjörået, bjäran, 
silvskredet, basilisken, forskarlen och kvarngubben funnos till, ty det var så 
många, som hade sett dessa varelser och hört ljud av dem. Att icke tro på 
deras tillvaro var närmast hädelse (s. 454).

Om vi väljer att inte bara se detta som en gången tids ”folktro” utan i stäl
let tar fasta på själva verklighetsuppfattningen och förhållningssättet till det 
förflutna kan vi uppfatta det som en direkt kritik mot den moderna veten
skapens ”botande” och behärskande förmåga. Dessutom kan vi lägga märke 
till att det faktiskt rör sig om en uppfattning om den andres spår som just 
närvarande - fast inte som ”ren närvaro”, utan i gengångarens paradoxala, 
både närvarande och frånvarande form.62 Det är en uppfattning av omvärlden 
som alltigenom levande och andligt beskaffad, och som man därför står i ett 
etiskt förhållande till, så som till allt levande och till varje annan människa. 
I en existentiell mening ingår man därmed också i ett större, överindividuellt 
sammanhang, som syftar bortom den enskilda människan.

O.P. Pettersson beskriver alltså en alltigenom moralisk och meningsfull 
livsvärld. Det är inte bara en värld där förfäderna bokstavligen ”går igen ” 
(ofta på grund av gångna tiders oförrätter). Det handlar även om att var 
och ens livsgärning alltid syftar till att föras vidare, till att ärvas. Följaktli
gen är O.P. Pettersson själv inte bara en arvtagare utan kanske framför allt 
den som vill föra detta ”goda arv” vidare - fast i berättelsens eller allego
rins form. Historierna rör sig därför om det han finner mest värdefullt och 
omistligt: vad som tycks vara en berättelse eller allegori om skapandet av det 
goda livet, dess förutsättningar och förverkligande.631 det avseendet rör det 
sig snarare om en framtidsvision än om en berättelse om en förfluten, för
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alltid gången tid. Att berättelserna om förhållandena i Dorris kan tyckas 
vara anmärkningsvärt fria från konflikter och motsättningar blir också fullt 
logiskt i den meningen att det mest värdefulla består i det etiskt sett goda och 
oklanderliga. Dessutom är det faktiskt en fråga om den fortsatta existensen, 
då Petterssons slutpoäng är att det är tack vare samarbete, duglighet och 
skötsamhet som man överhuvudtaget har överlevt.

Mot denna goda och till synes sannfärdiga framställning står Linnea 
Fjällstedts Hungerpesten snarast som en berättelse om ”det onda” och som 
en nödvändig påminnelse om de mindre goda sidor, om det våld och det för
tryck som alltid riskerar att bli följden av det ideala. Kanske kan man säga 
att Hungerpesten utfärdar en varning om att varken ”de gamla” eller ”nya” 
tiderna kan utgöra någon garanti mot människors olycka. Och därmed är 
förvisso också Hungerpesten en utpräglat moralisk berättelse, fast av helt 
annat slag än Nybyggares dagliga leverne. Den är fylld av ett starkt patos 
för upprättelse och gottgörande, och därför snarare etiskt upprörande än 
upplyftande. Det är en berättelse som i första hand appellerar till läsarens 
känsla för det orättfärdiga och till medkänslan för den andres olycka. Liksom 
Linnea Fjällstedt en gång upprörts och handlat genom själva författandet 
och berättandet manar texten läsaren att upptäcka och reagera mot lik
artade missförhållanden i samtiden.64

Men trots allt rymmer även Hungerpesten en del stråk av godhet som, 
liksom i O.P. Petterssons fall, kan härledas till människornas inbördes hjälp
samhet, välvilja och självuppoffring. Därtill skymtar också en vag men hopp
ingivande andlighet och tro på utommänskliga krafter. Inte minst återkom
mer en liknande ”folktro” och ett likartat förhållningssätt till naturen, bland 
annat i form av ett dödsförebud, en ”fegd”, som spelar en ödesdiger roll i 
nybyggarnas liv. Denna ”tro” kan då även sägas åskådliggöra hur man för
håller sig till naturkrafterna som till ett alltigenom levande och meddelsamt 
väsen, som både kan vara gott och ont, både livgivande och dödsbringande:

Hennes blick sökte sig mot himlen bortom de soldisinbäddade bergs
topparna. En djup och ängslig bönesuck steg upp ur hennes innersta till 
Gud den allsmäktige. Hon upptäckte att solen höll på att försvinna bakom 
mörka och rödkantade moln, som ulliga och hotfulla reste sig över fjäll
randen i söder. Mullret från åskan och det bländande skenet från blixtarna 
tog hon som ett tecken på bönesvar och ett löfte om att intet ont skulle veder
faras dem. Men ändå kände hon åskskräcken genomisa sig. Och hon frös 
trots att luften var tjock och kvalmig av värme (s. 153 f.).
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Gustava Matildas farhågor visar sig vara riktiga. Strax efter ”fegden” 
utbryter ett häftigt åskväder och mannen, Jonas Natanael, träffas av blixten 
och dör.65

I båda fallen handlar det alltså om ett slags etiska och existentiella lär
domar, om en sorts historieskrivning som på olika sätt erinrar om betydelsen 
av andra värden och dimensioner i tillvaron. Skildringarnas primära värde
- själva arvet - består i deras etiska och existentiella mening, som kanske 
framför allt handlar om hur vi idag ska kunna utvinna en användbar etik ur 
dessa berättelser. Det rör sig om ett etiskt arv - och därmed om ett helt annat 
arv än det ”folkliga kulturarv” som Sune Jonsson talade om. Därigenom 
handlar det också om ett arv som rör djupa konflikter och dilemman i det 
nutida, moderna samhället. Det aktualiserar - genom sin latenta närvaro
- just spänningarna mellan det moderna och ”det andra”, mellan olika logiker 
och förhållningssätt, på ett sätt som öppnar historien för omprövning.66

En annan betydelsefull aspekt är att gängse föreställningar om ”det 
norrländska” kommer i ett annat ljus. Det blir, åtminstone potentiellt 
sett, fullt möjligt att uppfatta berättelserna om Dorris som direkt mot
sägande uppfattningen om att man i Norrlands förflutna kan finna en 
genuin ursprunglighet, ett specifikt etniskt arv eller någon entydig identitet.

Ifall vi försöker se bortom begrepp som etnicitet och identitet blir det 
också slående att de etniska aspekterna inte spelar någon större roll, varken 
för O.P. Pettersson eller Linnea Fjällstedt. I fallet med familjen Arvidssons 
liv och leverne tillmäts de just ingen betydelse alls. I stort sett nämns endast 
den samiska härkomsten inledningsvis förutom i något enstaka, mindre 
väsentligt sammanhang. Det tycks i stället som om O.P. Pettersson har velat 
ge ett gott exempel på hur man, som ”fattiga nybyggarelappar”, anpassade 
sig till ”svenska” förhållanden och på hur ett gott förhållande mellan olika 
befolkningsgrupper, mellan nybyggare och nomader, kunde te sig. Därigenom 
framträder en komplex, blandad och ”oren” bild. Det verkar inte heller 
finnas några tydliga gränser mellan samiskt och svenskt, någon rent samisk 
eller svensk kultur, utan tycks snarare som om gränserna ständigt över
skrids. På så vis blir det också svårt att uppfatta någon tydlig åtskillnad 
mellan ”vi” och ”de andra”. Vad O.P. Pettersson väljer att lyfta fram som 
viktigt och betydelsebärande är ju framför allt nybyggarnas arbetsinsats och 
deras godartade arv åt efterkommande släktled. Eller som det står i de avslu
tande orden om Dorris i Gamla byar:
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En brokig skara människor
- män och kvinnor, barn och gamla, 
nybyggare och samer - samlade vid 
Fatmomakke i Vilhelmina under en 
vårhelg någon gång på 1890-talet. Hur 
ser egentligen deras samlade historia 
ut, i all sin skiftande mångfald? Går 
den att omfatta? Kan vi någonsin göra 
den rättvisa? (Foto: Lars Dahlstedt, 
Västerbottens museum.)





Gustaf Arvidssons ocb hans Ingrids minne bör ej få blekna bort och helt 
glömmas. Det var redbara och goda människor. Folket i byarna nere vid 
Malgomajsön talade föraktligt om Dåres, som var en lappby, där endast lappar 
bodde och levde efter lappars seder och bruk, och gycklande talade man om 
Dåresmarknaden, där man kunde få köpa kallvatten och strömmingsansikten.

Dåres är i våra dagar en by med byggnad och odling, fullt jämförlig med 
andra byar ovanom Malgomajsjön, och byn har en befolkning, som är djupt 
intresserad i andligt avseende (s. 76 f.).

Här är det uppenbart att O.P. Pettersson har ett budskap som är riktat till 
samtiden och som närmast tonar ned det etniska ursprungets betydelse. Det 
finns också anledning att notera att betonandet av gudfruktigheten kan upp
fattas som ett argument mot mångas tvivel på samernas ”rätta tro” och 
den relativt vanliga uppfattningen om samerna som förbundna med andliga 
makter av annat slag. O.P. Pettersson tillhandahåller inte någon grund för 
att etnifiera nybygget, för att beteckna byn som samisk. Tvärtom inskärps ju 
”det svenska” i "lappbyn” Dorris och att skillnaderna i praktiken inte spelar 
någon större roll. Det väsentliga är i stället nybyggarnas strävsamma och 
föredömliga levnad, vilket i detta sammanhang möjligen även kan förstås 
som en vision om radikalt jämställda förhållanden, där ingen är förmer än 
någon annan och där alla är lika, oavsett härkomst.67

Låt oss till sist helt kort återvända till de norrlandsbilder och frågeställ
ningar som aktualiserades genom Per-Uno Ågrens besök i Dorris. Den 
fråga som Ågren ställde - om hur kulturmiljövården och samhället 
har ställt sig ”till den historia som de ruttnande husen och de igenväxta 
odlingarna står för” - är ju också en fråga riktad till vår egen samtid, 
och alldeles särskilt till dem som idag förvaltar detta arv: Hur har kul
turmiljövården, museer, arkiv och andra institutioner förvaltat det mate
riella och immateriella arvet efter nybyggartiden? På vilket sätt har aktö
rer och norrlandskännare som Karl-Hampus Dahlstedt, Sune Jonsson och 
Per-Uno Ågren själv medverkat i detta förvaltande? Vilka förhållningssätt 
och vilken historieuppfattning kan vi återfinna bland dem som har haft 
makt och auktoritet nog att fastställa ett offentligen erkänt kulturarv? Och 
hur ser detta arv ut? Vad har lyfts fram och vad har hamnat i skymundan?

Till detta vill jag också lägga ytterligare några frågor om den idag 
aktuella betydelsen av nybyggararvet. Det gäller särskilt hur det i praktiken 
används och potentiellt sett kan användas: På vilka sätt återfinns konflikten
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mellan det moderna och ”det andra” i dagens historiebruk och officiella 
kulturarvsskapande? Går det att spåra underströmmar av något sådant som 
avvikande, etiska eller existentiella arv? Ochhurhar ”de andra” förhållit sig till 
historieskrivningen och kulturarvsskapandet? Kan det finnas några arv ”vid 
sidan om” den offentliga och moderna kulturarvsuppfattningen, något som 
vi kanske kunde se som alternativa eller icke-officiella former av kulturarv?

Med dessa frågor fortsätter jag mina undersökningar, i första hand 
med uppmärksamheten riktad mot kulturmiljövårdens och några centrala 
personers roll i sammanhanget.

NOTER

18 Åke Campbell, Från vildmark till bygd (1948, ny upplaga 1982).
19 Berättelsen om Dorris (här Dåres) inleder del II (s. 1-77), som 
omfattar fjälltrakterna och Vojmsjötrakten, av Gamla byar i Vilhelmina 
(1944/1982). I fortsättningen hänvisar jag till verket förkortat som 
”Gamla byar”, vilket är det brukliga.
20 Här kan också nämnas att författaren Albert Viksten skrivit en roman, 
De sökte nytt land (1947), som delvis bygger på O.P. Petterssons skildring 
i Gamla byar.
21 Jfr Karl-Hampus Dahlstedt, ”Olof Petter Petterssons liv och gärning” 
(1982), s. 234 f.
22Se till exempel Sune Jonsson, förord till Hungerpesten (1975), s. 5. 
23Per-Uno Ågren, ”Nybyggarliv”, i Västerbotten 1978:3, s. 147.
24 Ibid., s. 145, 147.
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251 den inledning i Gamla byar som motsvarar inledningen i Nybyggares 
dagliga leverne står följande att läsa: ”På våren nästa sommare (sie!) var 
Gustaf Arvidsson kommen till detta ställe med sin hustru och de två äldsta 
sönerna Arvid Johan och Jonas Gustaf. Dottern och yngsta sonen Nils voro 
kvar i Strömnäs, där familjen hade bott under den förflutna vintern. Inga 
kreatur hade de med sig. De hade rott i båt uppefter Malgomajsjön och 
dragit båten över land från Jillesen till Stalonsjön. I båten hade man fört 
med sig en del arbetsredskap och det lilla de hade av husgerådssaker samt 
ett icke så litet antal nät. Bostad ordnade de till åt sig under kvistkronan 
på en storgran och det gällde för dem att varenda natt hava näten utsatta 
i sjön, ty den fisk de fingo på näten varje morgon var det enda de hade att 
livnära sig med.”, s. 4-5.
26 Jfr Sune Jonsson, förordet till Hungerpesten, s. 5-7.
27Sara Lidman, ”Folkets historia i Vilhelmina” (1978), s. 206, Bo och 
Katarina Johansson, ” - som en optimismens höga visa” (1978), s. 207.
28 Karl-Hampus Dahlstedt, a.a., s. 235. För exempel på andra utlåtanden 
om O.P. Petterssons verk, se Herman Geijer & Sven Liljeblad, ”Lapplands- 
forskaren O.P. Pettersson” (1935), Åke Campbell, ”Äldre norrländsk ny
byggarekultur i muntlig tradition” (1942), Magnus Mörner, ’”Gamla byar 
i Vilhelmina’ och nybyggarkolonisationen i Norrland under 1800-talet i ett 
vidare perspektiv” (1982), Erik Bylund, ”Kolonisationen i södra Lappland
i belysning av O.P. Petterssons samlingar” (1994) och skriften 
O.P. Pettersson, Lapplandsforskaren (1994).
29 Ola Wennstedt, förord i Nybyggares dagliga leverne (1999), s. 12. Jfr 
Sigurd Fries, ”Något om O.P. Pettersson. Hans liv och gärning” i samma 
bok, s. 13-16.
30 Sune Jonsson, a.a., s. 5—11, 167-176. Se även Sune Jonssons förord till 
Ödeslotten (1977), s. 5-8.
31 Till exempel betonar Sune Jonsson både vad gäller O.P. Petterssons 
Gamla byar och Linnea Fjällstedts verk vid upprepade tillfällen skildringar
nas realism och äkthet (särskilt förorden till Hungerpesten och Ödeslot
ten). Överhuvudtaget betonar de som skrivit om O.P. Pettersson och hans 
livsverk i stort sett enhälligt att det är frågan om verk med ett mycket stort 
såväl vetenskapligt som historiskt värde.
32 Se Karl-Hampus Dahlstedt, ”Utgivarens efterskrift” (1946/1982) och 
Per-Uno Ågren, ”Nybyggarliv” (1978), s. 147.
33 Enligt Dahlstedt utarbetades Gamla byar i två omgångar under åren 
1926-28 och 1937-1938, utifrån uppteckningar från slutet av 1910-talet
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och början av 1920-talet; Nybyggares dagliga leverne 1934-35, med 
utgångspunkt i samma uppteckningsmaterial (a.a., s. 296-298).
34 O.P. Pettersson är visserligen född och uppvuxen i Vilhelminatrakten - i 
byn Lövnäs, inte långt från Dorris - men utbildad folkskollärare och pri
vatforskare. Linnea Fjällstedt har varit verksam som journalist och insam- 
lare av folkminnen.
35 Antropologen Kirsten Hastrup talar jämförelsevis om den etablerade 
västerländska historieuppfattningen som ”a unified sense of history”, det 
vill säga om
historien som homogen, kontinuerlig, linjär, enhetlig och sammanhängan
de, och som ett synsätt som trots att det inte alltid finns en sådan samstäm
mighet påtvingats all annan historieskrivning (Other Histories, 1992, s. 1 f.).
36 Sune Jonsson, efterord till Hungerpesten (1975), s. 167 f.
37 Jfr Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen (1996).
38 Ibid., s. 174.
39 Se till exempel Bylund, a.a., och Mörner, a.a.
40 Jfr Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (1991).
41 Jfr Sverker Soriin, Framtidslandet (1988), för en närmare redogörelse 
för de skiftande ståndpunkterna kring Norrlands modernisering och 
”Norrlandsfrågan”.
42 Inledning till det ännu opublicerade manuskriptet till Ordbok över 
Vilhelminamålet, från 1924 (SOFI 884).
43 Karl-Hampus Dahlstedt, ”O.P. Pettersson” (1944),
Herman Geijer & Sven Liljeblad, a.a.
44 A.a., s. 8. Sune Jonssons kursivering.
45 Karl-Hampus Dahlstedt, ”Utgivarens efterskrift” (1946/1982), s. 321.
46 Om dottern Sara Stina och hennes berättelse står att läsa sist i 
Nybyggares dagliga leverne, s. 455.
47 SOFI acc.nr. 9649. Citerat efter Åsa Nyman,
”Lappmarkens sagoskatt” (1994), s. 49-50.
48 Åsa Nyman, a.a., s. 51.
49 Som antropologen John Van Maanen påpekat: ”Field data are constructed 
from talk and action. They are then interpretations of other interpretations 
and mediated many times over ... Events and conversations of the past are 
forever being reinterpretated in light of new understandings and continuing 
dialogue with the studied” (Tales of the Field, 1988, s. 95, 118).
50 Dahlstedt, ”Olof Petter Petterssons liv och gärning” (1982), s. 234.
O.P. Pettersson har också själv gjort följande uttalande om sitt livsverk:
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”Det är avfattat på ett mycket underligt språk och dess innehåll är varken 
roande eller i någon mån uppseendeväckande: det innehåller allenast 
beskrivningar över primitiva levnadsförhållanden och referat av mer eller 
mindre enfaldiga bondetankar” (citat i Västerbotten, 1978, s. 147).
51 Jfr Hans Hauge, ”Historiens vendinger” (1990), och Paul Rieoeur a.a., 
s. 317 f.
52 Karl-Hampus Dahlstedt, a.a., s. 237.1 förordet till Hungerpesten skri
ver Sune Jonsson på ett liknande sätt om Linnea Fjällstedts ”inlevelse och 
inkänsla”, och om att berättelsen är ”alltigenom dokumentärt förankrad” 
och därför autentisk (1975, s. 10).
53 Här utgår O.P. Pettersson uttryckligen från sitt eget intryck av Sara Stina 
och hennes berättelse: ”... så hände det att under senvintern 1872 kom 
Sara Stina i sällskap med sin pojke till min hemby vid övre änden av Mal- 
gomajsjön. Hon var på väg till Dåres för att hälsa på sin gamle fader och 
bröderna. Hon stannade över i min hemgård ett dygn, innan hon fortsatte 
färden uppöver. Men i Dåres blev hon ej varande mera än några få dagar. 
Hon fann både fadern och bröderna så likgiltiga för henne, och i övrigt 
fann hon Dåres mycket otrevligt och kom inom kort åter till min hemgård, 
där hon åter stannade kvar två nätter och en dag. Linder vistelsen i min 
hemgård berättade hon om, huru bedrövligt de hade haft det i Dåres, då 
hennes moder var borta på tiggarefärd och fadern samt hon och bröderna 
fingo bo tillsammans med korna i stugan av uppresta stockar, där de just ej 
hade annat att äta än lake och harkött” (s. 455).
54Här kan också anmärkas att det ”realistiska" framställningssättet ofta 
just definieras som den dialogiska framställningens motsats, som ”monolo
gisk” och entydig, varför Nybyggares dagliga leverne per definition inte är 
en realistisk berättelse. Eller som John Van Maanen uttrycker det: ”Realist 
tales are not multivocal texts where an event is given meaning first in one 
way, then another, and then still another. Rather a realist tale offers one 
reading ...” (a.a., s. 52).
55 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik (1963/1991), s. 270.
56 Med Van Maanens ord: ”Knowing a culture, even our own, is a never- 
ending story ...” (a.a., s. 119 f., se även s. 35, 95).
57Jfr Peter Kemp, Döden och maskinen (1993), s. 24.
58 Jfr Emmanuel Lévinas, ”Den andres spår” (1990).
59 För ett utförligare resonemang kring allegoribegreppets betydelse, se 
James Clifford, ”On Ethnographic Allegory” (1986).
60 Jfr Carles Salazar, A sentimental economy (1996).
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61 Jämförelsevis har en annan känd nybyggarson, Levi Johansson, framhållit 
sina starka och bestående intryck av självhushållet, just som ett väsentligen 
moraliskt arv (se Jan-Erik Hagberg, ”1 det glesa kulturarvet”, 1993, s. 170 f).
62 Jfr Jacques Derrida, Marx spöken (2003), s. 62 f.
63 Här finns en tydlig parallell till de ”bygdeböcker” som är vanliga i 
Norge. Som Anne Eriksen skriver i artikeln ”Bygda vår - fra bygdebøkenes 
verden” (2002), är dessa böcker ”ingen analyse, istedet skaper den et rom
å leve i”: ”Kunnskapen - og rommet som denne dimensjonen [tiden] bidrar 
til å danne - er emellertid ikke historisk, men snarare moralsk. ... Fram
stillingen i seg selv er orientert mot det gode, hamoniske og velordnete ... 
/men/ også en ide om noe annet - noe som står utenfor ... et forsøk på å 
snu en negativ utvikling, gjennom å peke på de verdier som ligger i akkurat 
denne bygda og dens kultur” (s. 209, 213, 215).
64Jfr Peter Kemp, Lévinas (1992), s. 47: ”När jag förstår hans eller hennes 
situation såsom en olycka vilken ropar efter rättfärdighet ...”.
651 sina andra romaner ger Linnea Fjällstedt också andra prov på denna 
”andliga” natursyn, som även kan vara mer godartade och livsbejakande 
(se till exempel Ödeslotten, s. 13).
66 Jfr Joäo de Pina-Cabral, ”The gods of the Gentiles are demons” (1992), 
för en närmare diskussion om det moderna samhällets förnekande av 
detta ”andliga arv”. Se även John Davis, ”History and the people without 
Europe” (1992), s. 17 f., Carolyn Merchant, Naturens död (1994) och 
Aleksander Motturi, Filosofi vid mörkrets hjärta (2003).
67 Här kan också jämföras med O.P. Petterssons framställning i Kristoffer 
Sjulssons minnen (1979), där han återger en samisk sagesmans minnen av 
sitt liv som renskötare och sedan nybyggare och lärare, närmast som ett 
exempel på en lyckosam omställning från ”samiskt” till ”svenskt”. - I en 
efterskrift till Gamla byar kommenterar historikern Magnus Mörner 
O.P. Petterssons skildringar av de ”etniska grupperna” på följande sätt: 
”Den bild av de inter-etniska relationerna i Vilhelmina som O. P. Pettersson, 
kanske halvt omedvetet, förmedlar, rymmer på samma gång främlingskap 
och samlevnad, konflikter och sammansmältning. ... Att teckna ’nybyg
gare’ och ’samer’ som två klart avskiljbara begrepp i 1700- och 1800-talets 
Sverige skulle alltså innebära en förvanskning av verkligheten” (1982, s. 242).
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Att förvalta det förflutna

Det immateriella kulturarvets förvaltare:
ULM A och DAUM
När det gäller det offentliga förvaltandet av arvet efter nybyggarkulturen 
- det vill säga främst O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts skildringar - tar 
det alltså sin början vid dåvarande Uppsala landsmålsarkiv (ULMA, idag 
SOFI). Det var till detta arkiv O.P. Pettersson först vände sig och det var 
där han fick uppmuntran och stöd för att genomföra arbetet med Gamla 
byar och Nybyggares dagliga leverne. Det är följaktligen också här som det 
mesta av hans uppteckningsmaterial finns bevarat, arkiverat och ordnat.68 
Kontakten med ULMA var vid denna tid även en kontakt med en sedan 
1914 statlig institution med ansvar att förvalta det nationella, immateriella 
kulturarvet i form av dialekter och folkminnen, med särskild inriktning mot 
rikets nordligare delar.

Grunden för ULMA:s verksamhet var i första hand insamlandet och 
bevarandet av vad som ansågs vara ett muntligt traderat, ålderdomligt och 
”oförstört” arv, i den meningen att det inte påverkats eller fördärvats av det 
sentida, moderna samhället. Bevarandet och förvaltandet av detta förment 
genuina arv kännetecknades av ett starkt idealistiskt, värdeladdat drag med 
rötter i nationalromantiska och kulturkonservativa strömningar, men också 
av en strikt vetenskaplig prägel, med positivistiska förtecken och en nära 
koppling till Uppsala universitet. Det upptecknade och arkiverade materialet 
uppfattades därför ur arkivets synvinkel på en och samma gång både som 
starkt värdeladdat och som ett slags neutralt objekt, möjligt att göra till 
föremål för objektiv och systematisk forskning.69

I detta sammanhang tycktes också O.P. Pettersson och hans uppteck
ningar passa väl in. Det var ur ULMA:s synpunkt sett precis den sorts arv 
man efterlyste, ett till synes ursprungligt och genuint folkligt kulturarv. 
Arkivets chef, Herman Geijer, framhöll vid en första kontakt med Petters
son, i ett brev daterat 16 november 1922, att han ansåg uppteckningarna 
vara av största vikt och värde. Det är, som Geijer skriver, arkivets ”livliga 
förhoppning” att hans arbete ”måtte kunna tillvaratagas och så vitt möjligt 
fullföljas” eftersom saken gäller ett dittills åsidosatt tillvaratagande av ”det 
egna folkets språk och minnen”.70 Dessutom utlovade Geijer genast medel
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för det förestående arbetet. O.P. Pettersson blev mycket riktigt snart nog ett 
centralt namn i arkivets bevarande av de norrländska kulturminnena, för att 
inte säga det främsta namnet, med tanke på att hans uppteckningar numera 
utgör en stor del av fundamentet för detta arv.71 Petterssons arbeten blev 
tidigt mönsterbildande, den mall och det föredömliga exempel - ”en värde
full förebild” - som andra upptecknare hade att rätta sig efter.'2 En del av 
O.P. Petterssons uppteckningar publicerades således också omgående, och 
kom på så vis just att fungera som representativa exempel och primära käl
lor till kännedomen om den norrländska nybyggarkulturen.

Arkivets idealism och högt ställda vetenskapliga krav innebar även en 
markant styrning av insamlandet, främst genom att man instruerade och 
skolade sina upptecknare i konsten att göra korrekta uppteckningar. Där
till använde man sig av en mängd detaljerade frågelistor och bemödade sig 
om att göra omfattande granskningar och rättelser av alla insända uppteck
ningar. Med andra ord var det i praktiken frågan om ett ständigt sovrande 
och utmönstrande av det som ansågs vara genuint folkligt, liksom ett mycket 
konsekvent och målmedvetet skapande av ett så renodlat och idealt arv som 
möjligt. Som Herman Geijer beskriver verksamheten så handlade det om att 
med alla till buds stående medel försöka ”vaska fram guldet” genom att rensa 
bort allt ”slagg” i form av sentida avlagringar.731 den meningen utgick alltså 
upptecknandet från en redan på förhand given, klar och tydlig uppfattning om 
folkkulturens "rätta” beskaffenhet, helt i överensstämmelse med arkivets ideal 
och intention att åt eftervärlden rädda något omistligt och mycket värdefullt.

I stort sett rättade sig också O.P. Pettersson efter de givna mallarna. 
Hans relation till arkivverksamheten utmärks framför allt av samförstånd 
och samarbete, eller kanske rättare sagt av att han alltid intog en mycket 
foglig och underdånig inställning. A andra sidan visade arkivtjänstemän
nen en ovanligt uppskattande inställning gentemot O.P. Pettersson och hans 
uppteckningar. Detta gäller både arkivchefen Herman Geijer, som först hade 
hand om kontakten med O.P. Pettersson, och senare även Åke Campbell, 
som var särskilt engagerad i upptecknandet av folkminnen. Att döma av den 
bevarade, relativt omfattande korrespondensen mellan parterna hade både 
Geijer och Campbell genomgående samma erkännsamma inställning till 
Pettersson.74 Det finns, vad jag kan se, inte några egentliga tillrättavisningar 
eller korrigeringar av uppteckningarna (i så fall mest beträffande formalia), 
men desto mer av berömmande ord, då man om och om igen framhål
ler uppteckningarnas omistliga värde. Geijer och Campbell verkar ha varit 
så pass måna om att upprätthålla en god kontakt med O.P. Pettersson,
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att han till och med tilltalades med ett nastan vördnadsfullt och ödmjukt ton
fall, vilket förvisso inte hörde till vanligheterna. Kanske kan man även säga 
att O.P. Pettersson slutligen uppnådde ett slags expertstatus genom att han fick 
arkivets fulla förtroende i kraft av sin föredömlighet och eftersom han ansågs 
besitta den erkänt rätta kunskapen och kännedomen om folkkulturen.75

Helt avgörande var att O.P. Petterssons uppteckningar ansågs mot
svara både de vetenskapliga och ”högre” idealen; det vill säga att de kunde 
tillskrivas såväl ett vetenskapligt som ett bestående värde. Både Geijer och 
Campbell underströk också att det rörde sig om ett upptecknande för fram
tiden. Exempelvis kommenterar Herman Geijer i ett brev daterat 30 maj 1936 
det då aktuella manuset till Nybyggares dagliga leverne på följande sätt:

Jag tror också att en kommande tid kanske skall uppskatta det ej blott 
historiska utan tillika poetiska - jag finner intet annat ord för hvad jag 
menar, när jag tänker på Edra skildringar af de gamla nybyggarnes eller 
af Lill Olles lif76 - mera än samtiden gjort.

Redan här finns alltså en klar och tydlig uppfattning om uppteckningarnas 
framtida värde och speciella kvalitet. På så vis blir det frågan om ett aktivt 
och fullt medvetet kulturarvsskapande (även om begreppet kulturarv inte 
används så ofta vid denna tid). Det råder ju inte heller någon tvekan om 
vari detta arvs värde består - nämligen dels i det historiskt vederhäftiga, 
dels i att det rör sig om ett arv som funnit sin rätta, estetiskt och litterärt 
sett fulländade form. Därmed åskådliggörs även hur väsentligt det var att 
det som bevarades stöptes i en färdig och till synes beständig form som på 
en och samma gång både var vetenskapligt och stilistiskt korrekt. Eller när
mare bestämt: bur det vetenskapligt erkända arvet berodde på ett särskilt 
framställningssätt liksom graden av äkthet motsvarades av en stilistisk och 
formmässig renhet.

Det kan också anmärkas att man från arkivets håll genomgående be
traktade och behandlade såväl Pettersson själv som hans uppteckningar som 
om man hade att göra med något mycket ömtåligt, som till varje pris måste 
räddas och skyddas. Det är som om man ständigt oroar sig för att något 
ska riskera att påverkas eller förändras, allt eftersom den fortlöpande mo
derniseringen hotar att upplösa och förstöra ”det genuina”. Den folkkultur 
man vill bevara framstår därför som något skört, svårfunnet och sällsynt, 
och tillmäts konsekvent sitt absolut största värde när den verkar helt orörd 
och oanfrätt av tidens tand. I praktiken innebär detta å andra sidan att
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arkivtjänstemännen låter O.P. Pettersson verka så ostört som möjligt för att 
man inte på något sätt ska ha en skadlig inverkan på hans arbete.

Detta återspeglar i sin tur flera av de grundläggande principer och för
hållningssätt som jag vill mena är typiska för det moderna samhällets kul- 
turarvsskapande. I första hand finns föreställningen om det autentiska eller 
genuina som ett fundamentalt riktmärke i skapandet av det immateriella 
kulturarvet, ett autenticitetsideal som beror på graden av renhet (på hur 
pass icke-modernt det undersökta är) och på den rätta formen (på uppfatt
ningen om att det autentiska har en given form). Det väsentliga är som sagt 
själva orördheten. Detta anses så pass viktigt att Herman Geijer vid ett 
tillfälle - i samband med slutredigeringen av Gamla byar - till och med 
menade att man borde utgå från principen ”hellre kaos än normalisering”, 
just för att inverka så litet som möjligt i uppteckningarna.77 Det man från 
ULMA:s håll såg som det genuina kulturarvet skulle alltså till varje pris 
värnas och vårdas ”som sådant”.

Det paradoxala med detta förhållningssätt är emellertid att det samti
digt kunde erbjuda ett visst spelrum, i den meningen att arkivtjänstemännen 
inte fullständigt vare sig ville eller kunde styra kulturarvets slutgiltiga ut
formning, varför de minnen som faktiskt arkiverades också kunde vara mer 
mångtydiga än vad arkivets principer antydde. För att tala med Geijer, så 
blev arkivet tvunget att acceptera en del ”slagg” i uppteckningarna, förutsatt 
att de innehöll tillräckligt med ”guld”. Slutprodukten blev således i viss mån 
tvetydig eftersom uppteckningarna å ena sidan stöptes i en fast och ”ren” 
form, men å andra sidan kunde rymma en del inkonsekvenser, eller kanske 
till och med ett visst ”kaos”.

Vad arkivet däremot aldrig förlorade ur sikte var den övergripande 
uppgiften att genom en riksomfattande inventering och dokumentering 
tillhandahålla en så samlad och fullständig bild av den svenska folkkulturen 
som möjligt. Det gällde, som man såg det, att med alla till buds stående 
medel samla, fastställa och bevara samtliga dialekter och typer av folk
minnen inom de delar av riket som man ansvarade för, så att det slutligen 
skulle bli möjligt att få ett heltäckande och beständigt grepp om de kultur
historiska sammanhangen. Man hade en totalinventerande ambition, vars 
slutprodukt och slutmål bestod i en nationellt sammanhållen historia, som 
kunde innefatta varje enskilt folkminne och varje dialekt, ungefär som en 
mindre enhet, ingående i den större, ”fullständiga” helheten. Häri ingick då 
också den norrländska nybyggarkulturen som ett mycket värdefullt, sällsynt 
ursprungligt och särpräglat stycke kulturhistoria.

67



Idealbilden av den fullt utvecklade 
nybyggarkulturen. I förgrunden vajar ett 
snart moget fält med korn. Höet torkar 
och röken från skorstenen ger intryck 
av hemtrevnad. Fotografiet av nybygget 
Njunjes i Lule lappmark omkring 1930 
pryder omslaget till originalutgåvan av 
Från vildmark till bygd. Anmärkningsvärt 
nog användes en annan omslagsbild till 
1982 års upplaga, nämligen ett träsnitt 
efter ett fotografi av Lotten von Düben 
från 1868 av samma nybygge, som visar 
en betydligt torftigare boning. Kanske 
kan det tolkas som ett utslag av en 
förändrad syn på nybyggarkulturen, från 
ett relativt idylliserat synsätt till ett mer 
samhällskritiskt? (Foto: Ludvig Wästfelt, 
Åjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.)

Ett på många sätt typiskt och talande exempel på hur detta kulturarv kom 
att utformas är utan tvekan Åke Campbells Från vildmark till bygd, som 
publicerades 1948. Det är en i alla stycken utpräglat monografisk skildring 
av, som det heter i bokens undertitel, ”nybyggarkulturen i Lappland före 
industrialismens genombrott”. Eller sagt med andra ord, handlar det just om 
en skildring av en ”ren” och ursprunglig folkkultur, opåverkad av det mo
derna, och fastställd inom ramen för en övergripande historia. Anspråken 
på den vetenskapliga tillförlitligheten är också mycket högt ställda. Utgångs
punkten för Campbells studie är dels en del egna fältarbeten i Norrlands 
inland, utförda i början av 1940-talet, dels ULMA:s insamlade arkivmaterial, 
däribland inte minst O.P. Petterssons uppteckningar, som Campbell refererar 
till på flera ställen och anför som mycket tillförlitliga och viktiga källor.

Från vildmark till bygd räknas som sagt numera som en klassisk norr- 
landsskildring och framstår - tillsammans med O.P. Petterssons Gamla 
byar - som en av de primära framställningarna av nybyggarkulturen. Den 
har utan tvekan haft ett betydande inflytande på den uppfattningen om
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Norrlands förflutna, vilket också bekräftas av att verket kom i nytryck 1982.78 
På sätt och vis bekräftar kanske detta även något av det beständiga i just den 
sorts entydiga och klara bild av folkkulturen som Campbell tillhandahåller. 
När det gäller historiesynen anges redan i bokens titel ett otvetydigt utveck
lingsperspektiv. Och ifråga om kulturella skillnader och etniska ursprung 
betonar Campbell i förordet att förhållandet mellan samer och svenskar är 
en fråga om ”grundväsentligt skilda kulturer” och ”skilda etniska grupper”. 
Nybyggarkulturen definieras som ”nordeuropeisk bondehushållning och 
bondekultur”, medan den samiska betecknas som ”nomadism”, tillhörande 
en tidigare utvecklingsfas (s. V f.). Campbell anger också genast varför ny- 
byggarkulturen bör anses som särskilt värdefull och i vilket avseende den 
intar en speciell plats i den kulturhistoriska utvecklingen:

Nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott erbjuder ett 
enastående tillfälle till studium av några av etnologiens viktigaste problem.

På kontinenten, där de mera ursprungliga europeiska bondekulturerna 
ligga överlagrade av senare odlingssystem - keltiska, romanska, german
ska, medeltida feodala och industriella - träffas få eller inga traditioner eller 
historiska uppgifter om den fasta bebyggelsens första uppkomst, medan i 
Lappland det etnologiska fältmaterialet och de historiska källorna lämna en 
rikedom av säkra och fylliga uppgifter härom. Vi lära känna, bur ett stort 
område i Norden, oberört av odling, för första gången tages i besittning 
av nordeuropeisk bondehushållning och bondekultur. Vi se liksom inför 
våra ögon, bur odlaren tar vildmarken i besittning och gör den produktiv, 
sedan den tidigare väsentligen endast varit tillgänglig för en hushållning av 
nomader och fångstmän (renskötsel och ärjemarksbusbållning). Vi se land
skapet växla form och innehåll med det subarktiska ängsbrukets framträ
dande i ansluttiing till fasta bosättningar i nybyggen, byar och bygder. Det är 
vår världsdels sista stora kolonisationsforetag av gammal typ (landnam på 
självhushållets grund), som därmed tar gestalt, varvid vi direkt i fältet kunna 
iakttaga de ålderdomliga landnamsmetoderna (s. V).

Campbell använder sig alltså av ett uttryckssätt som närmast liknar en pro
gramförklaring, ett manifest eller en agenda för utforskandet av den norr
ländska folkkulturen. Åtminstone är det ett klart och tydligt utpekande av 
det historiskt värdefulla. Det rör sig om en mönstergill och mönsterbildande 
historieskrivning och ett fastställande av vår historieuppfattning, av vad 
”Vi lära känna”, vad ”Vi se” och ”kunna iakttaga”.
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Det Campbell ser ”inför sina ögon” när han fältarbetar i lappmarkerna 
är också det han väljer ut som särskilt intressanta och ålderdomliga före
teelser, och följaktligen ser som representativt för nybyggarkulturen. På så 
sätt uppmärksammas endast vissa aspekter av vad som faktiskt är kulturella 
företeelser som existerar i samtiden men som hänförs till det förflutna, eller 
som rättare sagt definieras såsom tillhörande en annan tid.79 Detta gäller då 
också förhållandet till sagesmannen, som även de, liksom deras berättelser, 
hänförs till det förflutna genom att Campbell betecknar dem som ”fångst
män”, ”jägare” eller ”primitiva ängsbrukare”, företrädande olika historiska 
epoker. Med andra ord utvinns ett kulturarv eller kanske snarare ett slags 
förflutenhetens kultur ur en samtid - 1940-talet - som lika gärna skulle 
kunna sägas vara nybyggarepokens höjdpunkt, såväl ifråga om antalet 
bosatta i det norrländska inlandet - till exempel bor det ett hundratal 
personer i Dorris vid denna tid - som jordbrukets utbredning och utveckling. 
Dessutom pågår lappmarkernas modernisering för fullt. Genom Campbells 
åsidosättande av allt detta ”nya” förblir alltså nybyggarkulturen ”primitiv” 
och ”ursprunglig”. Den naglas så att säga fast i en förgången tid, som för 
alltid betraktas som dess rätta plats och rättesnöre.

Åke Campbell genomförde alltså, helt i överensstämmelse med 
ULMA:s ideal, en omfattande sovringsprocess - eller ett slags ”vaskande”, 
för att citera kollegan Herman Geijer. Resultatet av denna process blev ett 
normativt och prototypt kulturarv som egentligen aldrig stod att finna i den 
samtida verkligheten, utan helt och hållet fanns i ett utomtidsligt, idealt och 
frånvarande tillstånd. Samtiden kunde ju aldrig vara lika intressant och vär
defull som den ”genuina” tiden. Allt modernt, all föränderlighet och samman
blandning mellan olika tider och kulturer framstod endast som störande och 
olämpliga inslag. I relation till Lappland och den lappländska lokalbefolk
ningen innebär detta också att Campbells och de traditionssamlande arkivens 
verksamhet i sin förlängning står i överensstämmelse med en kolonial 
historieskrivning, vars utgångspunkt är att det finns en överordnad historia 
och en bestämd kulturhistorisk utveckling, där ”de andra” förpassas till det 
förflutna och alla andra former av historieskrivning eller berättande margi- 
naliseras.80

Vid en jämförelse mellan Campbells och O.P. Petterssons skildringar 
kan vi också notera att de skiljer sig åt på ett par centrala punkter. För det 
första är Campbell helt beroende av en viss historieskrivning, av historien 
som sådan, medan O.P. Pettersson aldrig fastställer sina skildringar inom 
ramen för denna historia eller relaterar dem till ett visst kulturhistoriskt
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sammanhang (vilket i och för sig inte motsäger att hans berättelser kan 
brukas på det sättet). För det andra framstår Campbells beskrivningar av 
folkkulturen som betydligt mer renodlade, enhetliga och entydiga. Campbell 
uppehåller sig främst vid det han ser som representativa exempel på etniskt 
olikartade företeelser, vid föreställningen om en renodlat svensk respektive 
samisk kultur. Han urskiljer också olika utvecklingsstadier eller kulturnivåer 
medan O.P. Pettersson inte kan sägas fastställa någon viss epok, åtminstone 
inte i en kulturhistoriskt övergripande mening. På motsvarande sätt är 
Campbells framställning också utpräglat monologisk genom att han använ
der sig av en förment neutral och objektiv röst medan Petterssons framställ
ning består av flera röster och - om än Oavsiktligt - av flera versioner av 
historien och därför utgör en mindre fast och mer öppen historieskrivning. 
Det kan visserligen noteras att även Åke Campbells text - som ju delvis utgår 
från egna fältarbeten och uppteckningar efter olika sagesman - förutsätter 
de andras röster, men att historiseringen också innebär en neutralisering av 
deras annanhet och unicitet, något som kännetecknar den koloniala historie
skrivningens relation till alla främmande röster.

Den kulturhistoria som Campbell fastställer har emellertid en så pass 
styrande effekt att den inte bara än idag utgör en viktig del i rådande upp
fattningar om det förflutna, utan även i hög grad inverkar på hur vi läser 
och uppfattar O.P. Petterssons skildringar. I praktiken fungerar den som en 
förståelsegrund, en tolkningsram och ett rättesnöre, med en fortsatt sovrande 
och ordnande effekt, vilket bland annat visar sig när de som kommenterar 
nybyggarskildringarna ständigt påtalar skildringarnas genuina och auten
tiska karaktär. Det är en effekt som också märks tydligt i det fortsatta 
skapandet av det norrländska, folkliga och muntliga kulturarvet. Det blir 
uppenbart i Åke Campbells fortsatta instruerande av andra upptecknare 
av nybyggartidens arv, bland annat av kända namn som Nils Eriksson och 
Lisa Johansson, som båda var verksamma i Vilhelmina och kopplade till 
ULMA. Deras uppteckningar skulle så småningom också komma att räk
nas som viktiga tillägg till den etablerade historien, som ”genuint folkliga”, 
samtidigt som de kan sägas uppvisa samma sorts tvetydiga karaktär som 
O.P. Petterssons skildringar.81

Detta mönster går igen på många andra håll. Det återfinns i synen på de 
flesta senare, såväl vetenskapliga som mer skönlitterära skildringar. Som jag 
tidigare har noterat hänför till exempel Karl-Hampus Dahlstedt och Sune 
Jonsson Linnea Fjällstedts Hungerpesten till den ”genuina nybyggartiden” 
genom att lägga tonvikten vid det ”typiskt folkliga” och traditionsbundna i

71



hennes framställning. Detta alltså samtidigt som Fjällstedts skildringar lika 
gärna kan sägas röra senare tider och är fullt möjliga att läsa som kommen
tarer till pågående samhällsförändringar; inte minst till spänningarna mellan 
modernt och traditionellt.

Det kan också tilläggas att kulturarvsskapandet slutligen fullföljdes av 
Karl-Hampus Dahlstedt i hans arbete med O.P. Petterssons efterlämnade 
verk, det vill säga genom den slutgiltiga redigeringen av Gamla byar och 
genom de kommenterar som fogats till verket. I detta arbete medverkade ju 
även flera andra tjänstemän vid ULMA (bland andra Sven Liljeblad och Ella 
Odstedt). På så sätt kunde också föreställningen om den genuina folkkultu
ren förvaltas, vidmakthållas och reproduceras i stort sett intakt ända in i vår 
egen tid. Det är en process som innebär ett konstituerande av vad jag skulle 
vilja kalla det klassiska folkliga kulturarvet, av ett i tiden och till formen 
fastställt arv som successivt förstärkts och befästs allt eftersom man företog 
ytterligare undersökningar och byggde upp de förvaltande institutionerna. 
Det var också just precis i detta arbete som Åke Campbells Från vildmark 
till bygd kom att spela en central roll.

Den institution som numera (sedan 1971) har det övergripande ansvaret 
för förvaltandet av de immateriella kulturarven i den nordligaste delen 
av landet, motsvarande Norrbottens och Västerbottens län, är alltså 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM. Som redan fram
gått var ju också DAUM en av huvudparterna vid publiceringen av Nybyg
gares dagliga leverne, tack vare att arkivet förvarar kopior av de original till 
O.P. Petterssons manus och uppteckningar som finns vid Språk- och folk- 
minnesinstitutet i Uppsala (SOFI, f.d. ULMA). Även DAUM tillhör dock 
samma statliga myndighet, SOFI, och verkar utifrån likartade principer, har 
bedrivit ett liknande insamlingsarbete och rymmer således samma typ av 
uppteckningsmaterial som myndigheten i övrigt.82

Genom sina egna undersökningar har DAUM också under årens lopp 
kommit att skapa nya samlingar som sammantaget kan sägas manifes
tera ett specifikt norrländskt kulturarv. Beträffande Vilhelmina hyser man 
exempelvis ett förhållandevis omfångsrikt material - däribland inte minst ett 
tjugotal inspelningar och uppteckningar av dialekter och folkminnen från 
Dorris.83 Detta material har till stor del insamlats av Karl-Hampus Dahlstedt 
och Per-Uno Ågren och kan sägas rymma något av den ”tredje sanning” 
och ”levande berättartradition” Per-Uno Ågren talade om i samband med 
att han uppsökte spåren efter byns första nybyggare.84 Inte minst rymmer
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materialet ett par andra, mer sentida berättelser än O.P. Petterssons om de 
första nybyggarna i Dorris, såsom exempelvis en inspelning av sagesmannen 
Petter Edman, vars berättelse på flera punkter avviker från skildringarna i 
såväl Gamla byar som Nybyggares dagliga leverne.

DAUM förvarar även ett par inspelningar av Gustava (Matilda) Sjögren, 
det vill säga av huvudpersonen i Hungerpesten och av den livsberättelse som 
ligger till grund för boken. Inspelningarna är gjorda av Linnea Fjällstedt själv 
och av arkivarien Gunnel Westerström (samt till viss del Per-Uno Ågren) 
vid två tillfällen, 28 januari och 18 februari 1972, då Gustava Sjögren var 
96 år (vid det andra inspelningstillfället medverkar också ett av hennes barn). 
Vid en genomlyssning av dessa inspelningar kan vi alltså än idag höra något 
av hennes egen röst, liksom hur Gustava Matilda med egna ord berättar 
om det som utspelar sig i Hungerpesten. Mycket riktigt återfinns också det 
mesta av händelseförloppet och de grundläggande erfarenheterna. Men här 
finns även en del andra hågkomster och reflektioner, bland annat kring tiden 
efter det att hon och hennes familj avhystes från nybygget i Dorris, och om 
Gustavas minnen av sina arbeten som piga och klädtvätterska i Vilhelmina.85 
Det blir uppenbart att det Gustava själv berättar, liksom själva samtalet 
mellan författaren och sagespersonen, är något helt annat än den version 
som ges i den publicerade skildringen. Än en gång stöter vi på flera varian
ter av samma berättelse. Å andra sidan är det samtidigt en berättelse som 
genom att dokumenteras och infogas i arkivets samlingar tar plats bland de 
offentliga folkminnena och på så vis kan sägas ingå i samma immateriella 
kulturarv som O.P. Petterssons skildringar.

Vi kan alltså även i dessa fall - i vad som kan sägas vara kulturarvets 
vidare utformning - notera att det ur arkivsynpunkt sett rör sig om ett fortsatt 
skapande och bekräftande av det klassiska kulturarvet. Arkivets fokus är åter 
igen riktat mot det som uppfattas som ålderdomliga och genuint traditionella 
förhållanden. Tonvikten ligger vid det folkliga berättandet och vid dokumen
tationen av ett sedan länge historiskt förflutet, medan det däremot - åtmins
tone om vi ser till vad som är fallet med Dorris - inte finns något material om 
sentida förhållanden eller om relationen mellan traditionellt och modernt. 
I dessa sammanhang passar då också Linnea Fjällstedts skildringar väl in 
i det sedan tidigare fastställda mönstret, närmast som ett komplement till 
den dittills ofta romantiserade och heroiserade bilden av nybyggarkulturen. 
Fjällstedts bidrag kommer att utgöra den mörka, mindre goda sidan av folk
kulturen, som svarar mot 1960- och 70-talens samhällskritik och hävdande 
av folkens, underklassens och kvinnornas egna historia. På så sätt tillförs
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kulturarvet en samhällskritisk laddning och får en vidare bredd, med plats 
även för historiens förtryckta och förbisedda - främst fattiga, kvinnor och 
barn - utan att den klassiska formen och de fundamentala premisserna 
behöver överges.

Utifrån denna synvinkel fungerar DAUM:s medverkan i publiceringen 
av Nybyggares dagliga leverne främst som ytterligare en bekräftelse av 
det klassiska arvet (fast nu åter med betoning av arvets ”goda” sidor). Till 
arvets vidare stadfästelse hör även den av DAUM publicerade skriften 
O.P. Pettersson, Lapplandsforskaren, från 1994, som innehåller fem 
föredrag från ett symposium med experter och kända vetenskapliga 
auktoriteter inom området, vars uppfattning om arvets beskaffenhet i 
stort sett är densamma som tidigare. Än en gång läggs tonvikten i första 
hand vid det kulturhistoriska värdet, vid autenticiteten och det ”folkliga” i 
O.P. Petterssons livsverk.86

Det materiella kulturarvets förvaltare: 
länsmuseet och kulturmiljövården
Ifall vi återvänder till Per-Uno Ågrens vandring bland ”nybyggarlandets 
tigande minneslandskap” och till hans fråga om hur man från samhällets 
och kulturminnesvårdens håll skulle ställa sig till de materiella spåren av 
nybyggartiden, kan vi nu konstatera att svaret blev positivt. Man kom 
faktiskt att rädda och bevara en hel del. Ågrens fråga hänger nämligen också 
intimt samman med att han, som antikvarie vid länsmuseet i Västerbotten, 
Västerbottens museum, vid denna tid arbetade med att skapa en utställning 
om just nybyggarkulturen, till vilken det utgivna häftet ”Nybyggarliv” i tid
skriften Västerbotten syftade att vara ett komplement. Avsikten med häftet 
var, som Ågren skriver, ”att det ska utgöra en text- och bildmässig fördjup
ning av den kommande utställningen”.87

Per-Uno Ågrens beskrivningar av spåren efter nybyggartiden sammanföll 
med ett nyväckt samhälleligt intresse för ”det gamla” och med 1970-talets 
traditionalistiska strömningar och reaktioner mot samhällets fortlöpande 
urbanisering. Inom museivärlden motsvarades samhällsomvälvningarna av en 
omfattande museiutbyggnad och en förnyelseprocess som bland annat efter
lyste mer samhällstillvända kulturarv.88 Ågrens vittnesmål var därför ett utpe
kande av ett angeläget arv som många, av olika anledningar, ville värna om.
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Likaså hade hans fråga om samhällets och kulturmiljövårdens 
ståndpunkt sitt retoriskt givna svar, eftersom man i den pågående 
museiverksamheten redan hade planerat och påbörjat arbetet med 
att bevara och dokumentera nybyggararvet. I själva verket hade 
man vid Västerbottens museum i början av 1970-talet planerat 
för nya utställningar i direkt anslutning till en utbyggnad av 
museilokalerna. Man tänkte sig sex basutställningar där utställ
ningen ”Nybyggarliv” skulle utgöra en egen, separat del, och 
därmed beredas ett relativt stort utrymme i museets satsning på 
nya framställningar av Västerbottens historia. Förutom att man kun
de dra nytta av de klassiska nybyggarskildringarna fanns också idén att 
införskaffa och ställa ut en nybyggarstuga med tillhörande föremål, för att 
på så vis åskådliggöra nybyggartiden på ett mer konkret och levande sätt.

Planen sattes i verket hösten 1976, då man valde ut en passande 
byggnad - ”det idealiska objektet”, som man sa - från Vilhelmina-trakten, för 
vidare transport till museet.89 Valet föll på nybygget Handsktummen, anlagt 
1897, där det ursprungligen hade bott en nybyggarfamilj, bestående i man, 
hustru och två barn. Det rörde sig lämpligt nog om en förhållandevis liten, 
timrad byggnad som i sitt befintliga, övergivna och ganska förfallna skick 
kunde monteras ned och flyttas för att restaureras och återuppföras i musei
lokalerna i Umeå. Nog så passande var också att nybygget var beläget i 
närheten av Dorris och att det dessutom, av en lyckosam tillfällighet, visade 
sig finnas en direkt koppling till familjen Arvidsson, genom att nybyggaren 
själv, Jon Arvidsson, var ättling (barnbarn) till Gustaf Arvidsson.90 På så vis 
blev alltså utställandet av stugan även ett slags fortsättning av historien om 
nybyggarna i Dorris. Inte minst föll det sig naturligt att i utställningsarbetet 
direkt använda sig av O.P. Petterssons skildringar, som följaktligen åter 
igen fick representera det lappländska nybyggarlivet. De fick fungera som ett 
rättesnöre i arbetet med att iscensätta utställningen, men också som en 
”fördjupning” eller ”utvidgning” av det materiella kulturarvet.

När jag själv hösten 2003 besöker utställningen - som blev klar 1980 och 
alltjämt finns att beskåda - uppfattar jag det också som att jag 
får en mycket konkret och tydlig bild av nybyggarlivet.91 Grund
tanken är just att besökaren ska få en inblick i nybyggarnas 
vardagliga liv. Det står mig fritt att kliva in i stugan där en 
”morgonscen” finns arrangerad med hjälp av figurdockor och, 
som det verkar, autentiska föremål. I stugans kök, vid den öppna 
spisen, sitter hustrun. I kammaren, intill köket, ligger mannen

Nybygget Handsktummen under sin 
tid som bostad och hushåll åt Jon 
Arvidsson och hans familj. Fotografiet 
togs 1917 av Erik Modin, som också 
beskrev sitt besök i Handsktummen i en 
artikel i Svenska Turistföreningens årsskrift 
1918. Modin prisar nybyggarnas gästfrihet 
och skriver även en del om nybyggets 
tillkomst: "För tjugo år sedan, hade ny
byggets ägare satt sig ned här i rama 
ödemarken ... Under sina strövtåg i 
skogen hade mannen märkt, att det växte 
frodigt gräs här i liden, varest brand gått 
fram. Han byggde så av fallvirke den lilla 
koja, de ännu bebodde, 3x3 meter i 
fyrkant. Nu var den tillbyggd med ännu 
ett rum av samma storlek; det var hela 
bostadsutrymmet." (Foto: Gunnar Modins 
bildsamling, SOFI.)

Handsktummen september 1974, öde
och förfallet, men också föremål för 
museets intresse. (Foto: Lennart Jareman, 
Västerbottens museum.)



Stugan monteras ned och mäts upp 
av museets verkstadsgrupp, hösten 
1976. (Foto: Lennart Jareman, Väster
bottens museum.)

Nybyggarstugan på plats i museiloka- 
lerna. Den modell som syns i förgrunden 
hör till den samiska utställningsdelen 
och föreställer en samebys flyttleder och 
visten vid olika tidpunkter. (Foto: Göte 
Böhlin, Västerbottens museum.)

och barnen i sina bäddar på trägolvet. Ljuset är dämpat, lite 
skumt, utrymmet litet och trångt. Scenen gestaltar ett enkelt, 
strävsamt liv och ger därigenom ett vardagsnära och trovärdigt 
intryck.92 Förutom nybyggarstugan rymmer utställningslokalen 
en modell i fågelperspektiv över nybyggets läge i lanskapet och 
vad som sägs vara ”en bild av ensligheten, isoleringen”. Strax där
efter ges en kort presentation av familjemedlemmarna (här i form 
av tecknade figurer). Sedan följer en rad föremål och bilder av 
arbetslivet under loppet av ett år, med vinterns arbete åskådlig

gjort på den ena sidan av stugan och sommarens på den andra, med exempelvis 
fiskeredskap, en lite, räfsor, olika slöjdredskap, skidor och trygor (snöskor). 
Tyngdpunkten ligger vid arbetet och de förhållandevis enkla redskapen, vid 
de till synes primitiva och krävande omständigheterna, men kanske också 
vid kärnfamiljens strävsamma liv och arbetsgemenskap.

Museilokalen rymmer även ytterligare två utställningar - ”Forntiden” 
och ”Renskötsel” - som så att säga fulländar presentationen av den för
moderna historien. Som skyltningen anger presenteras härigenom ”tre kul
turformer” eller ”fångstmannen, renskötaren och nybyggaren - tre livs
former som skapat kultur av och med västerbottnisk natur”. Vid lokalens 
ingång finns först utställningen av en forntida fångst- och j ägarkultur, och 
sedan, placerade vid sidan om varandra, nybyggarkulturen och den samiska 
kulturen. FFär finns med andra ord en sammantagen bild av vad jag genast 
kan känna igen som tre särpräglade och ”rena” kulturformer, det vill säga 
olika versioner av den genuina folkkulturen, av den ”typiska” samekulturen, 
fixerad vid renskötseln och nomadlivet, liksom av en förment representativ 
fångst- och jägarkultur.

Vi rör oss således i ett alltigenom historiskt rum, som skapats helt i över
ensstämmelse med den klassiska historieskrivningen. Sä betonar utställarna 
Per-Uno Ågren och Göran Carlsson också själva ”berättelsens betydelse” 
och talar upprepade gånger om vad man vill berätta med utställningen.
I boken Utställningsspråk heter det på ett ställe att man med hjälp av föremål 

och illustrationer vill berätta om historien”, på ett annat att 
först skulle berättelsen introduceras med en modell som visade 

stugans läge i landskapet...”. Därmed framhålls också utställ
ningens pedagogiska funktion, att den i sig ska vara en peda
gogiskt fungerande berättelse.93 Och berättelsen är alltså i 
första hand den historia Åke Campbell har fastställt och som 
sägs få sin fördjupning genom O.P. Petterssons skildringar:



Särskilt betydelsefulla för vårt arbete blev Åke Campbells bok 
”Från vildmark till bygd” och O P Petterssons ”Gamla byar i 
Vilhelmina”. ... Vi var själva angelägna om att kunna påvisa 
kontinuiteten från förhistorisk tid i naturutnyttjandet genom 
jakt och fiske och hur höfångsten egentligen var en utvidgning av 
ett gammalt näringsmönster, som gjort boskapsskötsel möjlig, 
vidare att belysa kulturkontakter med de samiska renskötarna 
- allt synpunkter som utvecklats av Åke Campbell. ... Citat från 
O P Pettersson och ur uppteckningar, utförda i handskrift, ger 
en sorts upplevd kvalitet åt berättelsen (s. 91 f.).

Iscensättandet av nybyggarlivet utgör med andra ord det fysiska uttrycket 
för - eller kanske snarare förverkligandet av - Campbells klassiska berät
telse. Det är en konkret materialisering och visualisering av historien i den 
meningen att tingen ordnas i enlighet med själva historieskrivningen och 
då man så att säga haft Campbells berättelse ”inför sina ögon”. Det rör 
sig i princip om samma urvalsprocess, samma sorts sovrande och kultur- 
arvsskapande som i Campbells och ULMA:s fall, fast på ett mer handfast 
och påtagligt sätt; bokstavligen just om ett skapande och konstruerande av 
kulturarvet. I det avseendet tydliggörs också själva den kulturarvsskapande 
processen genom att vi får en inblick i tillvägagångssätten och metoderna för 
att sovra, ordna, ställa ut och presentera det förflutna.

Utställningen förutsätter att föremålen i fråga - såsom nybyggarstugan 
- först dekontextualiseras, det vill säga frikopplas från sin befintliga kontext 
genom att flyttas till en helt annan plats, ett annat rum och en annan tid. 
På så vis lyfts stugan också ur samtiden och tidens flöde, för att placeras i 
museets historiskt definierade rum, i historiens särskilda tid-rum.94 Denna 
förflyttning innebär i sin tur att själva stoffet (materien) blir konserverat 
och ”fryst”. Byggnadens pågående förfall stoppas och stugan rekonstrueras 
i enlighet med idén om dess historiskt sett ursprungliga form. Men det inne
bär också att den genomgår ett slags tidslig metamorfos genom att flyttas 
från en tid till en annan. Byggnaden lyfts ut ur det 1970-tal där den står och 
förfaller och där den har spelat ut sin roll - utom att just vittna om 
själva förfallet och förgängelsen - för att i stället omvandlas till något nästan 
monumentalt, till en relikt och ett representativt föremål, laddat med 
helt andra betydelser än vad platsen och samtiden anger.95 Därigenom 
förvandlas samtidigt också något ganska oansenligt, övergivet och närmast

Figurdockan föreställande Handsk- 
tummens nybyggarhustru Mina "i färd 
med att ta på kängskor med skohö", 
som Ågren och Carlsson uttrycker det. 
Stugan inreddes "på grundval av ögon
vittnesskildringar, till och med några 
originalföremål. Vi försökte ge den 
illusion av liv genom att arrangera den 
som en morgonscen." (Foto: Göte Böhlin, 
Västerbottens museum.)
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Museets slutna tid-rum. Teckning 
av utställningslokalen i sin helhet. 
(Skiss av Göran Carlsson, publicerad 
i Utställningsspråk.)

beklämmande till något spännande, fascinerande och estetiskt tilltalande. 
Det blir ”det idealiska objektet”.

Det väsentliga är att objekten kan inordnas som ett slags mindre bestånds
delar i den överordnade helheten, inom folkkulturens och kulturhistoriens 
ramar. Detta bekräftas även av att museets uttalade intention framför allt 
är att skapa en pedagogiskt sett sammanhängande berättelse och en visuell 
effekt. Det är alltså själva bilden och berättelsen som är det primära, inte 
de enskilda objekten eller stoffet i sig. Därför kan utställarna ibland också 
nöja sig med att använda icke-autentiska föremål och kopior för att ”fylla 
luckorna” och uppnå ett intryck av autenticitet, eller kanske rättare sagt en 
autenticitetsskapande effekt. Eller som Carlsson och Ågren själva påpekar:

Objekten, museiföremålen, skulle vara väsentliga förklarings- och konkre
tiseringselement ... Föremålen i museets samlingar skulle inte styra utställ- 
ningsinnehållet. Fanns inte föremål som kunde företräda de företeelser som 
skulle behandlas måste samlingarna kompletteras genom förvärv, lån, kan
ske repliker av föremål (s. 73).96

Här kan också tilläggas att det tycks handla om att skapa en bild av både re
lativt primitiva förhållanden och det gemensamma, ”nära” och ”lilla livet”,
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och därmed en berättelse som på en och samma gång kan verka avskräckan
de och föredömlig, primitiv eller naturlig. I anslutning till utställningen, i en 
särskild läs- och videohörna, finns också - bredvid häftet ”Nybyggarliv” med 
O.P. Petterssons båda skildringar av nybyggarlivet i Dorris - hänvisningar 
till det av museet sammanställda häftet ”Västerbotten i litteraturen - nybyg
garliv” med utdrag ur texter av Lisa Johansson (ur Saltlake och blodvälling) 
och Linnea Fjällstedt (ur Hungerpesten, Befrielsen och Ödeslotten) tillsam
mans med ytterligare några skildringar. På så sätt förstärks alltså intrycket av 
nybyggarlivets ”hårda villkor”, utan att man för den skull hamnar i den sorts 
upprörande berättelse om svält och förtryck som Fjällstedt tillhandahåller.

Beträffande utställningens samhälleliga relevans finns flera tänkbara och 
passande tolkningar. En är kanske Karl-Hampus Dahlstedts kommentar till 
Gamla byar (som ju publicerades ett par år efter utställningens tillkomst) 
där han talar om hur berättelserna om nybyggartiden kan uppfattas som 
ett slags ”protest mot en ensidig utveckling” och som uttryck för en ”ny 
medvetenhet om andra värden”. I de kommentarer som fogades till häftet 
”Nybyggarliv” menar bland andra Sara Lidman att det rör sig om en ”folkets 
historia”, motsvarande tidens behov av att finna en egen, lokal identitet och 
en egen historia, men även att skildringarna bör ses i ljuset av de tilltagande 
protesterna mot avfolkningen och nedvärderingen av ”småfolket”. Vilhel- 
minaborna Bo och Katarina Johansson - som även medverkat i utställning
ens tillkomst - talar om möjligheten att läsa nybyggarskildringarna som en 
”optimismens höga visa”, med potential att återvinna något av självför
troendet och framtidstron i nedläggningarnas spår. Och som ett ytterligare 
förslag på hur historien kan användas talar Per-Uno Ågren vid ett senare 
tillfälle om de visioner man haft om ett ”folkmuseum” eller ”samhällsmu- 
seum” i den breda allmänhetens tjänst, och som en möjlighet att lyfta fram 
”vanligt folks” berättelser.97

Det kulturarv som museet har skapat tycks alltså fungera mycket väl ur 
politisk och samhällelig synvinkel. Det kan sägas svara mot alltifrån 1970- 
och 8 0-talens mer konservativa och traditionsbevarande strömningar till 
de mer radikala och kritiskt sinnade. Å andra sidan kan vi konstatera att 
berättelserna om nybyggarna paradoxalt nog fråntagits sina konkreta kopp
lingar till samtiden genom att lyftas ut ur tid och rum för att först i egenskap 
av historisk berättelse passa in i de moderna, politiska och ideologiska tan
kemönstren.

Det kan också anmärkas att nybyggarberättelsens användbarhet uppen
barligen inte är helt begränsad till en viss tids politiska eller ideologiska
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mönster. Utställningen utgör ju alltjämt museets officiella presentation 
av nybyggarkulturen och ger i egenskap av basutställning närapå intryck 
av att vara en tidlöst sann och oföränderlig historia. Såtillvida är det en 
berättelse med stort genomslag som har visat sig vara anmärkningsvärt 
beständig genom att vid otaliga tillfällen berättas om och om igen för de 
hundratusentals besökare utställningen haft under årens lopp. Men det bör 
också påpekas att detta inte betyder att utställningen anses som oproblema
tisk eller som den enda tänkbara representationsformen. När jag vid mitt 
besök talar om utställningen med en av de anställda vid Västerbottens 
museum, antikvarien Britta Lundgren, får jag också veta att museet numera 
uppfattar den som ganska föråldrad och att det finns planer på ombyggnader 
och nya utställningsformer. Dessa planer ligger i linje med det förnyelsearbete 
som pågår inom kulturarvssektorn i stort och står mer allmänt i samklang 
med vår tids uppfattning att besökaren snarare ses som en aktiv användare 
av kulturarven, än en passiv åskådare eller åhörare av en på förhand fast
ställd historia.98

Vad blev det då av det befintliga materiella kulturarvet i Dorris, av de ”spår 
i skogen” som Per-Uno Ågren refererade till i sitt besök 1978? Kan vi idag 
återfinna några synbara lämningar efter nybyggartiden?

Svaret blir att dessa spår har gått ett betydligt vanligare öde till mötes 
än stugan i Handsktummen. De existerar inte längre annat än i form av en 
alltjämt urskiljbar husgrund och en öppen, röjd plats.99 Till följd av publi
ceringen av Nybyggares dagliga leverne finns dock ett par minnesskyltar 
uppsatta vid platsen för familjen Arvidssons första nybygge. Skyltarna 
hänvisar till O.P. Petterssons skildringar av nybyggarna och nybyggarlivet, 
och berättar helt kort om de enkla och kärva förhållandena. Detta under
stryks också av att husgrunden tycks förhållandevis oansenlig och liten till 
omfanget. Däitill finns även ytterligare ett minnesmärke, en minnessten över 
de första nybyggarna, på platsen för det som blev familjen Arvidssons tredje 
boplats (högre upp i samma bergssluttning som den första boplatsen). Denna 
plats uppvisar dock inga andra spår, utan upptas numera av ett relativt ny
byggt hus med tillhörande tomt.

Beträffande platsen för nybygget Riset - det enskilda nybygge där 
Linnea Fjällstedts Hungerpesten utspelar sig — finns däremot inga synliga 
spar, inga skyltar eller synbara minnesmärken. Den utgör i stället en av 
alla dessa obemärkta platser som fallit i glömska och som aldrig heller har 
blivit föremål för kulturmiljövårdens omsorg. Den byggnad som Gustava
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Matilda och hennes familj tvingades överge någon gång i början av 1900-talet 
sägs ha rivits helt på 1940-talet för att ”kolas upp”, det vill säga förvandlas 
till träkol.100 Därefter har platsen vuxit igen. Kanske kan man så säga att 
historien här haft sin naturliga gång eller att platsens obemärkthet i sig 
antyder en helt annan historia, som vi skulle kunna kalla försvinnandets och 
glömskans obemärkta historia.

Något liknande kan också sägas om ett par senare skildringar av 
Linnea Fjällstedt, nämligen de båda romanerna Ödeslotten (1977) och 
Befrielsen (1979), och det öde som det nybygge som skildras i dessa roma
ner har rönt. Liksom Hungerpesten kretsar romanerna huvudsakligen kring 
en nybyggarhustrus svåra lott, kring en kamp för överlevnad och upprät
telse som varken når några större framgångar eller har något lyckligt slut. 
Således rör det sig även i detta fall om ett sedan länge övergivet nybygge, 
men med skillnaden att dess spår har blivit föremål för Riksantikvarie
ämbetets fornminnesinventeringar. Platsen inventerades i augusti 1983 av 
antikvarien Örjan Hermodsson, som i enlighet med gällande termino
logi klassade spåren som ”sentida bebyggelselämningar”. Dessutom har 
Hermodsson dokumenterat, fotograferat, beskrivit och märkt ut platsen på 
en topografisk karta, så att den slutligen kan ingå i det riksomfattande forn- 
minnesregistret. I dokumentationen beskrivs följaktligen några husgrunder 
och en omkringliggande, ännu öppen plats på följande kortfattade sätt:

... igenväxande tomt- och hagmark ... 2 grunder efter boningshus, 
2 uthusgrunder, flera röjningsrösen och markröjda ytor ... rester av knut
timrade stockvarv ... På de stensatta begränsningsmurarna syns ruttnande 
trärester.101

Även i detta fall registreras och beskrivs, om än oavsiktligt, något av själva 
försvinnandet och den historia som så att säga aldrig blev av. Dokumen
tationen är i denna mening ett slags tyst bekräftelse av Linnea Fjällstedts 
berättelser om de ”misslyckade” nybyggarna. Indirekt bekräftas existen
sen av de nybyggen som aldrig utvecklades ”från vildmark till bygd” och 
som inte heller lämnade några fysiska spår av betydelse, utan endast kunde 
registreras helt obemärkt och slutligen bli ett ”fornminne”.
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Det moderna skogsbruket breder ut 
sig på ett övermäktigt och vagt hot
fullt sätt. Sune Jonsson kontrasterar 
gärna det "lilla livet" mot "det stora", 
för att visa på småbrukarnas utsatt
het inför något som närmast liknar 
en ohejdbar, anonymt likgiltig kraft 
utanför människornas kontroll. (Foto: 
Sune Jonsson, Bilder från den stora 
flyttningen, Västerbottens museum).

Bilden av kulturarvets försvinnande:
Sune Jonsson och den "stora flyttningen"
Som en särskilt tongivande person ifråga om skildrandet av nybyggarkul- 
turens arv står utan tvekan etnologen och fotografen Sune Jonsson. Han 
har, som vi sett, både varit engagerad i utgivningen av Linnea Fjällstedts 
skildringar och skymtat som fotograf i Nybyggares dagliga leverne. Han 
återfinns också som referens i Per-Uno Ågrens betraktelser över ”nybyggar
landets ruiner”. Dessutom har Sune Jonsson en stark koppling till Väster
bottens museum, då han under större delen av sitt yrkesverksamma liv varit 
anställd vid museet (först som projektanställd i början av 1960-talet, sedan 
som fast anställd fältetnolog fram till 1995, då han gick i pension).

Sune Jonsson kan sägas inta en särställning i dessa sammanhang, 
genom att han har förmått att sätta en egen prägel på kulturarvet. Han har 
så att säga både formgivit det och laddat det med ett särskilt tonfall och 
en viss stämning. Detta gäller inte minst verksamheten vid Västerbottens 
museum, där han har tillerkänts en central ställning tack vare sin omfattande 
verksamhet och stora betydelse för museets anseende såsom, för att citera 
en jubileumsskrift, ”en förebild i museisverige”.102 Så framstår också Sune 
Jonsson idag närmast som ett begrepp inom kulturarvssektorn till den grad 
att det utan vidare förklaringar talas om en specifik ”Sune Jonsson-prägel”, 
syftande på hans speciella stil och formkänsla.103

De Sune Jonsson-bilder som kanske mer än några andra har etsat sig fast 
i det offentliga minnet är bilderna av den försvinnande bondekulturen, och 
alldeles särskilt av det norrländska småbruket. Det rör sig om allmänt kända 
och spridda bilder av jordbrukets livsmiljö, av de övergivna odlingarna och 
förfallna byggnaderna, och inte minst av jordbrukarna själva, som vanligtvis 
befinner sig i sin hemmiljö och har blicken riktad rätt in i kameran. Det är 
bilder och texter som såväl till det yttre som till det inre beskriver övergången 
från småskaliga livsformer till moderna, storskaliga förhållanden. Ofta är 
det relationen mellan det traditionella och moderna som står i fokus eller 
som kanske snarare konfronteras och får sin bjärta belysning. I det numera 
smått klassiska verket Bilder från den stora flyttningen, från 1964, uppe
håller Jonsson sig exempelvis vid de småbrukare - delvis från Vilhelmina- 
trakten - som är sist kvar vid den egna torvan och där vi idag kan återfinna 
en nästan idealtypisk bild av glesbygden som ett öde och övergivet landskap. 
Men i samma mån som han skildrat bondekulturens svanesång märks 
också de nya, moderna livsformernas intåg i verk som Minnesbok över den
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►
Fotografiet av åttaåriga Märta 
Olofsson sägs vara en av Sune Jons
sons personliga favoritbilder. Den 
kan verka idyllisk och utgör framför 
allt raka motsatsen till den "typiska" 
Sune Jonsson-bilden av åldrade och 
luttrade småbrukare. Men kanske 
kan vi också uppfatta den som en 
påminnelse om "livskänslan" och 
om att de andra inte bara ska betrak
tas som offer utan framtid, det vill 
säga som att bilden på sätt och vis 
utgör ett oroande inslag i det offent
liga minnet, genom att den erinrar 
om vilka värden utvecklingens krafter 
åsidosätter. (Foto: Sune Jonsson, 
Bilder från den stora flyttningen, 
Västerbottens museum).

svenske bonden (1971), Tiden viskar - en småbrukarfamilj 1960-1990 
(1991) och jordgubbar med mjölk (1994). Det som äger rum i dessa 
skildringar utspelar sig i skuggan av den ”stora utvecklingen” och med 
fokus på samhällsförändringarna.

Utmärkande för Sune Jonssons samlade produktion är också en kritisk 
udd riktad mot ”storsamhället”, mot centraliseringen och den moderna 
maktutövningen. Utgångspunkten är det vardagliga, ”lilla livet”, och en 
strävan efter att tala ur periferins och småfolkets perspektiv, genom att 
låta vanligtvis förbisedda röster komma till tals. I det avseendet finns även 
en skärpt uppmärksamhet inför hur samhällets omvälvningar riskerar att 
medföra glömska och likgiltighet inför det som försvinner. Samtidigt arbetar 
Jonsson i en utpräglat dokumentär och realistisk form, med tonvikten lagd 
vid det autentiska och erfarenhetsnära. Det finns med andra ord både ett 
starkt kritiskt och idealistiskt drag, en omisskännlig medkänsla och sympati 
för ”de andra”. Men så handlar bilderna till viss del även om Sune Jonssons 
egna och personliga erfarenheter, om att han, som Gunnar Balgård påpekar, 
har varit en ständig återvändare till hemtrakten och den småbrukarmiljö 
han själv vuxit upp i.104

Med tanke på Sune Jonssons bakgrund och intresseriktning är det 
förvisso inte heller att undra på att han har engagerat sig i Linnea Fjällstedts 
författarskap genom att skriva ett lovordande för- och efterord till Hunger
pesten, som introducerar och understryker betydelsen av hennes arbete. 
Även i Fjällstedts fall rör det sig ju om ett författarskap som syftar till att 
uppmärksamma en bortglömd och åsidosatt historia. Kanske innebär hans 
inblandning dessutom att Fjällstedts skildringar får något av Jonssons prä
gel och en viss historisk legitimitet. Men framförallt står han just som ett 
slags garant för skildringarnas autenticitet och tillförlitlighet, han ”bestyrker 
den dokumentära sanningshalten”, som formuleringen lyder på omslaget till 
Ödeslotten. Som vi har sett så betonar han ju också skildringarnas folkliga 
och realistiska karaktär såsom ”genuint folkliga dokument”. På detta sätt 
kopplar alltså Jonsson Hungerpesten (liksom för övrigt även Ödeslotten 
och Befrielsen) till det klassiska kulturarvet och tydliggör därmed även sin 
egen förankring i de etablerade föreställningarna om den genuina nybyggar- 
kulturen, liksom hur han själv på ett högst påtagligt sätt medverkat i ska
pandet och reproduktionen av detta kulturarv.105

Det märkliga är att Sune Jonssons egna verk ändå inte riktigt passar 
in i samma mönster. Åtminstone är de inte heller - lika lite som Fjällstedts 
Hungerpesten - entydigt dokumentära och realistiska till sin form, utan
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har genomgående ett minst lika starkt skönlitterärt, poetiskt och konstnär
ligt drag. I Jonssons strävan efter att lyfta fram bortglömda berättelser och 
undanträngda röster finns dessutom ett påtagligt personligt patos, ett enga
gemang och ett ställningstagande, som tillåter skildringarna av människor
nas liv och leverne att vara ovanligt komplexa.

Mycket riktigt har det också visat sig vara svårt att ringa in Sune Jonssons 
verk, att genrebestämma eller fastställa dem inom den klassiska historie
skrivningens ram. De kan varken sägas vara renodlat objektiva eller subjek
tiva, utan framstår snarare som mångtydiga och gränsöverskridande.

Möjligen kan vi i likhet med Jan-Erik Lundström, chef för BildMuseet i 
Umeå, beteckna dem som ett slags dokumentära konstverk, som förmår att 
”kompromisslöst gestalta vår sammansatta verklighet”.106 Ett utmärkande 
drag är att det finns ett tydligt och konsekvent förhållningssätt eller, som 
det ibland heter, en ”dokumentär ideologi” och en humanistisk grundsyn, 
med bland annat Ivar Lo-Johanssons fattigdomsskildringar som förebild.107 
Det är uppenbart att Sune Jonsson värjer sig mot de framställningssätt 
som verkar objektiverande och neutralt ”representativa”. Paradoxalt nog 
är det typiska i stället förkärleken för det unika och specifika, eller som 
Lundström skriver: ”Först och främst är skärpan inställd på undret, det 
avvikande, det märkvärdiga ...”. Till detta lägger Lundström Sune Jonssons 
speciella förmåga ”att sammanföra rutin och avsteg, tradition och föränd
ring”, samt att ”i varje människa [se] ett universum”.108

Som särskilt bra exempel i dessa hänseenden lyfts ofta Bilder från den 
stora flyttningen och debutverket Byn med det blå huset (1959) fram, som 
båda rör sig i västerbottniska och för Sune Jonsson förtrogna miljöer; den 
förstnämnda i Vilhelminatrakten och den senare i Jonssons hemby. Det är 
skildringar som pendlar mellan ett dokumentärt och nästan poetiskt tonfall, 
mellan att både verka neutrala och djupt personliga. I Byn med det blå huset 
skildras till det yttre, i text och bild, en alltjämt livskraftig by med aktiva 
småbruk och ett byliv fyllt med märkliga livsöden och händelser. Som Sune 
Jonsson själv skriver på första sidan är det en bok som vill skildra allt det 
som ”den stora boken inte vet att berätta om”, det som så att säga försiggår 
vid sidan om vad som står att läsa i den offentliga historieskrivningen. Det 
kan exempelvis röra sig om sådant som ”en underlig längtan, som griper 
bymänniskan då hon någon gång ser en havsfågel segla in över sjön”, eller 
om ”stinsen som en stund var morgon går barfota i daggen”.

Bilder från den stora flyttningen har såsom ett resultat av ett dokumen
tationsprojekt vid Västerbottens museum, ett än mer uttalat dokumentärt
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syfte, men är samtidigt nog så poetiskt stämd som Byn med det blå huset. På 
motsvarande sätt skildras en yttre samhällsförändring, avfolkningen (”den 
stora flyttningen”), ur småfolkets och det inre, vardagliga livets perspektiv. 
I bokens förord anmärker Sune Jonsson själv att ambitionen är ”att 
skildra människor som de uppfattar sig själva och sin situation ... alltså re
dovisa en opinion, som i sådana här sammanhang har svårt att göra sig 
hörd”. Det rör sig med andra ord om ett otvetydigt ställningstagande, 
om skildringar avsedda att ha en samhällskritisk udd och att ge röst åt 
”de andra”.109 Vad vi får höra är följaktligen sådana röster som ibland har 
karaktären av försvarstal, av vittnesmål eller av att vara en anklagelse riktad 
mot centralmakten. Vi får också se en rad fotografier av människors utsatt
het och olycka. Slutligen mynnar boken ut i ett ”dagboksblad”, författat vid 
byn Heligfjäll i Vilhelmina, där Sune Jonsson begrundar sakernas tillstånd 
genom att anslå ett ödesmättat, nästan profetiskt tonfall:

Småbarnsfamilj bosatt i byn Tresund 
i Vilhelmina. Byn var en av dem som 
drabbades hårdast av utflyttningen, 
inte minst på grund av att ett kraft
verksbygge ställde en del av byns 
mark under vatten. Den unga familjen 
utgör ett undantag, då bygden i övrigt, 
som Sune Jonsson skriver, tycks 
"som en deprimerande vision av 
ålderdomshem". (Foto: Sune Jonsson, 
Bilder från den stora flyttningen, 
Västerbottens museum.)

Lång tid bar jag nu gått omkring bland småbrukare och torpare, enstaka 
gårdar och småbyar runt Vojmsjön. Det bar genomgående varit vemodiga
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Hur ska vi egentligen bemöta den 
andres blick - som hans eller hennes 
närvaro, som ett slags tilltal, ett vittnes
mål eller en uppmaning? När jag möter 
blicken uppfattar jag också den andres 
spår som tydligast; det blir en blick 
riktad mot mig själv, som upphäver 
avståndet mellan "nu" och "då". Den gör 
mig ansvarig. På bilden syns Elisa och 
Elias Svande, jordbrukare i Hunneberg, 
Vilhelmina. Fotografiet på väggen visar 
paret i yngre dagar, med Elias Svande 
iförd spelmansdräkt, då han förutom 
jordbrukare också var riksspelman.
(Foto: Sune Jonsson, Bilder från den 
stora flyttningen, Västerbottens museum.)

möten med människor, vars individualism och slutet privata odlarintressen 
kommit i kläm i de stora ekonomiska sammanhangens, centraliseringens 
och standardtänkandets tid, vars innehåll och intresseriktningar för de flesta 
av dessa människor visat sig vara ofattbara abstraktioner. De nya kollektiv
vindarna har svept iväg med gammeltidens svettiga enmansambitioner att 
lura skogen på några hektar mull. Då man ser ut över landet härifrån upp
lever man andan och resningen i de föreställningar, som ofta växt till stark 
förvissning hos människorna om att en slags nitälskande straffdom måste 
komma över dem som räknar all mödan med jorden för intet. ...

Den invanda odlarcirkeln av överlämnande och mottagande har brutits 
av barn som tjänar bättre i skogen, som sett för mycket av slitet och föredrar 
konsumföreståndarens värv. Och själva överheten handskas ovarsamt med 
jorden. Statsverk dränker den och statsverk planterar igen den med ny skog. 
Den nemesis man då så gärna talar om skall emellertid inte komma från 
något översinnligt väsen. Snarare är det den goda onda jorden som skall resa 
sig till doms. Ondskan sätter upp varpen ute i världen och en dag skall allt 
utom ett oegennyttigt tjänande vid torvan visa sig ha varit ett jagande efter 
vind. En dom skall falla och människorna tvingas tillbaka till det gamla och 
trygga och hederliga, tillbaka till de igenvuxna hektaren för att bränna slyet 
av dem, plöja de tuvgådda åkrarna på nytt (s. 145 f.).

Sune Jonsson döljer inte att han är berörd och gripen av mötet med små
brukarna. Han döljer inte heller sitt ställningstagande, sin medkänsla och 
empati. Därigenom får hans skildring också ett uppfordrande och upp
rörande drag. Inte minst väcker den ett djupgående tvivel om ”de stora 
ekonomiska sammanhangens” förtjänster och frågor rörande andra värden 
än vad samhällets centralisering och standardisering syftar till, värden som 
har med jorden och odlarmödan att göra. På så vis framstår småbrukar- 
kulturen inte heller som avskuren från samtiden utan ställs i direkt relation 
till de pågående samhällsförändringarna. Det är ett berättande som återigen 
aktualiserar förhållandet mellan det moderna och ”det andra”, som vänder 
sig till och angår samtiden, genom att utspela sig i ett här och nu, och inte 
i någon för alltid gången eller ”ursprunglig” tid. Kanhända består denna 
aktualitet just i hävdandet av själva arvtagandet och vidareförandet av de 
värden som är förbundna med ”den goda onda jorden”, med en sorts ”jor
dens” och övertagandets egna logik, vars yttersta förutsättning är livets och 
dödens ständiga växlingar. Och i så fall rör det sig också om ett hävdande av 
ett helt annat slags arv än vad gängse kulturbegrepp föreskriver, ett arv som
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har ett existentiellt värde och en etisk innebörd. Det gäller ju inte bara ett 
predikande av ”fåfänglighetens fåfånglighet”. Det gäller också ”andan och 
resningen” och sådana uttalanden som, om än med en apokalyptisk anstryk
ning, ställer frågan om vad den moderna samhällsutvecklingen egentligen 
ska tjäna till.110

Men det är också möjligt att vi mot bakgrund av vår samtid kan uppfatta 
dessa skildringar som en erinran om de andras olycka och utsatthet, när 
de inte längre anses som delaktiga eller passande i samhällets utveckling. 
I så fall utgör deras röster även bevarade spår efter sådant som avsiktligen 
skulle glömmas bort snarare än bevaras eller dokumenteras. Dessa ”olyckliga 
andra” konfronteras med ett slags glömskans politik som i själva verket är 
den offentliga kulturarvspolitikens baksida i den meningen att det rör sig 
om sådana företeelser som såväl kulturarvsskapandets som utvecklingens 
mallar ”glömmer” eller inte förmår att se.111 Det är mot denna glömska som 
Sune Jonsson tycks värja sig. Det han skildrar är ju de andras stegrade med
vetenhet om sin kommande olycka och dödlighet - en närvarande olycka. 
På så sätt gör han inte bara de andras röster hörda utan låter till sist sin 
egen röst sammanblandas med deras, just som en berörd och ansvarstagande 
röst. Det blir en påminnelse om att de andras belägenhet också kan vara vår 
egen ifall vi begrundar att, som det står högre upp på dagboksbladet, ”allt 
mänskligt är ostadigt” och därför ständigt löper risken att försvinna, liksom 
vi själva riskerar att bli bortglömda.112

Vi kan även lägga märke till att Sune Jonsson inte placerar dem han 
skildrar i ett kulturhistoriskt sammanhang. Det verkar snarare som att han 
konsekvent undviker de klassiska kultur- och historiebegreppens ramar eller 
att ens använda en vetenskaplig och abstrakt terminologi. I stället föredrar 
han ett mer konkret och direkt uttryckssätt som ligger nära småbrukar
nas eget språk.113 Han tycks vilja röra sig så nära de andras egen miljö och 
livsvärld som möjligt, genom att låta människorna förbli i det bekanta och 
näraliggande, i hög grad på sina egna premisser. Framställningarna ger där
för också ett påtagligt aktuellt intryck som befinner sig långt ifrån gängse 
föreställningar om den ”primitiva” landsbygdskulturen. I både Byn med det 
blå huset och Bilder från den stora flyttningen framträder dessutom något 
som närmast liknar en paradoxal, mångtydig och märklig livsvärld, full av 
egendomliga och ibland mystiska och gåtfulla inslag. Och därmed har vi 
också hamnat i en värld som i alla avseenden befinner sig långt bortom 
föreställningarna om den enhetliga och klart avgränsade folkkulturen.
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Men hur kan det då komma sig att Sune Jonsson, trots sin förankring 
i de klassiska premisserna, förmår att överskrida dessa? Att han har för
mått lyfta fram andra historier och röster än de redan givna, och på så vis 
bevarar något av mångtydigheten i ”de andras” tillvaro? Och vad kan vi 
i så fall lära oss av Sune Jonssons förmåga att träda utanför det klassiska 
kulturarvets ramar?

Min uppfattning är att den bästa förklaringen till Sune Jonssons särprägel 
ligger i det konsekventa ställningstagandet och i att han har haft en ovan
lig förmåga att omsätta detta ställningstagande i praktiken, i ord och bild, 
och därmed i ett direkt verksamt förhållningssätt. Han har haft förmågan 
att träda in i en delaktig, dialogisk och närvarande roll. Det som gör detta 
förhållningssätt säreget och svårt att ringa in är att det inte går att fast
ställa i något manifest eller inom någon given mall. Det behöver inte ens 
vara särskilt medvetet.114 Det är, som jag ser det, snarare en sorts vägledande 
premiss, som så att säga utgör det "första budet”, medan sanningsbudet , 
det dokumentära och realistiska idealet, endast kan följa därefter, eller 
kanske rättare sagt aldrig kan vara helt frikopplat från de etiska grundva
larna.115 Om det skulle finnas något sådant som en regel eller ett ”bud”, så är 
det nämligen just att de personer som skildras aldrig far avpersonifieras eller 
neutraliseras, eftersom varje person först och främst måste uppfattas som 
oreducerbar och unik. Hon måste förbli i sin annanhet och därmed i en etisk 
relation till såväl författaren som läsaren. Som Lévinas menar gäller detta 
även i relation till människans spår och den kultur hon lever i, liksom allt 
levande och tidsligt betingat, som alltid måste tillerkännas sin tidsliga när
varo ifall de etiska och existentiella dimensionerna ska kunna bibehållas.

Ett annat sätt att uttrycka detta pa kan vara att som fotohistorikern 
Kjell Engman Lundberg hävda att det handlar om ”att underordna sig 
stoffets form”, just i den meningen att ”stoffet , den kulturella eller histo
riska verkligheten, uppfattas som i princip okontrollerbart och omöjligt att 
behärska.116 Såtillvida går detta stoff varken att reducera till något ”subjek
tivt” (som kan behärskas genom vår inlevelse i det) eller till ett objekt 
(som kan behärskas helt oberoende av alla etiska och existentiella hänsyns
taganden) utan kan endast uppfattas genom det som Bachtin kallade ett 

”dialogiskt sätt”.
Att det ofrånkomligen rör sig om ett svårtillämpat och sköit förhåll

ningssätt framgår om inte annat av att även Sune Jonsson själv misslyckats , 
av att han ibland har intagit en mer ”normal” ståndpunkt, som snarare
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bidrar till att objektivera och konservera ett visst kulturarv.117 Dessutom 
finns risken att Sune Jonssons stil i sig stelnar och får något klichéartat över 
sig, till exempel genom att i första hand uppfattas som en estetisk form, 
som inbjuder till ett betraktande och bedömande förhållningssätt. När 
Sune Jonsson numera ser tillbaka på sin dokumentära verksamhet framhåller 
han också att hans texter och bilder ständigt löper risken att exotiseras, i den 
meningen att de kan leda till en estetisering och objektivering av de andra. 
Ytterligare en risk ligger i att bilderna utlämnar de som avbildas till allmän 
beskådan på ett sätt som innebär att de, på grund av sitt relativa underläge 
i förhållande till betraktaren, känner sig utsatta för allmänhetens eventuellt 
nedlåtande blickar:

- På vissa ställen var de rädda för mig, särskilt efter Bilder från den stora 
flyttningen ... De var rädda för att bli chikanerade, de var ju medvetna om 
att de levde enkelt och gammaldags.118

Till denna problematik hör också de båda nyckelfrågorna om vari det au
tentiska består och vem det är som talar i framställningen. Frågorna gäller 
då inte minst det faktum att Sune Jonssons bilder ofta är arrangerade, till 
synes tillrättalagda och uppställda - vilket många med besvikelse noterat
- och därmed lätt kan uppfattas som stela, livlösa eller ”tidlösa”, trots att 
de alltså även kan ses på rakt motsatt sätt, som fullt levande och tidsligt 
föränderliga.119 Eller rättare sagt gäller frågorna främst betraktarens 
förmåga att tillerkänna bilderna och texterna möjligheten att vara ”talande” 
(närvarande) eller inte.

Det är ett dilemma som bottnar i en förväxling mellan olika autentici- 
tetsbegrepp, i att betraktaren antingen förutsätter att det autentiska lig
ger förborgat i själva bilden (i en ursprunglig, ”opåverkad” och ”okonst
lad” form) eller att det tvärtom beror på själva relationen mellan bild och 
betraktare. Att ifrågasätta bildernas autenticitet är därför att falla i det 
Jan-Erik Lundström kallar en av ”de dokumentära uttryckens försåtliga 
fällor”, nämligen ”myten om det opåverkade, ’avgörande’ ögonblicket, den 
illusoriska konflikten mellan pose och spontan gest, mellan regi och slump 
i det fotografiska arbetet”. Det väsentliga och i viss mening autentiska 
ankommer i stället både på fotografens och betraktarens förhållningssätt. 
Som Sune Jonsson också själv framhåller beror det i hög grad på förmågan 
att samarbeta och skapa ett ömsesidigt förtroende grundat på vad vi med 
Lundström kan kalla ”det levande och nära mötet”.121



Vi kan också notera att det varken i Byn med det blå huset eller i Bilder 
från den stora flyttningen finns någon entydig röst, utan snarare en mång
facetterad och sammansatt röst, som förutsätter olikartade röster. Det rör 
sig, som Lundström skriver apropå Byn med det blå huset, om ”ett polyfont 
verk, utan dominerande första stämma”. Här ”sammanflätas berättarens 
vision med de människor som kommer till tals” och här är berättarens röst 
”samtidigt anonym, diskret, tillbakadragen, till förmån för det samman
satta verklighetsstoff som är bokens innehåll”.122 Därigenom framstår också 
de förmodade motsättningarna mellan objekt och subjekt, mellan obser
vatör och deltagare, mellan utifrån- och inifrånperspektiv, inte längre som 
relevanta eftersom de förbiser verkets samtalande och mångtydiga grund
förutsättningar.

Möjligheterna att överskrida de klassiska, moderna premisserna beror 
alltså på att vi tar fasta på hur text och bild leder till möten med de andra 
och deras belägenhet. Det är, vill jag mena, först när vi själva ingår i en 
delaktig och i en viss mening närvarande relation som vi också kan upp
fatta de spår som varken stannar vid det subjektiva eller vid att vara objekt, 
utan som förblir oersättliga och oreducerbart ”andra”. Det gäller därför

Den enda flytt som dokumenteras 
i Bilder från den stora flyttningen
är familjen Olofssons flytt på sin egen 
gårdstomt, från det timrade föräldra
hemmet till en nybyggd, modern bostad: 
"En oktoberdag då det regnade och blev 
mörkt vid tre, flyttade familjen in i den 
tre rum stora, oljefärgsdoftande och 
oljeeldade enplansvillan." Bilden visar 
alltså, tvärtemot vad man kan tro, dem 
som går emot flyttströmmen söderut och 
väljer att bo kvar i en visserligen avfolkad 
men moderniserad landsbygd. (Foto: 
Sune Jonsson, Västerbottens museum.)
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att vid varje läsning eller betraktelse försöka återfinna något av framställ
ningens premisser genom att texten eller bilderna öppnas för det dialogiska. 
Att detta kan vara fullt möjligt visar sig om inte annat i att dessa texter och 
bilder för många - däribland jag själv - kan framstå på detta ”talande” 
sätt, och alltjämt har förmågan att gäcka försöken att fastställa dem inom 
den moderna historieuppfattningens ram.123 Det enda som går att faststäl
la verkar paradoxalt nog vara att det rör sig om raka motsatsen: om det 
oavslutade och outtömliga, det som består av en mängd olikartade sin
nesintryck och samtalande röster, stadda i ständig förändring. Och däri - i 
det outtömliga och oavslutade - finns också möjligheten att Sune Jonssons 
skildringar faktiskt kan ha en bestående etisk och existentiell betydelse. 
De kan nämligen just uppfattas som ett arv som varken går att upphäva 
eller övervinna, utan som vi endast kan agera ut på nytt genom vårt eget 
”arvtagande” och återskapande av det.124

Kulturarvets lokala förvaltare: Vilhelmina 
kommun och eldsjälarna
Vi lämnar Vilhelmina, centralorten, vid halvniotiden på morgonen. Det 
är lite småkyligt, ett par minusgrader, mulet och snö i luften. Jag sitter i 
framsätet, bredvid kommunens representant Roland Bång. I baksätet sitter 
”eldsjälarna” Bo och Katarina Johansson, som ska guida oss på vår resa.

Strax efter att vi lämnat Vilhelmina tar vi av på den så kallade Saga
vägen och åker in mot fjälltrakterna. Bo Johansson pekar genast ut en 
övergiven stenbro, där Inlandsbanan en gång haft sin sträckning, och talar 
om anläggandet av järnvägen, om hur man en gång stred om att få den 
åtråvärda ”järnbanan”. Vi passerar sedan ett ställe där Hushållningssäll
skapet - ännu ett av modernitetens projekt - haft sitt säte i en större gård. 
Bo Johansson framhåller traktens goda förutsättningar för jordbruk, med god 
jordmån och rika kalk förekomster. Därefter åker vi genom byn Rönnäs där 
Ivar Lo-Johansson lär ha vistats ett tag på 1920-talet under sina vandringar 
i trakten, vilket han senare kom att skildra i romanen Gårdfarihandlaren. 
Bo och Katarina Johansson nämner också en rad andra författare och konst
närer som varit verksamma i bygden, däribland Bernard Nordh, som väl är 
den författare som kan sägas ha gjort Vilhelmina känt för den breda allmän
heten. Så småningom åker vi också förbi en plats där han brukade vistas,
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talar om romanernas genomslagskraft, om hans popularitet och det faktum 
att han alltjämt hör till våra mest lästa författare genom tiderna. (Jag noterar 
för övrigt att det finns gott om fritidshus häromkring.)

Molnen tätnar allt eftersom vi reser inåt landet. Vi passerar ganska 
snart byn Lövnäs, O.P. Petterssons hemby, och det ställe där han växte upp. 
Vi stannar till helt kort, får ett tillfälligt intryck. Jag uppfattar byn som för
hållandevis stor, vidsträckt och vackert belägen nära Malgomajsjön. Allt 
verkar stilla och lugnt, nästan fridfullt.

Så närmar vi oss slutligen Dorris. Vi åker in på en mindre grusväg, 
in i byn, i riktning mot platsen för familjen Arvidssons nybygge. Vi åker 
förbi en minnessten, passerar några hus och en skylt som varnar för lek
ande barn. Här stannar vi tillfälligtvis för att hämta upp en man som ska 
berätta om byns förflutna, fortsätter nerför en brant backe och parkerar vid 
en gårdsplan. Detta är alltså platsen för det första nybygget; idag en öppen 
yta i skogen där man satt upp ett par minnesskyltar vid husgrunden, som 
markerats sä att besökaren kan få en uppfattning om byggnadens ringa 
storlek. På grund av det mulna vädret syns inte så mycket av utsikten runt 
omkring, jag kan endast ana omgivningarna i övrigt. Vår lokala guide - som 
visar sig vara väl bekant med Bo och Katarina Johansson - pratar litet om 
de första nybyggarna, om en del mer eller mindre kända personer i byns 
historia, och menar att folket nog var av en annan sort förr i tiden; tåligare, 
mer härdade, uthålliga. Bo och Katarina Johansson nämner några personer 
som de känner till sedan förut och ställer en del frågor om bland annat 
frikyrkornas och vägbyggenas betydelse för byns utveckling. Själv vet jag 
inte riktigt vad jag ska fråga om. Jag försöker orientera mig och undrar hur 
många som bor i Dorris idag, och får veta att det bor ett tjugotal personer i 
byn, varav nio barn.

Så åker vi vidare. På väg från Dorris berättar Bo och Katarina Johans
son att det funnits flera frikyrkor och en stark väckelse i byn, men även 
förekommit en del dispyter mellan olika trosuppfattningar. Kanske bekräftar 
det, tänker jag, O.P. Petterssons avslutande ord om Dorris i Gamla byar, om 
att ”byn har en befolkning, som är djupt intresserad i andligt avseende”.

Snart har vi lämnat nutidens Dorris bakom oss för att fortsätta mot 
andra platser, andra historier. Och jag kan inte annat än förundras över den 
enorma, nästan oöverskådliga mängd av skildringar som ständigt återberättas 
och omtolkas; som oupphörligen tycks vidga och förändra våra uppfatt
ningar om det förflutna.
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Ovanstående text kan sägas vara en impressionistisk beskrivning av en 
kortare resa i Vilhelminatrakten då jag, som ett led i mitt forskningsarbete, 
besökte en del av de platser där historieskrivningen har utspelat sig. Resan 
företogs alltså i sällskap med kommunens representant Roland Bång och 
Bo och Katarina Johansson, och med anledning av Vilhelmina kommuns 
utgivning av Nybyggares dagliga leverne. Det var, som vi sa, en resa ”i 
O.R Petterssons spår”. Men det var också en resa som syftade till att få veta 
något mer om utgivningen av Petterssons verk och om vilka effekter det kan 
ha haft i dagens Vilhelmina.125

För att helt kort sammanfatta mina intryck av hur Nybyggares dagliga 
leverne mottagits så tycks boken ha blivit mycket väl mottagen. Såväl den 
breda allmänheten som de mer kulturintresserade medborgarna verkar 
endast ha gott att säga om O.P. Petterssons verk, som alltså skänktes 
som en så kallad millenniegåva till varje hushåll i Vilhelmina kommun. 
Enligt Roland Bång florerar en mängd solskenshistorier om hur många med 
uppskattning har läst boken från pärm till pärm och om hur de som normalt 
sett är ganska ointresserade av det kulturella arvet tagit boken till sitt hjärta. 
De som varit engagerade i utgivningen framhåller också att det rör sig om ett 
udda och ovanligt projekt, med en kanske både större och bättre effekt än 
man vågat hoppas på. Idag uttrycker man därför närmast sin förvåning över 
den stora och till synes entydigt positiva uppskattning som man har fått. Om 
det överhuvudtaget kan talas om något bekymmer i sammanhanget så gäller 
det den delikata frågan om hur kommunen ska kunna ta tillvara vad man ser 
som ett ökat historieintresse och en stärkt identitet, och i vilken mån detta 
sedan kan tänkas vara till gagn för Vilhelminas framtida utveckling.

Det har förvisso också hänt en del på det offentliga planet. Inte minst 
har Nybyggares dagliga leverne genomgående fått goda recensioner i såväl 
lokal- som rikspressen, medan kommunens initiativ från flera håll lyfts 
fram som ett föredömligt exempel på hur kulturarv kan brukas. Under det 
nya millenniets första år - det vill säga samma år som Nybyggares dagliga 
leverne distribuerades till hushållen - tog Vilhelmina kommun, bland 
annat i samarbete med DAUM, även initiativ till ett så kallat nybyggar- 
seminarium, där flera kända forskare och auktoriteter inom området kom att 
medverka.126 Som ett svar på allmänhetens ökade intresse har kommunen 
också inrättat en särskild tjänst inom kommunförvaltningen, till vilken man 
alltså har anställt Roland Bång för att just försöka tillvarata detta intresse, 
bland annat genom att arbeta med fortsatta satsningar på kulturarv, på att 
stärka den lokala identiteten och på så kallad upplevelseturism. På hans
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bord ligger även förslaget att skapa ett ”nybyggarcentrum” i Vilhelmina, 
det vill säga någon form av regionalt forsknings- och kunskapscentrum 
rörande nybyggar kulturen. Mot bakgrund av Vilhelminas status som gles
bygds- och avfolkningskommun har Bång dessutom fått i uppdrag att utreda 
kulturarvets betydelse som faktor vid såväl utflyttning som inflyttning till 
kommunen, liksom mer allmänt för den lokala tillväxten. Enligt honom har 
det numera, i och med uppmärksamheten kring utgivningen av Nybyggares 
dagliga leverne, också blivit tydligt hur man från kommunalt håll alltmer 
talar om kulturarvens betydelse i ekonomiska och politiska sammanhang, 
särskilt som en potentiell tillväxtfaktor.127

Till de allmänt sett positiva effekterna hör även att O.P. Petterssons verk 
har använts vid undervisningen i kommunens skolor, samt att det har legat 
till grund för en mindre utställning i kommunbiblioteket. Som en följd av 
det ökade intresset har dessutom ett sällskap för studier i Bernard Nordhs 
författarskap bildats. Och så har ju som sagt själva platsen Dorris blivit en 
sevärdhet och mindre turistattraktion, som markerats med minnesskyltar 
och marknadsförs med en broschyr som hälsar besökare ”Välkomna till 
platsen för första nybygget i Dorris”.128

Men vilken sorts historiebruk är det frågan om? Vad lyfts fram som betydelse
bärande och vilken typ av kulturarv talas det om?

Som redan framgått handlar det åtminstone på det retoriska planet åter 
igen om ett återskapande av det klassiska kulturarvet, då historieskrivningen i 
första hand anses som identitetsskapande och oproblematiskt positiv. Utmär
kande är kanhända kommunfullmäktiges ordförande K. G. Abramssons ord 
om att man inför det nya årtusendet vill ”erinra om och hedra nybyggarna”, 
eftersom det är ”deras möda, kamp och förtröstan på framtiden” som skapat 
dagens Vilhelmina. Det är med andra ord ett politiskt sett positivt och uppbygg
ligt arv, som medborgarna kan vara stolta över och låta sig inspireras av.

Dessa tankegångar blev också tydliga i samband med nybyggarseminariet, 
till vilket en ”tillväxtdag” anslöt med föreläsningar som ”Framtidsbygge på 
historiens grund”, ”Bygga för framtiden” och ”Vilhelmina 2010”. Men de 
märktes även relativt tydligt i de mer vetenskapligt orienterade föreläsning
arna då flera av föreläsarna betonade att det rör sig om ett användbart arv i 
den meningen att man i nybyggarna och deras leverne lätt kan se föredömen 
för framtiden. Det talades exempelvis om nybyggarna som ”självständiga” 
med ”anpassningsförmåga och kreativitet”, som ”starka, målmedvetna ... 
entreprenörer i dess bästa betydelse”, uppvisande ”en enastående uthållig
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het”, samt om ”deras andliga styrka och deras sätt att lugnt och metodiskt 
skapa en rofylld arbetsglädje”.129 Men framför allt befästes den etablerade 
uppfattningen om nybyggarkulturen och om O.P. Petterssons insats som 
bevarare och skildrare av ett autentiskt förflutet, alltmedan det mindre 
positiva och mer sentida nybyggararvet tenderade att hamna i skymun
dan. I denna optimistiska anda hävdade till exempel författaren Lilian Ryd 
att det mycket väl går att fastställa en genuin nybyggartid och att varken 
Lisa Johansson eller Linnea Fjällstedt beskriver ”äkta nybyggarliv”, utan ger 
”en förvriden bild som har ganska litet med det klassiska nybyggets harmoni 
att göra”.130

Liknande tendenser återfinns också i recensionerna av Nybyggares 
dagliga leverne. Vad recensenterna genomgående underströk var nämligen 
inte bara att O.P. Petterssons skildringar har ett visst historiskt värde som 
ett slags ”dokumentära ögonvittnesskildringar”, utan att det samtidigt även 
finns något beundransvärt och föredömligt i det skildrade levnadssättet.131

A andra sidan kan vi också finna prov på andra och mer oväntade 
förhållningssätt. Inte minst finns en medvetenhet om det problematiska i 
att tala om särpräglade identiteter och etniska skillnader. Det har påpekats 
att kulturarvets förvaltare ibland gjort sig skyldiga till en förenkling av 
nybyggararvet och det har, särskilt från samiskt håll, kommit kritik mot att 
nybyggarkulturen tenderar att uppfattas som en särskilt svensk, icke-samisk 
kultur.132 Dessutom finns det givetvis alltid en mängd olikartade sätt att 
läsa och bruka historieskrivningen, såväl bland gemene man som bland de 
professionella aktörerna. Till de mer oväntade hör att Nybyggares dagliga 
leverne har använts inom så pass skilda områden som åldringsvården, vid 
högläsning för dementa, och som handbok för olika fiske- och jaktmetoder.

Som så ofta är fallet visar sig alltså omständigheterna vara betydligt mer 
komplexa än vad det kan verka vid en första anblick. Å ena sidan har nybyg
gararvet visat sig ha en starkt enande effekt, främst bland politiker och tjäns
temän, eldsjälar och folkbildare. Vad jag kan se exemplifierar själva arbetet 
kring publiceringen av Nybyggares dagliga leverne inte minst kulturarvens 
förmåga att överbrygga politiska motsättningar, att samla och sluta leden 
kring ett gemensamt kulturellt och historisk arv. Att skänka en bok till 
varje hushåll i Vilhelmina kan ju dessutom i sig sägas vara en gemenskaps- 
skapande handling, ett slags avsiktligt kulturarvsskapande eller ett uttryck 
för en vilja att skapa enighet. Men här skymtar å andra sidan samtidigt en 
uteslutande effekt eftersom gemenskapen tenderar att utgå från idén om ett 
visst kulturellt arv, med företräde framför andra kulturer och med följder

98



för det framtida samhällets utformning ”på historiens grund”. Den sortens 
privilegium väcker naturligtvis också lätt kritiska reaktioner hos dem som 
känner sig åsidosatta och uteslutna.

Till komplikationerna hör även frågan om vilken betydelse O.P. Petters
sons bok och den lokala historieskrivningen har för läsarna, hur den blir 
läst, använd och därmed återskapad. Häri ligger nämligen också den up
penbara möjligheten att kulturarvet i praktiken och i relation till människors 
vardagliga erfarenheter får en mer mångtydig och komplex betydelse. Inte 
minst anmärkningsvärt i sammanhanget är ändå att valet fallit på just denna 
text, en 450 sidor lång och ganska udda skildring, som delvis är relativt 
tungläst, stilistiskt komplex och författad på ett, med O.P. Petterssons ord, 
”underligt språk”. Tack vare sin sammansatta karaktär inbjuder verket till 
en mängd tänkbara läsarter och utgör i sig ett betydande hinder för alla tan
kar om en enhetlig kultur eller ett entydigt ursprung. Som vi sett utgör det ju 
varken något övertygande argument för föreställningarna om ett etniskt sett 
”rent” kulturarv eller för en oproblematisk och uppbygglig historieuppfatt
ning, utan kan lika gärna sägas rymma en betydande kritisk potential och en 
påfallande tvetydighet.

Viktigast är kanske ändå att historieskrivningen satts i spel på ett sätt 
som innebär att den även brukas av gemene man. Därigenom har de inblan
dade parterna om inte annat genererat en fortsatt historieproduktion, ett 
skapande som ännu pågår och som åtminstone potentiellt sett aktualiserar 
ett brett spektrum av möjligheter.

Naturligtvis är jag också själv inblandad i denna historieproduktion. När 
jag i efterhand reflekterar kring resan i O.P. Petterssons spår och kring min 
egen roll i sammanhanget slår det mig att det just har handlat om att sätta 
det förflutna i spel. Under det att vi reste bland fjällbyarna - liksom under 
det att jag försökt lyfta fram skilda historier - har jag rört mig över ett brett 
historiskt fält som har fått en samtida aktualitet, här och nu. Det har handlat 
om reflexioner kring samhällets förändringar och kring nuläget, kring pro
blemen med utflyttningen och avfolkningen, om moderniseringens följder 
och om samtidens Vilhelmina, men även om återvändare och nyinflyttade, 
om livskvalitet, naturvärden och den allmänna synen på inlandet - kort sagt 
på en och samma gång om framtiden, nutiden och det förflutna.

Det tydligaste exemplet på denna form av historieanvändande är kanske 
själva resan och det samtal vi förde under dess gång, ett samtal som kan 
sägas vara ett slags historieproduktion i mikroformat. Resan och samtalet
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var ju i sig en direkt följd av utgivningen av Nybyggares dagliga leverne 
och utgör därför ytterligare ett exempel på hur historien kan omprövas och 
omtolkas. Under själva resandet kopplades det historiska till våra egna och 
skilda erfarenheter, till samhället och samtiden, likväl som till det förflutna 
och framtiden. Därmed kan man alltså med andra ord säga att det rör sig 
om ett slags konkretiserat historieskrivande, om ett skapande och görande 
som tar form just under det att vi rör oss på de platser där historien har 
utspelat sig.

Måhända omedvetet och oavsiktligt snuddade vi vid något av det för
flutnas outtömlighet. Vi rörde oss i vad jag uppfattar som ett tidsligt betingat 
sammanhang, i en pågående, öppen och på sätt och vis levande historia, som 
vi själva är en del i. Det samtal vi förde illustrerar följaktligen också något 
av det mångtydiga och sammansatta i de spår eller arv som vi har att göra 
med, liksom hur vi själva - genom våra möten och vårt samtalande - kan 
växla mellan olika tider, spår och berättelser, och hur allt på så sätt sam
manblandas och får en förnyad betydelse. Och i detta avseende kan resan 
även sägas vara ett exempel på den sorts öppna skeende som vi ofta person
ligen erfar, men desto mer sällan återfinner i representationens, textens eller 
bildens form.133

Att kapsla in eller levandegöra kulturarvet
Den bild vi har fått av det offentliga förvaltandet av det förflutna är fram
för allt bilden av en relativt omfattande verksamhet med tydliga hierarkier 
och maktförhållanden och med en mängd professionella aktörer som in
går i ett vidsträckt kontaktnät av inbördes relationer. Det som utmärker 
dessa kontaktnät tycks vara att det finns ett fåtal tongivande auktori
teter och kanoniserade förebilder, som drar en rad gränser mellan vad 
som ska räknas och inte räknas till det offentligen erkända kulturarvet. 
Detta utgör vad man skulle kunna kalla kultur arv sskap andets offentliga 
fält, som består av samtliga offentliga institutioner och aktörer, och kultur
arvets normativa diskurs, som består i en mängd fastställande och mönster
bildande utsagor.134 Vad vi har fått en närmare inblick i är i och för sig 
endast vissa delar av detta fält och denna diskurs. Vi har fått exempel på ett 
nationellt, regionalt och kommunalt förvaltande som i första hand har sin 
förankring i moderna och antikvariska premisser. Men det är, som vi har sett, 
samtidigt frågan om premisser som går igen på flera håll, exempelvis i mass-
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media och i de kommersiellt gångbara och marknadsförda kulturarven.135
Det finns visserligen en ansenlig mångfald och en rad versioner av 

kulturarvet i stort, men samtidigt en påtaglig tendens att likrikta det inom 
en dominerande form. Genomgående är främst tendensen att försöka skapa 
fasthet, beständighet och enhetlighet i form av ett mönstergillt och prototypt 
arv. Det märkliga och intressanta i detta kulturarvsskapande är att det ändå 
inte riktigt lyckats. Det visar sig vara fullt möjligt att finna en märkbar in
stabilitet, en mängd sprickor och tvetydigheter i kulturarvsskapandet. Och 
därav följer också en serie återkommande problem eller dilemman, problem 
som vi enligt min mening än idag har att tampas med, och som i sig utgör 
ett ännu verksamt arv.

Det fundamentala problemet består i det jag har kallat kulturarvets 
klassiska (”genuina”) form och i denna forms anmärkningsvärda beständig
het. Den har i själva verket inneburit ett slags inkapslande av det förflutna, 
genom den sorts dokumenterande och utmönstrande praktiker som vi har 
sett prov på i olika arkiv och museer. Det tydligaste och kanske mest 
typiska exemplet är fallet med nybyggarstugan från Handsktummen, som 
just genomgick ett slags inkapslande metamorfos när den flyttades till 
museets särskilda tid-rum; det vill säga när objektet lyftes ur tiden för att 
placeras i en till synes förfluten tid, i ett historiskt definierat rum, där det 
kunde uppfattas som en utomtidslig artefakt. Resultatet blev ett ”upp
höjt” men ”dött” arv. På ett liknande sätt har också de människor - ”de 
andra” - som länkats till detta arv förvandlats till stereotypa representan
ter för det ålderdomliga och traditionella, eller kanske bara till estetiserade 
objekt för allmän beskådan. Stoffet, spåren eller objekten stängs på så vis in 
i vad som kan sägas vara representationens slutna värld, där det förlorar sin 
tidsliga och världsliga (närvarande) innebörd, och därmed såväl sin aktualitet 
som sin kritiska och förändrande potential.

Ytterligare en följd av kulturarvens inkapsling är det inom musei- och 
arkivvärlden ständigt återkommande problemet med hur man ska kunna 
levandegöra artefakterna. Det finns ju en både befogad och enveten kritik 
mot kulturarvens kulissliknande karaktär, liksom mot att museerna inte 
förmår vara tillräckligt samhällstillvända och engagerande. Samtidigt är 
själva upprepandet av dessa synpunkter i sig ett tecken på att problemet 
består.136 Något liknande kan väl också sägas om den strävan mot renod
lande och särskiljande av ”egna” kulturer, identiteter och etniska ursprung, 
som närapå tycks vara självreproducerande, trots all den kritik och alla de 
insikter som finns om det problematiska i föreställningarna om ”vi” och
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”de andra”.1371 fallet med nybyggarkulturen tycks det ju snarast som att 
de kulturvårdande instanserna ständigt värjer sig mot alla former av sam
manblandning, såväl i tiden (genom att kulturen häftas vid en ursprunglig 
tid, medan senare tider anses ovidkommande) som socialt och etniskt sett 
(genom att kulturen fastställs som folklig och svensk, medan man bortser 
från den sociala och etniska brokigheten).

Hur pass djupgående och omfattande denna problematik är framgår 
enligt min mening på ett ganska tydligt sätt i samtliga av de fall som vi 
har stiftat närmare bekantskap med. Det framgår till att börja med redan i 
kommentarerna till historieskrivningen och i hur man ständigt återupprepar 
och slår fast i stort sett samma uppfattning om kulturarvets ”folkliga” och 
”traditionella” karaktär. Ett tydligt exempel är de vetenskapliga kommenta
rerna och recensionerna av Nybyggares dagliga leverne, som alltså överlag 
betecknade verket som mycket värdefullt (”rena kulturhistoriska guldet”), 
som trovärdigt och autentiskt (”en ögonvittnesskildring”), och som ett litte
rärt ”storverk”.138Men det kunde inte tillmätas någon vidare eller mer mång
tydig betydelse än så, utan stannade vid ett upphöjande och befästande av 
arvets historicitet. Följaktligen skrevs det inte heller något om dess förhåll
ande till moderniseringen eller om den implicita samhällskritiken. Det talades 
aldrig om några etiska eller existentiella värden, om hävdandet av ”det goda” 
eller samhällsvisionära, eller om verkets flerstämmiga och komplexa 
karaktär. På så vis fick offentliggörandet en tillrättaläggande effekt. Det 
uppfattades visserligen som ett ”värdefullt” och ”beundransvärt” kulturarv, 
men samtidigt som ett arv förlagt på betryggande distans, i en harmlös och 
oförarglig form.

Ett annat exempel på detta är det faktum att presentationen av nybyggar
kulturen vid Västerbottens museum har varit mer beständig och svårför
änderlig än museet tänkt sig. Det finns som sagt omfattande planer på att 
förnya verksamheten, på att omorganisera och skapa nya utställnings- 
former inom ramen för ett ”Erfarenhetscentrum”, vars bärande tanke är 
att kulturarvet ska vara samhällsangeläget och något man snarare brukar 
än beskådar. Helt i linje med kulturarvssektorns övergripande förnyelse
arbete sägs uttryckligen att man vill skapa ett mer öppet och demokratiserat 
museum, där besökarna i första hand ska vara aktiva och delaktiga använ
dare av samlingarna. Detta markerar också ett explicit avståndstagande från 
den klassiskt ”upphöjda” kulturarvsuppfattningen, till förmån för ett mer 
erfarenhetsbaserat synsätt.139 Frågan är bara hur dessa förändringar ska gå 
till. Som förnyelsearbetet beskrivs läggs framför allt tonvikten vid behovet
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av omorganisation och samverkan (genom samlande av olika institutioner 
och berörda parter), vid själva tillgängliggörandet och offentliggörandet 
(främst genom nya medier) och vid att ett förmodat ökat användande också 
ska kunna leda till en allmänt förbättrad delaktighet. Men i likhet med 
visionerna i det riksomfattande Agenda kulturarv kvarstår frågan om själva 
kultur- och historieuppfattningen, vilket i och för sig inte utesluter djup
gående omprövningar, men i så fall också måste utsträckas till ett omprö
vande av de professionella aktörernas egen roll och av själva formen för vad 
som kan vara och inte vara ett kulturarv. Det gäller just att kunna ta sig ur de 
fasta formerna för att i stället låta kulturarven vara mångtydiga och tidsligt 
föränderliga.

Det kanske besvärligaste dilemmat aktualiseras emellertid av Sune Jonssons 
verk, som ju både exemplifierar det svåra och fullt möjliga i att bryta sig 
ur de konserverande premisserna, och hur Västerbottens museum därmed 
också har att förvalta just detta Jonssonska arv. Vad Sune Jonssons exempel 
lär oss är nämligen att det paradoxalt nog borde handla betydligt mindre 
om stil eller form och betydligt mer om det (etiska) förhållningssätt och 
ställningstagande som i sig inte kan ha någon given form. Ifall hans bilder 
ska undgå att stelna eller leda till en exotisering av de andra, gäller det att 
söka en sorts ”icke-form” som saknar det klassiska arvets fasthet och som 
är uppenbart öppen och omprövningsbar.

Ett sätt att ta sig ur dilemmat med kulturarvens inkapsling kan även vara 
att försöka uppfatta själva berättandet som en möjlighet att tillmäta det 
förflutna en förnyad aktualitet. Det finns ju om inte annat en påfallande stor 
mängd nybyggarskildrare och berättelser kring nybyggartiden, och därmed 
också ett anmärkningsvärt komplext berättande. Förutom de namn som vi 
redan stiftat bekantskap med - främst O.P. Pettersson, Linnea Fjällstedt, 
Lisa Johansson och Nils Eriksson - märks även en del mer allmänt kända 
författare som Albert Viksten, Ivar Lo-Johansson och Bernard Nordh, samt 
en lång rad lokalt anknutna berättare.140 Därigenom finns det inte bara en 
vittomfattande massa av minnen och versioner av samma förflutna, utan 
även just en betydande mängd skilda arv, en del med en dokumentär och 
realistisk karaktär, andra med en mer subjektiv, fiktiv, självbiografisk eller 
poetisk prägel. Men vad som kanske är än mer anmärkningsvärt är att ny
byggartiden genererat en sådan mängd berättelser och att dessa berättelser 
har fått ett förhållandevis stort offentligt genomslag, inte minst i form av 
filmer och dramatiserade så kallade vildmarksskildringar. Detta genomslag
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har i och för sig förmodligen sin orsak i lockelsen av ”det exotiska” och 
”naturligt primitiva”, men även, tror jag, i mer förbisedda laddningar och 
kanske till och med en viss sprängkraft.

Dessa laddningar består framför allt i relationen mellan det moderna 
och ”det andra”. Det finns å ena sidan vad jag vill kalla en ”yttre” laddning, 
som beror på att den norrländska moderniseringen både har varit starkt 
positivt laddad med olika framtidsvisioner och har haft en minst lika kraftig 
negativ prägel genom avfolkningen och de ständiga besvikelserna.141 På så vis 
har det uppstått ett typiskt modernt intresse för vad som uppfattas som den 
ursprungliga och naturliga nybyggarkulturen, eller så har omvälvningarna 
genererat motsatta berättelser om fattigdom och förtryck. A andra sidan harder 
också funnits något av ett "inre” ifrågasättande i form av en inte helt ovanlig 
civilisations- eller modernitetskritik. Denna kritik har visserligen ofta gått 
ut på att lyfta fram det enkla och naturnära livet i motsats till en alltför 
komplex och ”onaturlig” modernitet, men kan även sägas ha utgjort ett 
ständigt närvarande tvivel, en erinran eller påminnelse om andra värden. 
Det är precis i det avseendet som de kulturella arven kan ha sin speciella 
sprängkraft genom att bära på berättelser som på ett relativt tydligt (om 
än underförstått) sätt ställer de övergripande samhällsfrågorna på sin 
spets. Berättelserna kan tillhandahålla ett slags närvarande skildringar eller 
sinnebilder av en mängd alternativa möjligheter, till exempel i form av 
konkreta beskrivningar av andra livs- och samhällsformer, av ”det goda 
samhället”, ”det fria livet” eller ”det meningsfulla arbetet”.

Som jag ser det tillhandahåller både O.P. Pettersson och Linnea Fjällstedt 
just sådana exempel på avvikande eller alternativa förhållningssätt. Sett i 
ett längre perspektiv har ju O.P. Petterssons skildringar visat sig vara påfal
lande livskraftiga, användbara och förmögna att väcka samtidens intresse 
hos olika grupper, inte minst genom att svara mot en modern och alltjämt 
aktuell problematik. Likaså har Linnea Fjällstedt - vars författarskap 
dessutom fortsätter in i nutiden - haft sin speciella aktualitet genom 
sitt konsekventa ställningstagande för de missgynnade och oförtrutna 
vittnande om olika oförrätter i samhällsomvälvningarnas spår. Därigenom 
skriver Fjällstedt inte bara om erfarenheterna av samhällets modernise
ring eller om brytningarna mellan moderna och traditionella synsätt, hon 
uttrycker också en fundamental ambivalens inför de nya tiderna, som manar 
till fortsatt engagemang i samhällsfrågorna.142

Det är här, i dessa tvetydiga förhållningssätt, som jag vill mena att det
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kan vara möjligt att skönja ett annat slags arv, som sträcker sig in i vår 
egen samtid, ibland kanske som ett motstånd och ibland som ett försök att 
hävda andra värden än de moderna. Vad jag kan se är det till exempel fullt 
möjligt att dra en relativt tydlig, sentida linje till ”eldsjälen” Bo Johansson, 
som alltså inte bara har varit engagerad i kulturarvsfrågorna utan även 
är verksam poet, berättare och skildrare utifrån sina egna erfarenheter och 
minnen av traktens förflutna. Vad han berättar om är nämligen just nybyggar- 
och småbrukartiden på ett sätt som riktar uppmärksamheten mot det för
bisedda och åsidosatta, och med ett påtagligt makt- och modernitetskritiskt 
drag. Inte minst beskrivs i diktform moderniseringsprocessen och den därpå 
följande avfolkningen och ”negativa utvecklingen” som en varaktig 
besvikelse och insikt i moderniseringens baksidor. På så vis framstår också 
arvet efter nybyggartiden på ett tvetydigt sätt, eller kanske snarare som 
försatt i ett ångestliknande tillstånd. Som Bo Johansson förklarar en av 
sina diktsamlingar rör det sig just om att formulera erfarenheterna av sam
hällsförändringarna som en erfarenhet av hur ”en säregen 150-årig kultur 
med rötter i nybyggarlivet krossades”. Följaktligen vill han också uppmärk
samma utvecklingens förspillda värden och bortglömda möjligheter, i första 
hand genom att förmedla andra röster och berättelser än de som dominerar 
historieskrivningen, röster och berättelser ur ett både vemodigt och kritiskt 
stämt gräsrotsperspektiv. I diktsamlingen (elegin) Undanstädning (1990) 
talar han till exempel om ”den bittra undanstädning / som pågått snart i 
femti år” och om hur ”Hungern och den snöda vinningen / hetsad av den 
vanemässiga egoismen / eller tvärtom / förrådde byaskogen”, men även, något 
hoppingivande, om att ”Bysommarn där i Blekansjö by/avvisar än så länge 
som föroreningar / nedfall av ord från framåtskridandet ”.143

Här återfinner vi alltså något av ett undanträngt arv och en underlig
gande kritik i form av andra erfarenheter och historier. Det är en kritik som 
tar spjärn mot det moderna och som hävdar alternativa förhållningssätt till 
samhällsutvecklingen och den omvärld vi befinner oss i. Denna kritiska poesi 
tycks därtill ha fått förnyad aktualitet i det samtida postindustriella och glo- 
baliserade samhället, i och med att det på flera håll uppstått ett intresse för 
andra och mer lokalt förankrade livs- och organisationsformer.144 Kanske 
har det därmed också uppstått oväntade länkar och samband som kan inne
bära att de historiska och kulturella arven får förnyade innebörder. Eller så 
kan de sägas utgöra ett slags latent motstånd, som exempelvis får sitt uttryck 
i följande stycke ur Bo Johanssons dikt ”Penningmätarna”:
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Men penningmätarna
de som alltjämt fortsätter
att mäta Norrland i pengar
bar haft det mycket klart för sej
att penningförvandlingen av naturen i Norrland
är mycket enkel och smärtfri
om bara inte
om bara inte människor och natur 
fått växa ihop under långa tider 
Ty om detta fått ske 
får naturen för dessa människor 
ett värde
som inte kan mätas i pengar 
eller bytas mot ord eller siffror 
i avtal och utredningar 145

Till sist finns det anledning att ställa frågan om arvet efter nybyggartiden 
någonsin har varit helt uttömt eller endast ”hört till historien”. Eller för att 
formulera det mer allmänt: Kan någon kultur eller någon historia sägas höra 
till det förflutna så länge som vi minns den, som det finns spår och levande 
berättelser? När det rör sig om ett ännu närvarande arv, som vi själva kan 
förhålla oss till, använda och tillskriva förnyade betydelser?

Kanske är det så att nybyggararvet ständigt har skiftat form och inne
börd, att det så att säga genomgått en rad metamorfoser och numera sna
rare just finns som berättande än som en viss livsform. I så fall rör det sig 
också mer om ett etiskt och existentiellt arv än om vissa företeelser eller 
föremål, och om ett arv som tar sig helt andra uttryck än de förväntade. 
Kanske förhåller det sig dessutom så att det är svårt att se eller ens acceptera 
denna förnyade och förändrade form, eftersom den inte stämmer överens 
med den klassiska formen eller till och med faller utanför ramarna för vad 
vi uppfattar som historiskt och som kulturarv. Det kan ju varken tillskrivas 
samma ”upphöjda” och ideala värden eller passas in i museernas och arkivens 
avskilda rum.

Poängen är, att det är först när vi frångår de moderna och konserverande 
mallarna som det kulturella arvet kan levandegöras (förnyas) i en djupare 
mening. Det är först då som vi kan förhålla oss till O.P. Petterssons och Sune 
Jonssons skildringar på ett dialogiskt sätt, som vi kan uppfatta dem som just
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ett sådant arv som befinner sig i en kontext utan fasta gränser varken i tiden 
eller rummet, det vill säga som ett öppet och ”talande” arv, utan vare sig en 
given form eller ett klart slut. Eller som Michail Bachtin skriver:

Det finns varken något första ord, något sista ord eller några gränser för 
den dialogiska kontexten (den leder in i det gränslösa förgångna och den 
gränslösa framtiden). Inte ens det förgångnas innebörder, födda i gångna 
tiders dialog, kan någonsin vara stabila (en gång för alla fullbordade, av
slutade) - de kommer alltid att förändras (förnyas) i den kommande, fram
tida dialogens utvecklingsprocess. I varje moment av dialogens utveckling 
existerar väldiga, obegränsade massor av glömda innebörder, men i bestämda 
moment av dialogens fortsatta utveckling, under dess gång, dyker de upp i 
minnet och kommer till liv i en förnyad form ... Det finns ingenting absolut 
dött: varje innebörd har sin pånyttfödelsedag,146

NOTER

68 Det kan dock nämnas att vägen till ULMA inte var helt spikrak.
O.P. Pettersson tog nämligen redan 1898, på norrlandsforskaren 
Johan Nordlanders inrådan, en första kontakt med J.A. Lundell och 
Landsmålsföreningarna i Uppsala (det vill säga de studentföreningar som 
var föregångare till ULMA), utan att det resulterade i mer än ett insänt 
språk- och textprov - det dröjde därefter till början av 1920-talet innan 
kontakten återupptogs (jfr Reinhammar, ”O.P. Petterssons dialektuppteck
ningar i ULMA” (1994) s. 56 f. Dessutom hade O.P. Pettersson under åren 
1904-1905 tillfälligtvis kontakt med Nordiska museet, dit han lämnade 
ett omfattande uppteckningsmaterial, med Vitterhetsakademien (rörande 
fornminnen) samt med Sveriges geologiska undersökning, SGU (rörande 
sten- och mineralfynd).
69 Jfr Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala uppteckningen (1996), 
kap. II.
70 Brev ur utgående skrivelser, 1914-1936, ämbetsarkivet, SOLL
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71 Här kan tilläggas att O.P. Pettersson förutom uppteckningsarbetet i 
hemtrakten även upptecknade bland annat i Dorotea, Sorsele, Nordmaling, 
Fredrika, Lycksele och Tärna socknar. På så vis var han alltså verksam i 
stora delar av det norrländska inlandet.
72 Som Åke Campbell skriver i ett brev till upptecknaren Lisa Johansson, 
som också härstammar från Vilhelminatrakten: ”O.P. Pettersson skrev en 
utmärkt bra svenska. Han är i detta som i så mycket annat en värdefull 
förebild” (15/3 1945, SOFI).
73 Agneta Lilja, a.a., s. 149 f.
74 Korrespondensen varade mellan åren 1922 och 1939. För en närmare 
redogörelse för denna korrespondens, se Reinhammar, a.a., s. 56 f.
751 flera brev från början och mitten av 1930-talet intar man också en 
mycket ödmjuk inställning till O.P. Petterssons kunnande och frågar även 
efter hans egna synpunkter och reflexioner (till exempel brev från Herman 
Geijer 15/4 1932, 1/2 och 1/10 1935, och från Åke Campbell 7/5 1936). 
Att detta inte hör till vanligheterna framgår av Agneta Liljas analys av den 
samlade korrespondensen mellan arkivtjänstmännen och upptecknarna (a.a.).
76 ”Lill-Olles lif” är en annan större uppteckning som Geijer anser vara 
värd att publicera (jfr även brev från Geijer 3/1 1935).
77 Citerat efter Karl-Hampus Dahlstedt, ”Utgivarens efterskrift” 
(1946/1982).
78 Se till exempel kommentarer av Phebe Fjellström, ”Metod och material 
- en etnologisk kommentar" (1982), s. 290, 295, och av Åsa Nyman,
”Åke Campbell - en biografi” (1982), s. 287.
9 Jfr Johannes Fabian, Time and the Other (1983), för en mer utförlig 

analys av detta förhållande.
80 Jfr Edward W. Said, Orientalism (1978/1997), och Gayatri Chakravorty 
Spivak, A Critique of Postcolonial Reason (1999).
81 Kanske illustrerar Lisa Johansson detta särskilt tydligt, eftersom hon i 
motsats till O.P. Pettersson ofta tillrättavisas på grund av att hennes upp
teckningar inte sällan avviker från arkivets normer, bland annat genom att 
sammanblanda ”nytt” och ”gammalt”, muntligt och skriftligt, och genom 
att bruka ”fel” stil, vilket Campbell ständigt - ibland just med hänvisning 
till O.P. Pettersson - påpekar och försöker rätta till, och ibland till och med 
bestraffar genom att inte honorera uppteckningarna. - För en närmare 
analys av Campbells förhållande till Lisa Johansson, se min avhandling 
(Vallström 2002), s. 111-119. Jfr även Marianne Liliequist, Nybyggarbarn 
(1994), s. 46 f.
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82 Här kan nämnas att DAUM har sin föregångare i FFÖN, Folkmåls- och 
Folkminnesundersökningen i Övre Norrland, en stiftelse bildad 1954, med 
syfte att skapa ett särskilt folkmåls- och folkminnesarkiv för nordligaste 
Norrland.
83 Det rör sig om 9 inspelningar och 15 uppteckningar (varav en del band
utskrifter och uppgifter om inspelningarna), insamlade mellan åren 1955 
och 1987.
84 A.a., s. 147.
85 DAUM bd 1769, 1788-1790.
86 Se s. 12, 15, 24, 51 och 66 för exempel på hur föredragshållarna repro
ducerar gängse uppfattning, bland annat genom att tala om O.P. Pettersson 
som en ”traditionsbärare” som ”räddade den muntliga traditionen”.
87A.a. s. 144.
88 Jfr Britta Lundgren, Erfar enhets centrum Gammlia (2002). Se även 
Annika Alzén, ”Reservera eller kultivera?” (1993), s. 143 f., och Jonas 
Grundberg, Kulturarvsforvaltningens samhällsuppdrag (2000), s. 79 f.
89 Planeringen av och arbetet med utställningarna finns beskrivet i boken 
Utställningsspråk, av Göran Carlsson och Per-Uno Ågren (1982), s. 67-109.
90 Detta enligt uppgift av Katarina Johansson, som föreslog Handsktummen.
91 Här och i det följande utgår jag från ett eget besök och beskådande av 
utställningen den 9 okt. 2003.
92 Som Göran Carlsson och Per-Uno Ågren beskriver sitt arbete: ”Själva 
stugan möblerades på grundval av ögonvittnesskildringar, tom med några 
originalföremål. Vi försökte ge den illusion av liv genom att arrangera 
den som en morgonscen. ... Vår scen föreställer en morgon med Mina vid 
spisen, när hon ordnar med skor och skohö medan Jon och de båda barnen 
vaknar på sin bädd på golvet i kammaren” (a.a., s. 92).
93 Till exempel skriver Carlsson och Ågren på s. 74: ”De viktiga faktorer 
som präglade planeringsarbetet var för det första vår tro på berättelsens 
betydelse - att med utställningen som förmedlare av upplevelse och 
kunskap i populär form berätta västerbottnisk kulturhistoria, oavsett 
samlingarnas begränsningar, var vårt främsta mål. ... För det andra tanken 
att utställningen inte fick vara beroende av att demonstreras av någon. ... 
Basutställningen måste klara att visuellt kommunicera sitt kunskaps
innehåll, att sortera stoffet, skilja på huvudsak och bisak, att anslå ett 
tonfall som skulle kännas naturligt för vår publik. Valet av en visuell 
pedagogik skedde tidigt.”
94 Detta kan med andra ord beskrivas som en ”musealiseringsprocess”, som

109



enligt Jonas Grundberg just innebär att ”Utvalda delar av materiell kultur 
... har tagits ut ur sitt tidigare sammanhang i tid och rum och därmed 
’dödats’ ... Därefter har de satts in i ett nytt sammanhang, i en ny tid, ett 
nytt rum och återuppstått till en ny evig och tidlös tid i ett nytt rum: museet” 
(a.a., s. 23 f., jfr s. 18). - Jfr även Walter Benjamin, Bild och dialektik 
(1991), s. 177 f., och Martin Börjesson, ”Förändringens vind i Klara-kvar- 
teren” (1993), s. 234 f.
95 Jfr Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde” (1993).
95 Se även s. 81, där man talar om hur ett föremål ”fick god autenticitet”, 
liksom s. 103, där utställningsarbetet beskrivs i dagboksform: ”Lasse B. 
har klemat och kritat spisen i Handsktummen. Sist eldade han med näver 
och lyckades sota eldstaden helt trovärdigt”.
97Per-Uno Ågren, ”Kring en fältetnologs arbete” (2000), s. 43.
98 Uppgifter enligt samtal med Britta Lundgren 9 okt. 2003. Se även idé
skissen Erfarenbetscentrum Gammlia (2002).
99 Beskrivningen och uppgifterna bygger på ett eget besök i Dorris den 
10 okt. 2003.
100 Uppgifter av Tage Hansson, som är bosatt i Dorris och själv minns 
platsen.
101 Utdrag ur fältanteckningar, fornminnesregistret (RAÄ nr. 276).
102 Ola Kellgren, förord i Västerbotten 2000:4, ”Åtta texter om 
Sune Jonsson”. Utgåvan är ett temanummer med anledning av att 
Sune Jonsson fyller 70 år.
103 Som journalisten Malena Rydell skriver om Sune Jonssons debutverk 
Byn med det blå huset: ”Den dokumentära rapporten har fått sitt fiktiva 
liv, sin subjektiva realism och sin Sune Jonsson-prägel som skulle komma 
att vara i fyra decennier till” (”Sune Jonsson och tiden”, 2000, s. 53).
104 Gunnar Balgård, ”Om en återvändares tvåspråkighet” (2001); se även 
”Sommaren med Sune Jonsson” (2000), s. 38 f. Emellertid har Sune 
Jonsson inte enbart varit verksam i sina hemtrakter utan även gjort sig 
känd genom skildringar från bland annat Kongo och Prag (i Bilder av 
Kongo och Brag augusti 1968, från 1965 respektive 1968).
105 Detta framgår också tydligt när Sune Jonsson redigerar och kommenterar 
folklivsuppteckningar av Lisa Johansson i boken Saltlake och blodvälling 
(1968). - För en närmare analys, se min avhandling (Vallström 2002),
s. 118 f.
106Jan-Erik Lundström, ”Blå och grå dokumentär” (2000), s. 19. Som han 
skriver om Byn med det blå huset, är den ”inte enkel att genrebestämma.
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Kanske är den en dokumentär roman, kanske ett reportage, kanske en 
långdikt i bild och ord” (ibid, s. 17).
107Rune Hassner, ”Fotografier från ett halvt sekel” (2000), s. 3. Se även 
Rune Jonsson, ”Fotografiska Föreningen och 7 Stockholmare” (2000).
108 A.a., s. 15 f.
109Som han senare sammanfattar sin insats: ” ... en ideologi måste man ha, 
hur skulle det annars gå? Jag arbetade med fotografi i småbrukarmiljöerna 
för att återupprätta människor som levt ett liv som inneburit ett sådant 
väldigt nederlag att hela deras arbetsinsats hamnat i ruinlandskap” (citerat 
i Rydell, a.a., s. 54).
110 Här kan också jämföras med flera andra återgivna uttalanden av små
brukarna själva, exempelvis i avsnittet ”Åkrarna i Långsele” (s. 43-46), 
där en småbrukare tar tydligt avstånd från lönsamhetstänkandet.
111 Jfr Torunn Selberg, ”Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk” (2002), 
s. 22, 26.

112 Jfr Martin Hägglund, Kronofobi (2002), s. 14. Se även Zygmunt 
Bauman, Pä spaning efter politiken (1999), s. 57, samt min artikel 
”Kan kulturarv vara subversiva?” (2005), s. 119 f.
113 Det kan också anmärkas att Sune Jonsson genomgående kringgår den 
politiska laddningen i småbruket och småbrukarna, som ofta förknippats 
med olika visioner om kollektivt ägande och småskalighet (se till exempel 
Bo Malmberg, Kronotorpens folk, 1975, s. 112-127 om ”Den siste kolo
nisten i Mötingselberg” och Kronotorparlandet, 1980, s. 26-34).
114 Jfr Zygmunt Bauman, Postmodern etik (1996), och Skärvor och frag
ment (1997), för en utförlig diskussion kring Lévinas synsätt, som ett slags 
”okodifierbar etik” med utgångspunkt i de moraliska impulserna för den 
andre.
115 Jämförelsevis menar Malena Rydell att Sune Jonsson snarast ser 
”det sanna” i ljuset av ett ansvarstagande: ”Det korrekta och noggrant 
framtagna faktaunderlaget är hans ansvar mot dem han skildrar”
(a.a., s. 55 f., jfr Engman Lundberg, ”Sune Jonsson och Den sociala 
fotobildboken”, 2000, s. 25).
116 Engman Lundberg, a.a., s. 23, 25. Jfr Lévinas, Tiden och den andre 
(1992), där han argumenterar för vikten av att låta ”miraklet” bestå i den 
beskrivande texten.
117 Dessa svårigheter och tillkortakommanden har naturligtvis Sune Jonsson 
gemensamt med många andra som försökt inta liknande förhållningssätt 
till den kulturella eller historiska verkligheten. Lör mer ingående resonemang
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kring denna problematik, se till exempel Billy Eh n & Barbro Klein, Från 
erfarenhet till text (1994), James Clifford & George E. Marcus (red.), 
Writing Culture (1986), och Paul Ricæur, Minne, historia, glömska (2005). 
118 Citerat av Malena Rydell, a.a., s. 57.1 samma artikel beskriver Rydell 
också Sune Jonssons besvikelse i samband med en utställning: ”Elan minns 
utställningen kring Bilder av Nådens barn (1963), och hur ledsen han blev 
när besökare gick omkring och talade illa om de genomgripande trosmiljöer 
han själv kände så starkt för, sa att människorna var dystra, och pratade 
om hur fula arbetande människor blir” (s. 56).
119Jan-Erik Lundström, a.a., s. 16 f.
120 A.a., s. 17.
121 Ibid. Här kan också jämföras med Sune Jonssons förord till Bilder från 
den stora flyttningen: ”Denna typ av fotografisk dokumentation är ... 
baserad på samförstånd mellan fotograf och ’modell’. Det är inte någon 
självklarhet för mig att människor ställt sig till förfogande på det generösa 
och öppna sätt som skett. Jag är verkligen mycket tacksam mot samtliga 
porträtterade i denna bok för deras samarbetsvilja” (s. 5).
122 A.a., s. 18.
123 Som författaren Folke Isaksson noterar: ”Hans dokumentation 
engagerar alla mina sinnen; jag ’hör’ hans bilder och känner lukter”
(”Sune Jonssons fromma känsla”, 2000, s. 32).
124Jfr Martin Hägglunds förord till Derridas Marx spöken (2003) s. 10, 14. 
Se även min artikel ”Kan kulturarv vara subversiva?” (Vallström 2005), s. 
121, där jag på ett liknande sätt poängterar vikten av att vi i stället för att 
försöka fastställa det tidsliga ständigt måste försöka återerövra det.
123 Mina beskrivningar och intryck bygger på en kortare vistelse i Vilhelmina, 
9-10 okt. 2003, då jag också träffade bibliotekets chef Lars Lagerström, 
som hör till dem som varit engagerade i utgivningen av Nybyggares dagliga 
leverne. Mitt besök föregicks även av flera telefonsamtal med de nämnda 
personerna. Beskrivningen av bilresan ”i O.P. Petterssons spår”, som 
företogs den 10 okt., bygger på fältanteckningar som sedan omarbetats till 
en impressionistisk beskrivning; det vill säga till en minnesbild, fotad i min 
egen upplevelse (jfr John Van Maanen, a.a., s. 101 f.).
126 Enligt programmet rubriceras seminariet ”Kulturmöten i lappmarken” 
och har följande medverkande föreläsare: kommunalfullmäktiges ordförande 
K.G. Abramsson, professor Lars-Erik Edlund, professor Phebe Fjellström, 
fil.dr. Per Moritz, professor Louise Bäckman, adjunkt Roland Bång, fil.dr. 
Dan Bäcklund, professor emeritus Per-Uno Ågren och författaren
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Lilian Ryd. I anslutning till seminariet anordnas därtill en ”Tillväxtdag” 
med diskussioner om Vilhelminas framtid. Tanken är för övrigt att semina
riet ska vara årligen återkommande. De föredrag som hölls vid seminariet 
publicerades sedan i en mindre skrift, Kulturmöten i Lappmarken (red. 
Lars-Erik Edlund & Anna Karolina Greggas, 2001), med anknytning till 
forskningsprogrammet ”Kulturgräns norr” vid Umeå universitet.
127 Enligt samtal med Roland Bång i sept. och okt. 2003.
128 Detta enligt Lars Lagerström, som även försett mig med broschyren om Dorris. 
129Phebe Fjellström, ”Om Jonas Nenséns bild av nybyggarkulturen”, s. 38, 
Per Moritz, ”Kulturmöten i Lappmarken”, s. 45 f. och Lilian Ryd, ”Från 
öppenspis till mikrovågsugn - En förändring som är outgrundlig”, s. 59. Se 
även Per-Uno Ågren, ”Nybyggare i litteraturen”, s. 92, där han poängterar 
”betydelsen av att studera, lära känna och samla kunskap om de män
niskor, de samhällsbyggare, vilkas liv och arbete är förutsättningen för vår 
livsmiljö och utvecklingen av våra samhällen” (min kurs.).
130 A.a., s. 50.
131 Se Västerbottens-Kuriren 12 feb. 2000, ”Ögonvittne till kolonisationen”.
132 Detta enligt uppgift av Roland Bång, som också själv framhåller att han 
inte vill bidra till att lyfta fram en ”blågul, genuin nybyggarkultur”.
133 Detta rör sig med andra ord om vilken verklighetsuppfattning vi utgår 
från; det vill säga närmast skillnaden mellan att inta en modern, ”veten
skaplig” ståndpunkt, som uppfattar verkligheten i termer av objekt/subjekt, 
eller en relationell ståndpunkt, som snarare uppfattar världen och tiden 
som ”flytande” - ”som något flyktigt, strömmande och ofullbordat”
(Mats Beronius, a.a., s. 7, jfr s. 38).
134 För en utförligare diskussion kring begreppen fält respektive diskurs,
se Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (1986) och Michel Foucault, 
Diskursens ordning (1971/1993).
135Jämförelsevis menar Svante Beckman att centralbyråkratin, lokalpoli
tiken, marknaden och den spontana föreningsverksamheten utgör ”fyra 
konkurrerande principer för att organisera förvaltningen av kulturarvet” 
(”Om kulturarvens väsen och värde”, 1993, s. 31 f.).
136 Här tänker jag bland annat på 1960- och 70-talens diskussioner, men 
även på nutida projekt som ”Erfarenhetscentrum Gammlia” och Agenda 
kulturarv.
137Detta gäller inte minst nuvarande EU-politik, som just tenderar att uppmuntra 
skapandet av ”rena arv” och att föra en identitetspolitik passande den så 
kallade nya ekonomin (se till exempel Chris Shore, Building Europe, 2000).



138 Recensioner i Västerbottens-Kuriren 12 feb. 2000, Norra Västerbotten 
22 feb. 2000, Tidningen Ångermanland 31 feb. 2000, Östersundsposten 
2 maj 2000.
139 Se Britta Lundgren, Erfarenhetscentrum Gammlia (2002). En hel del 
av dessa visioner anknyter också uttryckligen till de bärande tankarna i 
Agenda kulturarv.
140 Jfr Per-Uno Ågren, ”Nybyggare i litteraturen” (2001).
141 Se Sverker Soriin, Framtidslandet (1988), för exempel på moderni
seringens ”norrländska” laddningar.
142Se till exempel de självbiografiska berättelserna Silverskredet (1993), 
Bortom bergen (1994), Sytarjäntan (1997), och Årsringarna (1998) samt 
den dokumentära romanen Poas söner (1986). Ett annat exempel på ett 
samhällskritiskt berättande är Albert Vikstens dramatisering av nybyggar- 
familjen Arvidssons liv och leverne i romanen De sökte nytt land, utifrån 
skildringen i Gamla byar. Romanen, som publicerades 1947, författades i 
skuggan av andra världskriget och är fullt möjlig att läsa som ett svar på 
dåtidens katastrof och samhälleliga sammanbrott. Det rör sig just om en 
form av sökande efter ursprungligt ”rena”, oförstörda och äkta livsvillkor, 
och om ett samhällsbygge på naturnära grund. Viksten inleder också roma
nen med en längre skildring av hur nybyggarna flyr från en våldsgärning, 
från ett ”ohyggligt brott”, för att av egen kraft skapa nya livsförutsätt
ningar i en obrukad vildmark. Efter diverse prövningar mynnar ansträng
ningarna ut i förverkligandet av en livskraftig bosättning präglat av ett 
godartat familjeliv - i skapandet av ”det goda hemmet”. (Se till exempel 
kap. 1, kap. 5, kap. 13 och 28.)
143 Johansson (1990), s. 7, 41, 46, samt citat från baksidestexten till dikt
samlingen Ord från Baksjöby (1979). Se även diktsamlingarna Om som- 
marn om hösten bittida sent (1981, med fotografier av Sune Jonsson) och 
För all dess rikedoms skull (1984).
144 Se till exempel Lasse Ekstrand, Den befriade tiden (1995), s. 93, för en 
diskussion kring olika idéer om ett ”postindustriellt lokalsamhälle”.
145 Bo Johansson (1984), s. 90, ur dikten ”Penningmätarna”, som också kritise
rar den offentliga bilden av Norrland. Se även Undanstädning (1990),
s. 64: ”Det goda by ahjärta t där i Blekansjö / sviktar när Hollywood- 
kulturens praliner / kostar mer än de smakar/och ändå bara retar smak
lökarna /som ännu har rötter / i det gamla byalivets blodbanor”.
146 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet (1997), s. 271 f.



Utmaningar och utvägar

Åter till ursprunget: Dorris återbesökt
Det finns nu anledning att återvända till den punkt där historieskrivningen 
tog sin början. Med förnyad behållning kan vi nämligen läsa om ett stycke i 
det inledande citatet ur O.P. Petterssons Nybyggares dagliga leverne, där vi 
får en glimt av den ”fiskarlapp” som var den första innehavaren av ägande
rätten till nybygget Dorris, och som därmed kan sägas representera något av 
”ursprunget före ursprunget”:

På det ställe, där lappen hade visat upp gårdsställe, bestod marken ute
slutande av grovt grus och sand och därtill var stället mycket frostländigt. 
Icke ett enda litet bus hade lappen ens börjat uppföra och icke den minsta 
åkerfläck hade han upparbetat. Fiskarlappen hade bott i näverkåta och sitt 
uppehälle skaffade han sig genom att med ett halvdussin nät fiska i Stalon- 
sjön och småsjöarna på norra sluttningen av Njakafjället.

Denna passage är i och för sig inte särskilt anmärkningsvärd, men förtjänar 
att återupprepas av två anledningar. För det första kan vi läsa den som 
ytterligare en påminnelse om det förflutnas sammansatta och ”orena” 
karaktär liksom om alla de figurer och företeelser som inte har passat in i den 
offentliga historieskrivningen. I civilisationens, nationens eller hembygdens 
historia utgör nämligen ”fiskarlapp” ingen lämplig identitet. ”Fiskarlappen” 
motsäger tvärtom föreställningarna om ”hur det hela började” och om den 
”genuine nybyggaren”. Dessutom komplicerar denna figur också de veder
tagna uppfattningarna om det samiska ursprunget, eftersom han inte heller 
räknas som en del i det som idag anses som representativt för det samiska 
kulturarvet. Det rör sig ju varken om en renskötande same, en fjäll- eller 
skogssame, utan just om en ”fiskarlapp”, som varken förr eller senare har 
tillmätts någon större historisk betydelse. Som prästen och lappmarksskild- 
raren Petrus Laestadius noterar i sin klassiska Journal från 1831 så betrak
tades fiskarlapparna redan i början av 1800-talet som ”afskräden” och som 
”misslyckade”, eftersom de utövade ett olämpligt, ”olapskt” näringsfång.147 
Såtillvida handlar det alltså om en figur som alltigenom historiens gång



utgör ett störande inslag - trots att han faktiskt är den förste nybyggaren och 
betecknas som ”lapp”. Han liksom bara skymtar i bakgrunden, i förbifarten. 
Så intresserar sig inte heller O.P. Pettersson för fiskarlappens vidare öde, 
utan nästan klandrar honom för att han valt en frostländig, obrukbar plats 
och varken åstadkommit ”ett enda litet hus” eller ”den minsta åkerfläck” 
och således inte på något sätt bidragit till bygdens utveckling. Den nästintill 
bortglömda figuren ”fiskarlappen” belyser med andra ord hur historieskriv
ningen börjar i ett uteslutande, samtidigt som det likväl finns ett kvarstående 
spår efter honom som antyder något av det förflutnas mångtydiga karaktär. 
Om vi skulle följa detta spår skulle det föra oss in på helt andra berättel
ser, andra historier och arv, som snarare skulle handla om det hybrida och 
sammansatta, än om det etniskt rena och entydiga.

För det andra har vi anledning att lägga märke till att ”fiskarlappen” 
skaffar sin försörjning på norra sluttningen av Njakafjället, det vill säga på 
en plats som på grund av en sentida händelseutveckling blivit föremål för en 
omfattande konflikt kring det moderna skogsbruket. Denna konflikt inled
des när Vilhelmina nybyggesallmänning 1984 ansökte om avverkning av vad 
som betecknades som värdefull ”gammelskog” med höga naturvärden, och 
avslutades 2001 när området slutligen avsattes som naturreservat. Genom 
avverkningshotet blev Njakafjäll en viktig symbolfråga för motståndet mot 
det moderna skogsbruket och en i högsta grad aktuell skogspolitisk fråga, 
inte minst med tanke på att skogspolitiken under denna tid tillmätte miljö
aspekterna allt större betydelse. I det avseendet satte fallet Njakafjäll den nya 
politiken på prov. Men det kom även mer allmänt sett att röra sig om en för 
vår tid ganska typisk och ständigt återkommande kamp kring den ekonomiska 
utvecklingen kontra värnandet av andra och, som bevarandeförespråkarna ofta 
ser det, mer naturliga och ursprungliga värden. Därigenom blev Njakafjäll 
också en massmediai skådeplats för en kraftmätning mellan dessa intressen 
och kring detta i olika avseenden värdefulla men svårhanterliga arv.

Anmärkningsvärt nog publicerades alltså Nybyggares dagliga leverne i 
stort sett samtidigt som striden om Njakafjäll fick sin upplösning, vilket 
innebar att värnandet av såväl traktens kultur- som naturarv sammanföll i 
tiden. Skogen på Njakafjäll avsattes ju som naturreservat ungefär vid sam
ma tidpunkt som platsen för det första nybygget - dock inte ”fiskarlap
pens” plats - märktes ut som kulturhistoriskt värdefull. På så vis hamnade 
alltså byn Dorris och dess närmaste omgivning samtidigt i fokus för både 
natur- och kulturvårdens intressen, just som föremål för bevarandet av något 
ursprungligt och genuint.



Därmed illustrerades både en rad skillnader och likheter i vårt förhål
lande till natur och kultur. Mest slående var att naturfrågan fick en betydligt 
större samhällelig genomslagskraft. Naturvårdens engagemang i Njakafjäll 
ledde till debatter och konflikter, till massmediai uppmärksamhet och omfat
tande forskningsinsatser. Publiceringen av O.P. Petterssons berättelse ledde 
däremot snarare till gemensam uppslutning och positiva manifestationer, 
utan sprängkraft eller direkt samhällsrelevans. Vilket i sin tur leder vidare 
till frågan om hur dessa skillnader ska tolkas: Varför fick naturfrågan ett så 
stort genomslag, medan kulturfrågan föreföll relativt harmlös? Kan kultur
vården rentav ha något att lära av fallet Njakafjäll?

En uppenbar orsak till att uppmärksamheten riktades mot Njakafjäll var 
att den internationella miljörörelsen, främst Greenpeace, engagerade sig ge
nom att blockera den påbörjade avverkningen och dra igång en debatt. Som 
en av de närvarande forskarna, humanekologen Ebba Eisberg Jensen, skri
ver blev skogen vid Njakafjäll därmed ”omstridd med metoder som saknat 
motstycke i den övriga svenska skogsbruksdebatten”. Greenpeace utnämnde 
till att börja med Njakafjäll till ett exempel på hotad gammelskog i en mer 
omfattande kampanj kring skogsbruket och behovet av att skydda de ”sista 
urskogarna”. Striden om Njakafjäll blev, som man sa, en ”bra symbolfrå
ga”, som kunde föras upp på såväl nationell som internationell nivå, med 
potential att väcka stor massmediai uppmärksamhet.148 På så vis laddades 
platsen även med en rad politiska konflikter och blev en brännpunkt med 
”det naturliga” i fokus. Men striden tog också en mer oväntad vändning. 
Den blev även en kamp som ställde en annan samhällsfråga på sin spets, 
nämligen den om glesbygdens framtid, då de som förespråkade avverkning 
hävdade att tvisten gällde bygdens försörjningsmöjligheter och fortsatta 
överlevnad. Skogsmarken tillhörde ju dessutom en nybyggesallmänning, en 
mark som ägdes gemensamt av ättlingar eller arvtagare till de första nybyg
garna. Skogsfrågan fick därför också en historisk och kulturell aspekt som 
aktualiserade motsättningar mellan ”vi” och ”de andra”, mellan ”centrum” 
och ”periferi” - något som miljörörelsen inte alls hade räknat med och som 
innebar att man plötsligt hamnade i konflikt med den lokalbefolkning som 
man vanligen såg som sina bundsförvanter.

Förutsättningarna för iscensättandet av en medialt gångbar dramatur
gi var alltså mycket gynnsamma då konflikten inte bara anknöt till flera 
aktuella debatter utan även ställde skilda intressen mot varandra på ett 
ovanligt sätt. Så beskrevs miljörörelsens aktion och motsättningarna mellan



parterna på följande sätt i Dagens Nyheter den 7 februari 1997, i en artikel 
med rubriken ”Urskogen stum gisslan i miljöstrid”:

Bostadscontainern från Hamburg sänks ner mot vägens pudersnö. Två 
kilometer bort ligger gisslan i prydliga rader: gammelskogsvirket som by
borna hann avverka itinan Greenpeace dundrade in. Containern tar mark 
och cementerar konflikten mellan en 22-årig, globalt tänkande kvinna från 
den stora miljöorganisationens kansli i Stockholm och en 56-årig väderbiten 
halvsame som stolt berättar att han bara stämplat tre veckor i sitt liv och 
vars farfars far var en av ortens första nybyggare.

Välj hjälte, den som kan.149

Här ställs alltså nybyggarkulturens ättlingar mot ”naturintresset” i ett till 
synes olösligt dilemma. Men det är inte bara olika intressen som ställs mot 
varandra. I artikeln dras dessutom växlar på det kulturella och etniska (det 
samiska), på köns- och generationsskillnader, framför allt genom att vurmen 
för glesbygdens väl och ve spelas ut mot vurmen för miljön i form av skilda 
hjältetyper. Det blir tydligt hur ett politiskt spel och en rad expertutlåtanden 
kolliderar med människors vardagliga liv och speciella intressen, hur trak
ten nästan invaderas av miljö- och skogsexperter, forskare och journalister, 
alltmedan lokalbefolkningen känner sig åsidosatt på ett sätt som för många 
påminner om hur saker och ting brukar styras ”uppifrån” eller "utifrån”. 
En del drar sig inte heller för att likna situationen vid tidigare, koloniala för
hållanden. I artikelns fortsättning följer en rad uttalanden av den så kallade 
halvsamen, som tydliggör denna uppfattning: ”De har gjort ett misstag och 
gett sig på småfolk ... Vi måste vara tusenkonstnärer för att överleva här ... 
Vi väntar oss inget gott av överheten ... Greenpeace säger att det här är hela 
världens sak, men vem bryr sig om vårt sätt att leva?”150

Men som så ofta är fallet döljer sig flera bottnar och en rad kompli
kationer bakom den massmediala dramaturgin. Som humanekologen Ebba 
Eisberg Jensen framhåller utgjorde varken lokalbefolkningen eller miljörö
relsen någon enhetlig grupp med entydiga uppfattningar. Tvärtom framkom 
ett brett spektrum av synsätt, ambivalenta förhållningssätt och kompromis
ser. Flera av dem som var direkt inblandade omprövade sin uppfattning 
under konfliktens gång och kom fram till en del oväntade insikter, insikter 
som emellertid aldrig fick något medialt genomslag. Exempelvis utvecklades 
en diskussion mellan parterna kring vad Eisberg Jensen kallar ”lokala för- 
sörjningsstrategier”, då Greenpeace, som hon skriver, insåg ”att frågan om
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Njakafjäll gällde mycket mer än bara en avverkning, och man uppfattade 
ett behov av att skapa fungerande strukturer så att problem gällande natur- 
nyttjande och lokal ekonomi kunde lösas fortlöpande, på plats”.151 Med an
dra ord nådde man så småningom också en insikt i vikten av att ha bättre 
kännedom om lokala förhållanden och om behovet av dialog och alternativa 
lösningar.

Från lokalbefolkningen framkom å andra sidan delade meningar om vad 
som var den mest önskvärda utvecklingen för dem. Framför allt aktualise
rades en latent konflikt mellan ”gamla”, storskaliga lösningar och ”nya”, 
mer småskaliga och självförvaltande. Somliga påpekade att ”storskogsbruket 
ger inte nåt jobb”, att ”man borde ifrågasätta grunderna för ekonomin i 
glesbygden”, och framförde ”kritik mot hur den lokala ekonomin var upp
byggd, med storskaliga avverkningar och minimal lokal förädling, liksom 
ett högmekaniserat skogsbruk med fåtaliga arbetstillfällen”.152 Därmed 
hade man också hamnat i ett ganska långtgående samtal kring den lokala 
försörjningen och alternativa former av skogsbruk, ett samtal som gällde 
själva samhällsutvecklingen och framtidsfrågorna.

Kampen om Njakafjäll leder oss alltså inte bara rakt in i natur- och kul
turfrågans brännpunkt, dess debatter och dilemman, utan även in i hela dess 
komplexitet, dess tänkbara lärdomar och möjliga utvägar. Inte minst aktua
liserar konflikten på ett bekant sätt problemen med det typiskt moderna, 
bevarande förhållningssättet till ”objektet” (naturen/kulturen), liksom 
till ”de andra”, genom att aktörerna i första hand föredrar att konsultera 
abstrakta och allmängiltiga modeller framför de levande människor som är 
direkt berörda av frågan.153 När det gäller att hantera den aktuella proble
matiken använder man sig hellre av en förenklad verklighetsuppfattning än 
ser till det komplexa och svårhanterliga i sådana frågor som rör skogens 
”djupare” värden eller nybyggararvets samtida betydelse. Detta är då också 
just precis den knäckfråga som såväl natur- som kulturvården fortsättnings
vis har att tampas med.

Kulturarvens globala och postkoloniala 
utmaningar
När Greenpeace ”dundrar in” i den lappländska vildmarken förs vi ut
tryckligen - via den massmediala rapporteringen - rakt in i en konflikt mel
lan globala och lokala intressen. Det globala symboliseras av den ”globalt



tänkande” unga kvinnan (associerad till storstaden och modern teknologi) 
och det lokala av en ”väderbiten halvsame” (associerad till det kulturella 
ursprunget). På så vis belyser händelserna vid Njakafjäll i minst lika hög 
grad hur förhållandet mellan lokalt och globalt brukar framställas som 
själva sakfrågan. Det visar framför allt hur ”det lokala” eller ”naturliga” 
lyfts upp till ”hela världens sak” och tillmäts global betydelse. Såtillvida 
blir Njakafjäll också endast en av otaliga skådeplatser för de ständigt åter
kommande konflikterna kring miljö och natur som allt oftare tenderar att 
aktivera internationella nätverk, bland annat med hjälp av internet och 
mobiltelefoner som snabbt kan sprida olika uppgifter och skapa så kall- 
lade ”hot spots”. Det rör sig ju, enligt miljörörelsen, snarare om allmän
mänskliga angelägenheter än om en nationell egendom eller lokal resurs.

Att kulturarvsfrågan däremot tycks förhållandevis harmlös beror kanske 
just på att den inte får detta ”globala lyft”. Den framstår inte alls som sam
hälleligt kontroversiell. När man publicerade Nybyggares dagliga leverne 
talades det ju mest om något hedrande och godartat, något att beundra och 
sluta upp kring snarare än att ta strid om. Inte heller stod några större eko
nomiska eller politiska intressen på spel. Å andra sidan kan publiceringen 
av Nybyggares dagliga leverne samtidigt sägas vara ett av många tecken på 
ett allt större samhälleligt intresse för kulturarvsfrågorna och därmed en 
åtminstone potentiellt sett ökad laddning. I likhet med naturfrågan råder 
dessutom samma globala ledord för kulturarvens del - främst ”mångfald” 
och ”hållbar utveckling” - och en allmänt omfattad vision om det globala 
samhället som ett mångkulturellt samhälle, som i motsats till nationalstatens 
föreställningar om kulturell renhet och enhetlighet sägs sträva efter öppen
het, tolerans och pluralism. Det är också i denna anda som många menar att 
de lokala eller regionala kulturarven behöver stärkas genom att omfattas av 
globala eller allmängiltiga intressen. Detta alltså samtidigt som vi på många 
andra håll i världen kan lägga märke till hur de kulturella värdena - liksom 
naturvärdena - förorsakar en rad konflikter, ökade spänningar och tillta
gande polariseringar mellan ”vi” och ”de andra”.

Ifall vi sätter in de norrländska kulturarven och lokalbefolkningarna 
i dessa sammanhang kan vi även avläsa hur den så kallade periferin är 
indragen i en delvis ny belägenhet och utsatthet. Som Ebba Eisberg Jensen 
noterar handlar det bland annat om hur ”medborgare i periferierna blir allt
mer avhängiga av världssystemet för sin överlevnad” och om hur ”sårbar
heten ökar” på grund av ett allt större ekonomiskt och socialt beroende.155 
Å andra sidan kan de lokala frågorna få global uppbackning. Parallellt med
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globaliseringen pågår dessutom en regionalisering, som inom EU:s ramar 
betecknar den norrländska periferin som ett ”stöd- och problemområde” 
i behov av särskilda satsningar på det man anser vara värdefulla natur- och 
kulturresurser.156! ett sådant perspektiv blir givetvis också ett projekt som 
publiceringen av Nybyggares dagliga leverne intressant eller till och med 
värt att satsa pengar på. Men då förväntas även att kulturvården ska kunna 
bidra till den regionala utvecklingen och att kulturarven i sig kan regionali- 
seras, liksom den kulturhistoriska kunskapsuppbyggnaden.157

Det kanske mest typiska för vårt samtida tillstånd är emellertid att den 
samhälleliga makten liksom tycks flyta omkring eller pendla mellan vissa 
dominerande diskurser och att avgörandet fälls i det massmediala spelet. 
Fallet Njakafjäll fick ju också ett sådant ”brett” samhälleligt genomslag, 
till den grad att staten slutligen avsatte betydande summor för inlösen av 
skogen efter att dåvarande miljöministern, Anna Lindh, sett sig tvingad att 
ingripa. Konflikten fick alltså sin sprängkraft just när den tog plats i det 
vittomfattande, i princip globala nyhetsflödet, och därmed också i det spel 
mellan politik, massmedia och vetenskap som i hög grad utmärks av par
ternas inbördes beroendeförhållanden.1581 det avseendet tycks exempelvis 
miljöfrågans framgång till stor del bero på att den blivit en fråga om den 
framtida samhällsutvecklingen, möjlig att underbygga med vetenskapliga 
argument och opinionsbildning. Samtidigt infinner sig just det paradoxala 
och typiskt massmediala problemet med att diskussionen tenderar att röra 
sig bort från det lokala och de direkt berörda människorna, till exempel 
genom att lokalbefolkningens erfarenheter och uppfattningar reduceras till 
stereotypa uttalanden. I det här sammanhanget var ju Njakafjäll endast ett 
fall bland andra som avskrevs från agendan i den stund det fick sin poli
tiska lösning. Eller rättare sagt så rörde det upp flera djupgående problem 
och latenta motsättningar som egentligen aldrig blev lösta utan snarare 
neutraliserades eller kvarstod som ohanterliga frågetecken om ’något annat .

Vad fallet Njakafjäll belyser särskilt tydligt är hur naturvården, till 
skillnad från kulturvården, har lyckats erövra en central position i detta 
spel: hur naturfrågan just fått ett betydande genomslag som en global fråga 
på den politiska dagordningen. Som Ebba Eisberg Jensen påpekar beror 
denna framgång främst på att naturvården under 1970- och 80-talen skif
tade strategi och diskurs, från att hänvisa till känslomässiga värden till att 
alltmer bruka abstrakta, vetenskapliga argument, eller (som Greenpeace) 
mer direkta påtryckningar och hot om negativ publicitet; det vill säga mer i 
överensstämmelse med det globala mediaflödets spelregler. Kampen för att
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bevara skogen på Njakafjäll motiverades ju med värnandet om den biolo
giska mångfalden och vissa nyckelbiotoper, samtidigt som man bland annat 
hotade med bojkotter och svartlistning av virket. Men det blir, enligt Lisberg 
Jensen, ett nyvunnet inflytande och strategiska framgångar som nås till priset 
av åsidosättandet av en mer djupgående kritik, av just det ”känslomässiga” 
och av en ”större civilisationskritik” som ifrågasätter själva samhällsutveck
lingen och rådande maktförhållanden.159 Framgångarna kan dessutom sägas 
spegla miljörörelsens förändrade karaktär från folkrörelse till en mer profes- 
sionaliserad verksamhet som medvetet siktar in sig på de politiska, mass
mediala och vetenskapliga arenorna samtidigt som utrymmet minskar för 
dem som hyser avvikande uppfattningar. Kanske avspeglas denna minskade 
bredd även i själva mångfaldsbegreppet, i den meningen att det tenderar att 
bli ett begrepp om mångfald som abstraktion, ett reducerande av naturen till 
mer av ett vetenskapligt objekt eller ett neutraliserat värde än något levande 
och föränderligt.160

Detta är som sagt också det dilemma som såväl den globala naturvården 
och miljörörelsen som kulturvården står inför. Som Johan Hedrén anmärkt, 
kringgås på det här sättet oftast själva kärnfrågan och de existentiella vär
den människor inte sällan tar strid om, men för vilka ”det inte finns några 
teoretiska eller praktiska medel att tillgå”.161 Det finns så att säga en in
byggd ohanterlighet som allt som oftast blir både natur- och kulturfrågans 
öde. Vad som möjligen skiljer naturfrågan från kulturfrågan är att kulturen 
inte låter sig objektiveras i samma grad som naturen eftersom kulturvården 
också måste hantera den andres spår eller åtminstone bemöta dessa när
varande och okontrollerbara ”andra”. ”Objektet” (kulturarvet) framstår 
därigenom som betydligt mer svårhanterligt eftersom det förutsätter andra 
människor, alldeles oavsett om de får komma till tals eller inte. Så har ju 
inte heller kulturfrågorna funnit motsvarande lösningar som naturfrågan. 
”Kulturell mångfald” har till exempel inte kunnat fastställas i samma abstrakt 
vetenskapliga mening som ”biologisk mångfald” och förefaller vara ett mer 
problematiskt begrepp, inte minst med tanke på den sorts ökade mångfald 
som globaliseringen accentuerat.

Men vi kan också lägga märke till att insikterna och erfarenheterna av 
denna belägenhet inte bara behöver leda till besvikelser. De kan även med
föra ett intensifierat sökande och prövande av alternativa utvägar och för
hållningssätt, som både för med sig nya möjligheter och risker. En hel del 
av detta sökande och prövande återfinns ju dessutom inom kunskapernas 
och vetenskapens fält. I fallet Njakafjäll finns exempelvis den humaneko
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logiska ståndpunkt Ebba Eisberg Jensen företräder och de alternativa utvä
gar hon vill föreslå. Som hon framhåller, syftar hennes forskning främst till 
att bidra till ett överbryggande av den klassiska dikotomin människa/natur, 
genom att tonvikten läggs vid själva relationen mellan människan och 
naturen, och vid att vi snarare befinner oss i ett ”situerat” förhållande än i 
en distanserad och behärskande position. När det gäller värdesättandet av 
naturen lägger hon hellre vikt vid skogens ”värde på grund av sin ålder”, 
vid det tidsligt oersättliga, än vid skogens påstådda ”orördhet”. ”Vi borde”, 
menar hon, ”vara lite vördsamma inför den oändligt långa tid som eko
systemen är resultat av”.162

Jag tror att den viktigaste erfarenheten för kulturvårdens del är att det inte 
längre går att behärska kulturarven i samma utsträckning som tidigare 
eftersom nationalstaternas kulturella monopol är brutet och eftersom 
globaliseringen i allt högre grad konfronterar ”vi” med ”de andra”. På 
grund av det förlorade monopolet uppfattar vi det kanske också allt 
oftare som att vi stöter på en mängd ”opassande” fenomen - såväl i 
Njakafjäll som i historieskrivningens och kulturarvsskapandets sprickor 
- som ofta antar formen av ett återkommande motstånd eller möjligen som 
en rad ohanterliga anomalier bortom vår kontroll. Som vi har sett finns 
det underliggande, latenta historier och berättelser som ibland till och med 
tycks göra sig påminda av egen kraft, ungefär som ett slags förträngda 
men likväl närvarande spår. Som Martin Hägglund skriver påminner den 
sortens erfarenheter av de andras återkommande närvaro närmast om när
varon av ett slags gengångare, av ”vittnen om de otaliga offren för historiens 
våld, om dem som uteslutits eller utplånats från formeringen av ett samhälle 
eller en identitet”. Det är vittnen som erinrar oss om ”att varje identitet 
eller gemenskap alltid är hotad av det som den inte kan innesluta, hemsökt 
av det bortvalda, förbisedda eller undanträngda”.163 Kanske har nu dessa 
”gengångare” blivit än mer påtagligt närvarande när det homogeniserande 
trycket lättat eftersom globaliseringen medför ständiga uppluckringar av det 
samhälle och de ”fasta” (nationella) identiteter som en gång skapats. Och 
som vi sett - till exempel i fallet med O.P. Petterssons historieskrivning - kan 
en mängd berättelser och historier vara dolda i den manifesta historieskriv
ningen, liksom ruvande på något oavslutat och ouppklarat, men likväl fullt 
möjligt att uppdaga.

Detta är också just vad ”fiskarlappen” är för oss idag: en latent närvaro 
av en ”gengångare” som vi inte längre kan bortse från. Han är i sig - i all sin
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tysthet och minimala närvaro - en exponent för allt detta från historiernas 
gemenskap uteslutna men ändå närvarande, en figur som varken har en his
toria eller ingår i ett kulturarv, men som likväl, om än bara av en tillfällighet, 
finns där som en påminnelse om det som ”glömts bort”. Hans blotta befint
lighet stör, desorganiserar och upplöser i viss mån den befintliga historie
skrivningen, eller utmanar oss att skriva en annan historia. ”Fiskarlappen” 
för oss med andra ord rätt in i den postkoloniala problematiken. Han är 
vad Gayatri Spivak kallat den ”subalterne”, den underordnade andre, vars 
närvaro ofrånkomligen är förbunden med vår egen.164 Denna figur - 
liksom alla dessa historiens ”andra” - påminner oss om att vi än idag har 
att göra med en kolonialt belastad historieskrivning och om att våra begrepp 
om kultur, etnicitet, ursprung inte förmår hantera deras spår. Det ”fiskarlap
pen” utmanar oss att göra - liksom den postkoloniala diskussionen - är 
därför framför allt att försöka komma till rätta med detta förhållande, bland 
annat genom att synliggöra och erkänna de andras existens.165 Dessutom 
erinrar han oss om de koloniseringsprocesser och maktförhållanden som utgör 
såväl historieskrivningens som globaliseringens första förutsättning, det vill 
säga om hur lappmarkerna en gång införlivades i den ”civiliserade” och 
moderna nationalstaten, i en viss ekonomi och i vissa geopolitiska processer 
som slutligen kom att omfatta varje enskild individ.166

På grund av den subalternes spår påminns vi alltså om det som kan 
sägas vara kolonisationens tunga och ständigt närvarande arv, liksom om 
det djupt problematiska i detta arv. Det innebär i praktiken att det etniskt 
fastställda kulturarvet måste ifrågasättas och att vi i stället är hänvisade 
till mer oklara och sammansatta ursprung. Erkännandet av den andre 
leder ju också till en problematisering av det samiska, som på flera sätt är 
kolonialt belastat och på samma gång det mest laddade och svårhanterliga arvet 
eftersom det alltjämt anses som ett levande kulturarv tack vare samernas 
status som ursprungs befolkning. ”Fiskarlappen” utgör som sagt inte heller 
någon erkänd eller åberopad del i det klassiska samiska kulturarvet. Han 
har visserligen betecknats som ”lapp”, men inte som en ”genuin” sådan, och 
kan därför i sin tur inte heller räknas som ”samisk”. Därigenom illustrerar 
den subalternes spår på ett bakvänt sätt snarast den långvariga etnifierande 
process som ligger till grund för fastställandet av ”det samiska”. Han utgör 
helt enkelt ett spår efter alla dem som uteslutits ur historien.

I det här fallet handlar det närmast om ett uteslutande som griper 
tillbaka till den så kallade ”lapp-skall-vara-lapp-politiken”, till det natio
nella urskiljandet och utnämnandet av det ”genuint samiska”, baserat på
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renskötseln och en territoriell uppdelning utifrån skilda näringar. Som bland 
andra samen och sameforskaren Lars Thomasson har påpekat har denna 
politik i praktiken medfört en kategoriklyvning av samerna, som innebu
rit att stora grupper - däribland fiskesamer och skogssamer - fallit utanför 
kategorin same för att i stället försvenskas. Denna klyvning har därtill gene
rerat en rad inomsamiska motsättningar som bland annat tar sig uttryck i 
de utanförställdas bitterhet över att ett fåtal räknas som genuint samiska och 
i långdragna strider kring etniska gränsdragningar och definitionsfrågor.167 
A andra sidan illustrerar motsättningarna samtidigt det samiska arvets 
heterogenitet, att det trots allt aldrig varit eller inte ens kan vara så homo
gent och enhetligt som denna politik åsyftat. Som Homi K. Bhabha anmärkt 
har de koloniserades arv, särskilt i nationens marginaler, alltid haft en hybrid 
karaktär just på grund av glappet mellan människors erfarenheter och det 
manifesterade kulturarvet. Det är dessutom ett glapp som har en tvetydig 
och subversiv innebörd eftersom det motsäger föreställningarna om det 
homogena.168 Möjligen är detta också precis vad den postkoloniala 
problematiken åsyftar: hur arvet efter det koloniala - alltifrån den koloniala 
historieskrivningen till de geografiska gränsdragningarna - alltjämt är ett i 
högsta grad verksamt men också ifrågasatt arv.

Under "iapp-skall-vara-lapp"-politikens 
glansdagar upprättades särskilda nomad
skolor, där undervisningen bedrevs i en så 
förment genuin miljö som möjligt, utan 
moderna bekvämligheter som kunde 
riskera att avvänja barnen från nomadlivet. 
Frågan är vad dessa nomadskolebarn 
själva tyckte om sin särbehandling - blev 
det ett uppbyggligt eller tvetydigt arv, en 
stolthet eller ett utanförskap, att bära med 
sig in i framtiden? (Foto: Gustav Lundgren, 
Västerbottens museum.)
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Det tillstånd vi numera befinner oss i innebär i vilket fall som helst ett 
märkbart ökat tvivel på det ursprungligt givna och genuina, liksom en allt
mer påträngande Ursprungsproblematik. Eller som en av de tongivande fors
karna, Lennart Lundmark, konstaterar beträffande det samiska ursprunget: 
”Vad vi upptäcker är ett virrvarr av kulturer och folk som blandats med var
andra”.169 Möjligen har vi härmed också närmat oss en ny sorts kulturhisto
risk sanning. Men till denna sanning måste i så fall genast tilläggas att dessa 
kulturer och folk sannolikt aldrig någonsin, inte ens före denna blandning, 
varit ”oblandade”, och att varje förmodat ursprung därför i praktiken 
framstår som bottenlöst.170

Detta gäller givetvis inte bara det samiska kulturarvet utan alla sådana 
kulturarv som numera - i den globala mångfaldens namn - ska återupp
rättas och ”få sin historia”. Och det gäller inte minst det slags oväntade och 
svårhanterliga historier som därmed också dyker upp, historier som vi kan 
kalla postkoloniala berättelser, i den meningen att de utmanar våra gängse 
föreställningar om kulturarven. Till exempel finns i den norrländska kontex
ten ett sådant vittnesmål som Mikael Niemis succéroman Populärmusik från 
Vittula (2000), där författaren på flera ställen ger röst åt en ambivalent och 
tvetydig erfarenhet. Som Niemi beskriver erfarenheterna av sin tornedalska 
bakgrund och av undervisningen i det klassiska, nationella kulturarvet, så 
innebar det en erfarenhet av ett utanförskap som snarast kom att utgöra ett 
värdelöst och olyckligt arv:

Med tiden förstod vi att vår hembygd egentligen inte tillhörde Sverige. Vi 
hade liksom kommit med av en tillfällighet. Ett nordligt bihang, några öds
liga myrmarker där det råkade bo människor som bara delvis förmådde vara 
svenskar. Vi var annorlunda, en aning underlägsna, en aning obildade, en 
aning fattiga i anden. Vi hade inte rådjur eller igelkottar eller näktergalar. Vi 
hade inga kändisar. Vi hade inga b er go ch dalb anor, inga trafikljus, inga slott 
och herresäten. Vi hade bara oändliga mängder med mygg, tornedalsfinska 
svordomar och kommunister.

Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klarade 
oss,utanenidentitetsmässig. Vivaringa. Våra föräldrar var inga. Våraförfäder 
hade betytt noll och intet för den svenska historien. ... Vi såg familjejordbru
ken dö och ängarna bli överväxta av sly, vi såg den sista timmerflottningen pä 
Torneälven och sedan aldrig mer, vi såg fyrtio starka skogsarbetare ersättas av 
en enda dieselosande skotare, vi såg våra fäder hänga handskarna på spiken 
och resa sin väg, försvinna på långa veckopendlingar till Kirunagruvan. ...
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Vi bröt på finska utan att vara finnar, vi bröt på svenska utan att vara svenskar.
Vi var ingenting (s. 49 f.).

Det är som ett sentida eko av ”fiskarlappens” erfarenhet. Det är nämligen 
inte bara en personlig, typiskt tornedalsk eller norrländsk erfarenhet, utan 
om en i hög grad postkolonial sådan, avspeglande hur nationalstaternas 
politik i förhållande till dessa avvikande ”andra” till stor del handlat om att 
befästa ett maktförhållande genom ”att prägla in en bild av underlägsenhet 
i den koloniserades medvetande”.171 Därför är det också ett arv som snarare 
fört med sig en varaktig känsla av utanförskap än ett nyupptäckt, genuint 
”eget” och positivt identitetsskapande kulturarv. Det är både något man kan 
förhålla sig ironiskt till och kanske rentav skratta åt, men samtidigt något 
djupt allvarligt, som man likväl inte kan frigöra sig från. Eftersom det inte 
alls harmoniserar med kulturarvens klassiska former utgör det snarast ett 
ständigt närvarande tvivel, ett glapp eller en spricka, i såväl självförståelsen 
som den offentliga historieskrivningen.

Vad som är mest uppseendeväckande med Niemis berättelse är emel
lertid att den trots sin problematiska karaktär fått en sådan exceptionell 
framgång. Populärmusik från Vittula har förvisso både upphöjts till kul
turarv, genom att betecknas som ett särskilt tornedalskt arv, och lanserats 
i kulturturistiska satsningar, till och med som ett eget varumärke.172 Men 
det har inte lyfts fram som något problematiskt arv, utan endast uppfat
tats som en uppbygglig resurs. Det reser därför åter frågan om hur dessa 
”olyckliga” erfarenheter ska kunna undgå att förvandlas till något relativt 
harmlöst och i sig sekundärt. Det gäller inte minst möjligheten att kunna 
bibehålla något av det kontroversiella, genom att snarare uppfatta det som 
ett uppfordrande vittnesmål, att uppmärksamma dess samtidighet och att 
denna spricka finns bär och nu, just som den andres närvarande tilltal.173

Utvägar i Drevdagen och Gratianbygden?
Av en tillfällighet stöter jag på en artikel i tidskriften Provins som tycks öppna 
för ännu ett perspektiv på dagens kultur- och naturfrågor. Den beskriver ut
tryckligen en alternativ lösning på den norrländska skogsfrågan, men också 
en förändrad relation mellan ”vi” och ”de andra”, som till och med kan sägas 
erbjuda en konkret utväg ut ur de globala och postkoloniala låsningarna. 

Artikeln har titeln ”Rapport från en norrländsk regnskog”, och handlar
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om byn Drevdagen i Dalarna, där man försöker skapa en ny sorts framtid.174 
Som artikelns författare, frilansjournalisten Joar Tiberg, noterar så har 
Drevdagen en tradition av lokalt engagemang att falla tillbaka på, då byn 
tidigare blev känd genom att byborna lyckades förhindra en nedläggning av 
byns skola. Men framför allt har man nu vänt sig mot avfolkningspolitiken 
och alldeles särskilt mot det moderna skogsbruket. Med Joar Tibergs ord, 
har byborna reagerat ”mot en hel centraliseringsideologi” för att i stället 
pröva en annan lösning, självförvaltning, vilket enkelt uttryckt betyder att 
man själv bestämmer hur de skogsmarker som omger byn ska förvaltas. 
Detta ska då enligt Tiberg förstås som ett utslag av att man tröttnat på det 
moderna skogsbruket, på att resurserna förs bort och att avverkningarna 
inte längre skapar några jobb lokalt. Man har inte något inflytande över 
hur skogen brukas och därmed högst begränsade utvecklingsmöjligheter. 
Byborna vill i stället ta över förvaltningen och skötseln av de skogsområden 
(motsvarande cirka 50 000 hektar) som finns i anslutning till byn och ett par 
näraliggande byar genom att ”att staten helt enkelt överlåter skogen åt dem 
... inte att äga, men att bruka efter nya principer”. Självförvaltningstanken 
kan alltså, tillspetsat uttryckt, sägas vara ”en invertering av allt som gällt i 
den svenska skogen sedan snart ett halvsekel”. Inte minst handlar det om 
att försöka hävda andra förhållningssätt till natur och kultur och om ett 
större hänsynstagande till skogsmiljöerna. En sådan invertering förutsätter 
också upprättandet av en helt ny karta över byn, ett slags alternativ kartbild 
genom en annorlunda typ av resursinventering:

Förvaltningen ska bygga på en social karta över byn och skogarna. Folk ska 
helt enkelt tala om vad de gör var i skogarna. Den plockar bär där, bra. Den 
åker skoter där, bra. Den fiskar där, bra. Den tar ved där, bra. Det blir den 
sociala kartati, den bild som oftast faller bort i bolagens verksamhetsplaner, 
eftersom den inte intresserar dem. ...

Nästa steg blir att ta fram en naturvårdskarta som visar utbredningen av 
lavar och andra viktiga nyckelarter som måste få skydd. De tvä kartorna ger 
sedan en bild i form av en tredje karta, en skogsbrnkskarta, som visar var 
resurserna kan och ska utnyttjas, och var man ska låta bli, låta skogen stå.

En sådan karta skiljer sig från hur det ser ut idag. Idag är de 50 000 
hektaren indelade i två zoner, reservat och produktiv skog. Punkt. Byn vill 
utifrån den förfinade kartan differentiera den bilden, och göra en indelning 
på kanske fyra zoner istället. En zon där man inte gör nånting alls, all ex
ploatering upphör, djur och växtliv får sköta sig självt. En andra zon, som
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inrymmer gamla fäbodvallar, kulturmark, ska användas för turistintressen, 
som ledstyrd skoteråkning, skidåkning, bästturer. En tredje zon ska ställas 
av för ett kvalificerat plockhyggesskogsbruk ... Zon fyra är Domäns gamla 
kalhyggen, fantastiska installationer, fyra decenniers förpackningsraseri, 
Dagens Nybeters trekilos söndagsbilaga.

Tanken är alltså att bruka skogen på ett mer diversifierat och därmed håll
bart sätt genom att räkna med såväl ekonomiska som sociala och kulturella 
värden. Det är som sagt inte frågan om att äga, utan främst om att kunna 
påverka, styra och förhoppningsvis vända utvecklingen i en annan riktning, 
eller åtminstone finna en utväg ur en vanmäktig situation.

Samtidigt utgår man från en delvis annan berättelse om utvecklingen 
och det förflutna. Självförvaltningens utgångspunkter står nämligen till 
stor del att finna i en i många stycken kritisk berättelse som anknyter till 
koloniala erfarenheter i helt andra delar av världen. Således hämtas bland 
annat inspiration från Tanzania, där den ”regnskog” som Ti berg drar en 
parallell till finns, men även från likartade förhållanden i exempelvis Indien 
och Skottland, som man också har regelbundna kontakter med. ”Man har 
ungefär samma berättelser”, konstaterar Tiberg, och refererar vidare till 
historierna om hur skogsbolagen en gång tillskansade sig äganderätten till 
skog och mark; om de stora avverkningarna, kalhyggenas utbredning, skogs
brukets rationalisering och den fullt genomdrivna mekaniseringen. Och så 
sammanfattar han denna, ännu pågående historia, på ett ganska drastiskt 
sätt: ”Överallt har bolagen lämnat kvar livsmiljöer som blivit svåra, om ens 
möjliga att leva kvar i. Valet har då stått mellan att helt enkelt lämna områ
det, evakuera befolkningarna, eller att pröva nånting helt nytt.”

Här finns alltså ett både kritiskt och aktivt förhållande till det moderna 
skogsbruket som förutsätter en viss uppfattning om det förflutna. I fokus 
står förvaltningen och brukandet av naturresurserna snarare än ägandet 
eller skyddandet av dem. Utgångspunkten är de konkreta sociala förhål
landena, vilket innebär att lokalbefolkningen i slutändan skymtar möjlig
heten till en utveckling som inbegriper en större del av det vardagliga livets 
dimensioner. Det är ett försök till helt andra riktningar för samhällsutveck
lingen och ett förändrat sätt att bruka skog och mark. Därigenom tydliggörs 
också att skogsmiljöerna - ifall man utgår från den sociala kartan - är mång- 
dimensionella i den meningen att de på en och samma gång kan uppfattas 
som en ekonomisk resurs och som socialt, estetiskt och existentiellt värde
fulla. De kan tillmätas en avgörande betydelse för den lokala försörjningen
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samtidigt som denna ekonomi inbegriper en konkret social dimension. 
Detta förhållningssätt behöver inte ens utesluta skogens ”andliga” värden eller 
att man, som en av byborna beskriver sin upplevelse av traktens kvarvarande 
gammelskog, ”blir salig därute”. Det handlar snarare om en livsmiljö än 
om en natur- eller kulturmiljö, eftersom det är ett förvaltande som syftar 
till att inbegripa de aspekter och dimensioner som har med själva livsförut
sättningarna att göra.

Intressant nog framstår därmed även arvet från det förflutna på ett mer 
närvarande sätt, eftersom det inte bara handlar om att bevara eller fastslå ett 
klassiskt kulturarv utan om ett arv som ingår i en pågående, socialt förank
rad process. Även om det talas om en ”zon för turistintressen” och ”gamla 
fäbodvallar” framstår ändå det kulturella och historiska arvet på samma 
mångdimensionella sätt och som kritiskt laddat. Det befinner sig i praktiken 
i en social och därmed öppen och rörlig kontext. Vad som aktualiseras är 
dessutom i minst lika hög grad ett arv efter det moderna och som finns i 
de sentida eller dagsaktuella spåren i skogen, som något traditionellt, icke
modernt arv. Kanske kan man till och med påstå att det just är arvet efter 
det moderna skogsbruket som är mest påtagligt, med sina spår efter en långt 
gången exploatering, och kanhända med de ”gamla kalhyggena” som den 
mest iögonenfallande och spektakulära lämningen - eller med Tibergs ord: 
”en ohygglig skönhet”. Men de som förespråkar självförvaltningen griper 
som sagt även efter andra och mer användbara företeelser i det förflutna, 
som när en av byborna sammanfattar projektets andemening på följande 
sätt: ”Man kan säga att det handlar om att hoppa tillbaka, till före lagfar
terna”. Härigenom får alltså det förflutna inte bara en kritisk laddning utan 
visar sig även vara en tillgång i själva förnyelsearbetet.

Till min förvåning får jag veta att det finns fler självförvaltande exempel i 
det norrländska inlandet. Just när jag sitter och funderar på det som på
går i Drevdagen får jag ett brev från Bo Johansson, som jag haft kontakt 
med sedan vi träffades i Vilhelmina, där han nämner att man i grannkom
munen Storuman driver ett självförvaltningsprojekt. Han undrar om det 
är något som kan vara av intresse och menar att det kanske ligger i linje 
med mitt forskningsarbete. Jag kontaktar också genast projektledaren, 
Stig Anderback, som berättar om projektet och skickar några skrivelser; ett 
remissvar, en mindre rapport och ett förslag till studieplan.17J

Enligt Anderbacks uppgifter driver lokalbefolkningen sedan ett par år
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det man kallar ”Gratianprojektet”, i Gratianbygden i Storuman, utifrån 
ungefär samma idéer som i Drevdagen. Man har visserligen nyligen påbörjat 
processen, varför självförvaltningstanken än så länge är ganska oprövad. 
Men det finns ett desto större utåtriktat arbete som, liksom i Drevdagen, ingår 
i nationella och internationella nätverk med kontinuerliga möten och utby
ten av erfarenheter. Utgångspunkten är just att försöka vända utvecklingen, 
främst mot bakgrund av traktens avfolkning, men även på grund av att det 
saknas möjligheter att bruka skogsmarken på lokala premisser. Ytterligare en 
viktig utgångspunkt utgörs av den förnyade skogs- och miljöpolitiken, då 
Gratianprojektet, som Anderback uppger, började med att en grupp bybor 
”tog fasta på regeringens skrivelse om naturvårdspolitik” för att försöka 
hitta en utväg ur en till synes hopplös situation. Självförvaltningens övergri
pande mål har således formulerats som en vision om att ”i samverkan med 
berörda intressenter, själva besluta om all slags jakt och fiske samt övrigt 
nyttjande av kultur- och naturresurser på ett hållbart sätt”.176

På den mer konkreta nivån nämns förhoppningar om att kunna 
”skapa en attraktiv småskalig och lokalt anpassad besöksnäring”. För att få 
en sådan utveckling till stånd görs därför en inventering av bygdens resurser, 
av såväl natur- och kulturresurserna som av det så kallade sociala kapitalet, 
som sedan kan tänkas leda till en rad verksamheter. Därigenom omprövar 
man också i någon mån både förhållandet till naturen (skogen) och kul
turen eller historien; i det senare fallet med hembygdsföreningen som bas, 
och med tonvikten lagd vid den lokala förankringen och det praktiska 
arbetet med till exempel upprustning av gamla byggnader, skyltning och 
röjning av stigar.

En speciell omständighet för Gratianbygdens del är att man även 
söker ett närmare samarbete med samer i Ammarnäs/Vindelfjällen i syfte 
att förvalta markerna med hänsyn till olika intressen. Vad som då fram
för allt aktualiseras - ur projektets synvinkel - är en rad problem knutna 
till befintliga kulturella och etniska gränsdragningar, som gör det svårt att 
upprätta en fungerande dialog och utbyten, utan att fastna i frågor om 
skillnader och ursprung. I ett remissvar ställt till Länsstyrelsen i Västerbotten 
(2004-04-29) beklagar Gratianborna sig också över dessa svårigheter, som 
man menar bottnar i ”etnicitetsperspektivet”:

Vi upplever att detta isärbållande används som maktfaktor då represen
tanter från samebyn inte ens i samtal vill möta oss. Detta är en konflikt som



måste lösas ... Ivil söker samarbete med samebyarna men bar inte lyckats nå 
den erforderliga kontakten för en dialog. ... Här bar vi ”etnostuket” igen. 
Majoritet - minoritet, regler ocb lagar som ställer intressen mot varandra.

Än en gång tycks modernitetens arv spöka. Som så många gånger förut 
infinner sig en låsning på grund av själva det kulturarvsskapande som för
utsatt - och fortfarande förutsätter - etniskt särskiljande och den så kallade 
ursprungsfrågan, det vill säga ursprungsbefolkningars rättigheter (numera 
särskilt ratificeringen av ILO 169).

Av dessa omständigheter att döma är de självförvaltande projekten 
förvisso varken problem- eller konfliktfria; inte heller entydiga, fasta eller 
färdiga, vilket kanske kan sägas vara en poäng i sig, särskilt med tanke på att 
man själva vill betona samtalets och dialogens betydelse. Som Stig Anderback 
framhåller ser man det som en god lärdom att erfarenheterna hittills visat ”att 
det inte finns några organisatoriska standardlösningar”. Visserligen finns 
risken att det utkristalliseras en lokal elit och att man anammar den etable
rade kultur- och historieuppfattningen genom att återskapa ”genuina” och 
”ursprungliga” kulturarv, lämpade för turismsatsningar och marknadsföring 
av det lokala. Men genom den lokala förankringen och blotta sökandet 
efter dialog skapas också nya möjligheter. Det har, vad jag kan se, fram
för allt öppnat sig en möjlighet för lokalbefolkningens reella delaktighet 
och för att man ska kunna använda kultur- och naturresurserna på ett mer 
mångdimensionellt och socialt hållbart sätt. På så vis går det kanske också 
att i praktiken motverka en del av de problematiska följderna av reser
vattänkandet och konserverandet av arven, till exempel när det upprättas 
natur- och kulturreservat i människors vardagliga livsmiljöer. Likaså blir det 
möjligt att återkoppla till andra, dolda eller utmönstrade arv, och till mer 
kritiska berättelser; exempelvis genom att som i Drevdagen hänvisa och i 
viss mån anknyta till tidigare former av gemensamt brukande, till kollek
tivt ägande och till en sedan länge befintlig kritik mot bolagiseringen av de 
gemensamma ägorna.

Det väsentliga är att såväl naturen som kulturen placeras i ett ännu 
pågående och dialogiskt sammanhang, att man verkligen brukar arven 
på ett flerdimensionellt sätt. Viktigt att notera är även att projekten inte 
är slutet lokala utan länkade till helt andra platser och sammanhang. 
I praktiken rör självförvaltningen det som ibland kallas ”glokala” för
hållanden. Det finns samtidigt både lokala och globala dimensioner 
som överskrider de nationella ramarna och som bidrar till att uppdaga



andra samband och former av arv, såsom exempelvis en gemensam kolo
nial erfarenhet. Måhända får man då också syn på en del gemensamma 
problem i relationerna mellan denna ”glokala” nivå och den offentliga, 
byråkratiska och professionella nivån, bland annat beträffande de demo
kratiska och beslutfattande processerna. Eller som Stig Anderback noterar:

Ett problem, som vi i vårt la?id till viss del också delar med skottarna, är när 
den lokala nivån möter berörda myndigheters tjänstemän med sina speciella 
sakområden. På den lokala nivån finns hela spektrat av frågor ... I byråkra
tins värld ska många experters viljor mötas - med sina förhållandevis smala 
ansvarsområden - och i bästa fall komma överens om bur verkligheten ska 
hanteras.177

NOTER

147 Kjell-Arne Brändström, ”Bilder av det samiska i den svenska 1800-tals- 
litteraturen” (2000), s. 67. Den fullständiga titeln på Laestadius verk är 
Petrus Lcestadius Journal för första året af hans tjenstgöring såsom mis- 
sionaire i Lappmarken.
148 Ebba Lisberg Jensen, Som man ropar i skogen (2002), s. 33, 51 f.
149 Artikel av Lasse Granestrand, s. A6. Artikeln har underrubrikerna: 
”Olika världar. Greenpeaces aktion att hindra avverkningen av de fjällnära 
skogarna väcker lokalbefolkningens bitterhet och ilska”.
1501 slutet av artikeln uttalar sig även kommunalrådet K G Abramsson i 
samma anda: ”... myndigheterna och Anna Lindh sitter bara med händerna 
i knät och tittar på. Vi är för få här uppe. De som bestämmer rycker bara 
på axlarna.”
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151 A.a., s. 72.
152 A.a., s. 70, 71.
153 Som Paul Feyerabend påpekat: ”Man konsulterar inte levande männi
skor utan abstrakta modeller ... Intellektuella över hela världen tar för 
givet att deras modeller kommer att vara mer insiktsfulla, ge bättre förslag 
och ha ett bättre grepp om människors verklighet än dessa människor 
själva” (Mot metodtvånget, 1993, s. 253 f.). Se även Alf Hornborg, ”Land
skapet som ’text’?” (1997).
154 Jfr Seyla Benhabib, Jämlikhet och mångfald (2004), s. 19 f.
155 A.a., s. 235.
156 Se till exempel EU:s programdokument, ”Samlat Program Dokument, 
Mål 1, Norra Norrland” (2000-05-24), och NUTEK:s broschyr ”Utveckla 
Sverige. EU:s strukturfonder 2000-2006”.
157 Som Peter Aronsson skriver i artikeln ”Regionbegreppets funktion för 
skilda akademiska discipliner och samhällsutvecklingen”: ”Under senare 
år har den av globaliseringen och EU pådrivna tematiseringen av regioner 
givit luft under vingarna åt flera vetenskapliga projekt från Öresundsregio
nen i söder till kulturgränser i norr. Det handlar idag åter om att artikulera 
alternativa gränser för identiteter, politikområden och handlingsfält.
De vetenskapliga disciplinerna står inför en förnyad dynamik ... Här tar 
ofta historikerna en mer aktiv roll i skapandet av regioner än de gjort de 
senaste hundra åren” (2000, s. 63).
158 Jfr Jacques Derrida, Marx spöken (2003), s. 92-95, 125 f.
159 Ebba Eisberg Jensen, a.a., s. 259.
160 Ebba Eisberg Jensen, a.a., s. 255 f., 259, 261, 263, 265 f.
161 Johan Hedrén, ”Om natur- och kulturarvets konturlöshet” (1998), s. 118.
162 A.a., s. 23, 266. Se även Katarina Saltzman, Inget landskap är en ö 
(2001), för en likartad diskussion kring möjligheten att överskrida 
dikotomin natur/kultur.
163 Martin Hägglund, förord till Jacques Derridas Marx spöken (2003), s. 11.
164 Gayatri Spivak, a.a., s. 269 f. Jfr även Edward W. Said, ”Att represen
tera den koloniserade: antropologins interlokutörer” (2001).
165 Jfr Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, ”Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det mångkulturella samhället’” 
(2002), s. 14.
166 Jfr Thomas Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden (1995), 
s. 286-292.
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167 Som Christer Karlsson skriver handlar det om ”en uteslutning av samer 
som inte var nomadiserande. ... Personer som tidigare räknats som samer 
blev plötsligt svenskar ... Skogssamer och fiskesamer ... räknades inte 
längre som ’riktiga’ samer” (”Vetenskap som politik”, 2000, s. 20-22, 28, 
33; jfr 43-47, 50 f., 58). Se även Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt 
(2000, s. 9, 46), Lars Thomasson, ”Med samernas egna röster” (2000) 
och ”’Samerna i tiden’” (2001), s. 100 f.
168Homi K. Bhabha, ”DissemiNation: tid, berättelse och den moderna 
nationens marginaler” (2001).
169Lennart Lundmark, Så länge vi har marker (1998), s. 23 f. I samma bok 
(s. 135 f) visar Lundmark också på det omöjliga i att definiera och exakt 
avgränsa en kultur eller folkgrupp på rent etniska och rasmässiga grunder; 
det vill säga hur den moderna vetenskapen misslyckats med detta faststäl
lande eftersom kulturer och folk inte utgör avgränsningsbara ”objekt”.
170 Detta är till exempel en bild som framträder i Thomas Wallerströms 
forskning kring frågan om kvänernas och birkarlarnas ursprung
(a.a., s. 213-250).
171 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, a.a., s. 41.
172 Uppgifter enligt slutrapporten från projektet ”Vittula i Tornedalen - 
kulturmöte för tillväxt”, www.pajala.se.
173 För en utförligare diskussion kring detta tvetydiga arv, se min artikel 
”Kan kulturarv vara subversiva?” (2005), där jag diskuterar hur Populär
musik från Vittula kan tolkas och användas på vitt skilda sätt. - Se även 
Lennart Lundmark, Protest och profetia (1985) och Lars Elenius,
Både finsk och svensk (2001) för närmare beskrivningar av andra, 
”problematiska” och stigmatiserade arv i Tornedalen, såsom det laesta - 
dianska arvet, som snarast har en negativ, ”bakåtsträvande” laddning.
174 Provins nr 3 &C 4 2001, s. 4-9.
175 Stig Anderback, ”Lokal naturresursförvaltning i Västerbottens län. 
Remissvar från Gratianprojektet”, ”Gratianprojektet - lokal naturresurs
förvaltning. Rapport” och ”Förslag till studieplan för Gratiansatsningen” 
(2004). Se även Emil Sandström & Anders Tivell, ”Lokal naturresursför
valtning i Västerbottens län” (2005).
176 Citat ur Gratianprojektets rapport (a.a.).
177 Stig Anderbacks uttalande är hämtat från minnesanteckningar efter ett 
möte i Storuman med personer från olika självförvaltande projekt i Sverige 
och andra länder.
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Tidslig mångfald, etisk hållbarhet?

Vad jag kan se så kan det som pågår i Drevdagen och Gratianbygden sä
gas vara goda exempel på den ökade delaktighet, den dialog och det 
engagemang som det talas om i de kulturpolitiska målen. Vad som illustreras 
är nämligen just hur mer jämbördiga och dialogiska förhållanden kan se ut 
i praktiken och hur det kan vara möjligt att arbeta vidare i den riktningen. 
I förlängningen tycks självförvaltningen dessutom kunna medföra en både 
breddad och fördjupad kultur- och historieuppfattning som innebär att det 
går att nå mer lokalt förankrade överenskommelser om vilka berättelser som 
är viktiga att berättas och vad de kan användas till.

Självförvaltningen visar hur kulturarven kan brukas i konkreta sociala 
sammanhang och på andra premisser än de antikvariska. Det rör sig ju om 
”de andras” ökade inflytande och ansvar för det förflutna, det kulturella och 
historiska, och om en delaktighet och ett engagemang som går långt utöver 
vad som är vanligt. Inte minst bottnar det i ett konkret ansvarstagande som 
på en och samma gång både har med människors vardagliga liv och med 
samhällsutvecklingen i stort att göra.

I detta sammanhang framstår även rollen som myndighetsföreträdare, 
kulturarbetare eller forskare snarare som en fråga om att bli inblandad i en 
pågående process, än om att förskansa sig i en neutral roll som observatör 
eller historieskrivare. Det gäller att försöka inta en mer dialogisk, samtalande 
och stödjande roll, vilket även tycks ha varit fallet då man inom Gratian- 
proj ektet har ett ganska omfattande samarbete med forskare och myndigheter 
(främst SLU och Länsstyrelsen i Västerbotten). Att denna roll varken är enkel 
eller självklar visade sig kanske redan i att myndigheter och skogsbolag till 
en början intog vad man i Drevdagen uppfattade som en fientlig inställning, 
men senare svängt till ett välvilligt intresse och sökande efter samarbete.178

I förlängningen väcker detta också frågan om vilken roll jag själv intar i 
dessa och liknande sammanhang. Det erinrar om vikten av att i första hand 
uppfatta sig som involverad i ett fortlöpande utbyte och om att försöka 
göra detta utbyte så stor rättvisa som möjligt, till exempel genom att lyfta 
fram den samtalande processen och de möjligheter den öppnar. Men det 
påminner även om betydelsen av att reflektera kring vilken typ av offentliga 
rum vi rör oss inom och om möjligheten att förnya och förändra synen på



denna offentlighet. Det gäller, enligt min mening, möjligheten att skapa nya 
utrymmen och rum som mer har karaktären av mötesplatser eller av att vara 
ett slags öppen agora, som i bästa fall förmår överskrida gränserna mellan 
det slutet privata och anonymt byråkratiska, och där ”vi” mycket väl kan ha 
något att lära av ”de andra”.179

Jag är dessutom övertygad om att det är precis denna sorts jämstäl
lande av relationen mellan ”vi” och ”de andra” som måste till om vi ska 
kunna ta oss ur de låsningar vi hamnat i. Vad som behövs är kanske just 
att själva förvaltanderätten i högre grad överlåts åt lokalbefolkningarna. 
Därigenom kan ansvaret för det förflutna och för samhällsutvecklingen i större 
utsträckning delas mellan myndigheter, institutioner och medborgare. 
Kanske kan vi även på allvar börja tala om en samhällelig dialog på nå
gorlunda jämbördiga villkor. Om inte annat måste ju frågorna kring natur, 
kultur och historia bli föremål för diskussion och omprövning på 
ett sätt som i högre grad tar hänsyn till var och ens skilda behov och 
erfarenheter. Och det kan i så fall endast handla om att möjliggöra detta 
ansvarstagande genom konkret, lokal förankring och genom ömsesidig 
öppenhet och samarbete; det vill säga sådant som inte kan garanteras av 
någon lagstiftning eller myndighetsutövning.

Dessutom kan vi kanske få syn på andra och alternativa aspekter av 
globaliseringen och de kulturella arvens samtida betydelse. Både Drevdagen 
och Gratianbygden är som sagt exempel på vilka betydelser ”glokala” 
förhållanden kan ha, på hur globala frågor kan förankras i det lokala. 
De exemplifierar vad man kan kalla globaliseringens motrörelser eller försök 
att vidga synen på den framtida samhällsutvecklingen, försök som vi också 
skymtade i fallet med Njakafjäll. Det är exempel som låter antyda vad de 
generella kulturpolitiska begreppen kan innebära när de omsätts i ett befint
ligt socialt och kulturellt sammanhang. De ger, vill jag mena, oss en aning 
om begreppens potential och reella innebörder, när vi lämnar den ideala 
nivån och ger oss in i en konkret och levande verklighet.

Avslutningsvis vill jag peka på två tänkbara slutsatser om varthän ompröv
ningarna av det förflutna kan leda när det gäller de aktuella begreppen 
mångfald och hållbar utveckling.

Den ena slutsatsen är att vi i praktiken närmat oss ett nytt och väsentli
gen annorlunda begrepp om mångfald än det som vanligen används. Vi kan 
nu tala om vad jag skulle vilja kalla en tidslig mångfald, i motsats till gängse
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begrepp om kulturell mångfald som något relativt statiskt och idealiserat 
(det vill säga en statisk eller ideal mångfald bestående av en rad separata 
och förment fastställda kulturer). Vad mina omprövningar framför allt har 
visat är ju att de kulturella och historiska fenomenen - historieskrivning
en, berättelserna och föremålen - är fullt möjliga att uppfatta som förän
derliga och försatta i rörelse, och därför alltid potentiellt mångtydiga och 
mångdimensionella. Det rör sig därför om en sorts mångfald som är fotad 
(situerad) i ett dialogiskt och tidsligt betingat sammanhang där det aldrig 
går att fastställa en slutgiltig innebörd. Det handlar om ett givet livs- och 
existensvillkor som så att säga medför mångfaldigande, pånyttfödelse 
och åldrande. I bästa fall kan vi uppfatta det som att den tidsliga mång
falden fortlöpande vidgar och berikar den värld vi lever i, som att den 
erbjuder ständigt förnyade möjligheter och alternativ. Men ”mång
faldigandet” har också en del mer svårhanterliga konsekvenser, såväl 
kulturellt som samhälleligt och kunskapsmässigt sett. Det manar till 
besinning och till mer ödmjuka förhållningssätt eftersom de tidsliga 
villkoren inte kan kontrolleras eller behärskas fullt ut. Och därmed medför 
det, som jag ser det, även ett behov av att skapa större utrymmen inom det 
offentliga livet för detta okontrollerbara och oförutsägbara.

Den andra slutsatsen är att vi borde försöka tala betydligt mer om håll
barhet i en etisk och existentiell mening. Vi borde fråga oss vad som är en 
etiskt och existentiellt sett hållbar utveckling, snarare än att se det hållbara 
som enbart en fråga om specifikt sociala, kulturella eller ekonomiska fak
torer.180 Det gäller att försöka utgå från ett begrepp om hållbarhet som är 
förankrat i tidsliga och dialogiska premisser och därmed i en viss männi- 
sko- och samhällssyn. Vad som är etiskt hållbart beror ju, som jag försökt 
visa, i första hand på att såväl den andre själv som hans eller hennes spår 
alltid tillerkänns sin annanhet och sin tidsliga existens. På längre sikt är 
det endast detta erkännande som kan möjliggöra de komplexa kulturella 
dialoger Seyla Benhabib talar om och som tvärtemot en tilltagande polari
sering kan leda till minskade motsättningar mellan ”vi” och ”de andra”.181 
Likaså handlar det existentiellt sett hållbara om att försöka ”mångfaldiga” 
såväl det förflutna som det närvarande, om att ta sikte på en samhällsutveck
ling med så mångdimensionella och mångfacetterade livsförutsättningar som 
möjligt. Detta innebär också, paradoxalt nog, att vi genast måste erkänna 
vår otillräcklighet, att det vi tar sikte på aldrig kan fullbordas, utan tvärtom 
inleds i insikten om det omöjliga i att skapa något idealt tillstånd.
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Eller för att så kortfattat som möjligt sammanfatta tanken med denna 
bok: Erkännandet av det förflutnas närvaro är också ett erkännande av den 
egna sårbarheten, av alltings utsatthet och dödlighet. Precis som Sune Jonsson 
noterade så är allt mänskligt ostadigt - men också just därför omistligt och 
mer värdefullt än det vi ser som odödligt och oföränderligt.

NOTER

178 Som en av byborna, Louise Mosshäll, påpekar: ” - I början var de ju 
fientliga, både skogsbolagen och Miljödepartementet ... På Länsstyrelsen 
skrattade de åt oss när vi sa att vi ville självförvalta. Men nu ringer de upp 
och manar på och undrar hur det går” (Tiberg, a.a., s. 9).
179 Jfr Zygmunt Bauman, På spaning efter politiken (1999), s. 104 f.
180 Peter Kemp skriver i sin bok Världsmedborgaren: ”Litan etik är kravet 
på hållbar utveckling ogrundat. Även om man ofta argumenterar för en 
hållbar utveckling utan att tala om etik måste etiken anses vara den tysta 
förutsättning som från början till slut ger argumentationen mening”
(2005, s. 73; se även s. 77 f. och 86 f.).
181 Jfr Gayatri Spivak, a.a., s. 383.
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Efterord
Av Lars-Eric Jönsson

Att ompröva det förflutna, säger någon, gör vi inte det jämt och ständigt? De 
historiska vetenskaperna gör väl det alltid? Att skapa ny kunskap innebär 
också en mer eller mindre genomgripande och medveten omprövning. Som 
individer skapar vi oss ständigt nya bilder av förflutenheter, såväl våra egna 
som andras, utanför vår egen person. På liknande sätt brottas alla aktörer i 
historiebranschen med detta förflutna som vi skapar berättelser kring men 
som tycks ständigt undflyende, rörligt och användbart på olika sätt. His
toriska berättelser är därför aldrig desamma två gånger. Skulle texten vara 
densamma, så förskjuts vår förståelse av den varje gång vi tar del av den.

Det förflutna må i sig vara, en gång för alla, passerat. Men vårt för
hållande till det lever i högsta grad. Vi tvistar om det, vad som är sant 
eller falskt, vad som är väsentligt eller försumbart, bortglömt eller uttjatat. 
Diskussionen om vad vi ska ha det till är dessutom brännande. En del häv
dar att minnet har en terapeutisk eller frigörande potential, såväl för indivi
den som för samhället. Andra menar att glömskan är den bästa medicinen. 
I kulturpolitiska sammanhang påstås ofta att historia och kulturarv är bra 
för en mängd olika saker, för demokrati, rättvisa, medborgarskap, hälsa, 
utveckling, hållbarhet med mera.

Under de senaste 15 åren har begreppet kulturarv stått i fokus för en 
kulturarvspolitisk diskussion som förts på flera olika arenor. Om man vill 
närma sig detta samtal kan man börja med att söka sig till de statliga så 
kallade inriktningsprojekten som sjösattes under dessa år. Industrisamhällets 
kulturarv (1999-2002), Storstadens arkitektur och kulturmiljö (1999-2001) 
och Agenda kulturarv (2002-2003) är tre av de mer ambitiösa satsningarna 
som hade gemensamt att de prövade och undersökte nya kulturhistoriska fält 
och metoder för att använda det förflutna. Centrala inslag i dessa försök var 
begrepp som delaktighet, demokrati, jämställdhet. Det förflutna betraktades 
som en resurs att använda, inte bara av de offentliga institutionerna utan 
också, och framförallt, av människor som lever i miljöer och berättelser.

Parallellt pågick och pågår små och stora projekt, såväl inom som utom 
det vi ibland kallar kulturarvssektorn. Arkiv skapas med utgångspunkt i 
allt från individuella liv till stora organisationer och företag. Det är svårt 
att längre bli överraskad över vad ett museum kan byggas upp kring.



Allt som har en historia, som kan användas för att minnas med, kan vi
sas och förstås utifrån ett musealt sammanhang. Människor bearbetar sin 
och andras historia på en mängd skilda sätt och inom flera olika ramar. 
Hembygdsrörelsen samlar idag cirka 1 900 hembygdsföreningar med unge
fär 450 000 medlemmar. De så kallade arbetsplatsmuseerna är svårräknade 
men tycks åtminstone vara cirka 1 300 till antalet. År 2005 hade de statliga 
museerna som omfattades av fri entré sammanlagt drygt 4,7 miljoner besök. 
Hur många besök landets samtliga kulturarvsinstitutioner kan räkna till är 
förstås en omöjlig siffra att få fram. Om vi till det lägger alla besök i kultur
miljöer av olika slag så växer uppgiften oss över huvudet. Jag nämner inte 
alla dessa kvantiteter för att de är intressanta i sig utan för att antyda att 
omfattningen av vårt samlade aktiva förhållningssätt till historiska företeel
ser, miljöer, berättelser, föremål ger vid handen att intresset för det förflutna 
är, lindrigt sagt, ganska stort.

Men inte bara det. Intresset för det förflutna är dessutom okontrollerat, 
det praktiseras på sätt som vi vet endast litet om. Det finns ganska mycket 
skrivet om de stora historiska berättelsernas ideologiska och politiska syften 
och innehåll. Vi vet mindre om hur människor använder och förhåller sig till 
sådana berättelser. Ännu mindre kunskap finns om hur människor använder 
historia i sin vardag, hur andras och egna erfarenheter, minnen och berät
telser förstås, ändras och återanvänds.

Det har skrivits många böcker om vilka historier som produceras 
inom kulturarvssektorn, hur det går till och vilka utgångspunkter som ges. 
Mikael Vallström ger oss en god bild av dessa produktionsprocesser i fallet 
Dorris. Undersökningen tar spjärn mot och undersöker den offentliga och 
vetenskapliga synen på det förflutna, det vill säga i den form som framförallt 
museer och de historiska vetenskaperna har bearbetat det förflutna. 
Därifrån söker han sig vidare för att leta efter andra versioner av den his
toria som de offentliga institutionerna har formulerat. Med utgångspunkt i 
O.P. Petterssons och Linnea Fjällstedts skildringar av livet i Dorris och 
museala insatser i form av dokumentationer och utställningar gör Vallström 
ett försök att dels läsa om historien, eller hellre historierna, dels reflektera 
över deras betydelser i vardagliga termer. Denna strävan att försöka se hur 
vi omges av och använder det förflutna i nutiden är en viktig poäng som den 
här boken har gemensamt med flera andra projekt, varav några har nämnts 
ovan. Det förflutna ligger å ena sidan inte isolerat i en fjärran dåtid utan om
ger och påverkar oss stundligen. Å andra sidan påverkar vi själva bilden av 
och våra uppfattningar om det förflutna genom att skriva dess historier.
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Men påverkan kommer inte av sig självt. Det förflutna kan jämställas 
med passerad tid, det vill säga, vi har inte tillgång till det förflutna. Vi har 
tillgång till spåren från det förflutna, till exempel i form av skriftliga källor, 
saker, minnen eller bebyggelse. Men inte ens spåren från det förflutna ger oss 
färdiga historier. Någon måste berätta dem utifrån ett urval av källor, 
tolkade utifrån en viss utsiktspunkt. Att berätta, muntligen eller skrift
ligen, någons eller någots historia innebär per definition att göra val. Sådana 
val är ett slags maktutövning. För: Vem har rätt att berätta? Vem får - eller 
hellre - tar sig plats på den offentliga scenen? Vilka och vems berättelser är det 
som hörs? Vilka innesluts respektive utesluts från historien? Samt inte minst: 
I vilka syften berättas historien?

Mikael Vallström tar oss med på en inte helt spikrak resa till Norrlands 
inland och byn Dorris som har blivit föremål för en rad olika historiska 
framställningar. Här undersöker han vad som berättas och inte berättas, 
vem och vad som ingår och inte ingår i berättelserna. Vallström lägger vikt 
vid representationer, inte endast frågan om vad eller vilka som representeras 
utan också representationen i sig där företeelser refererar till något annat, 
större än sig självt. Det är ingen rak, enkelriktad process där något repre
senterar ett annat. Processen är också den motsatta. Företeelser väljs ut för 
att representera olika epoker, grupper etcetera och låses därmed fast i detta 
representantskap. Det tillåts inte vara något annat.

Mikael Vallström skriver om att låta historien vara öppen och för
handlingsbar, outtömlig och oavslutbar. Det är tilltalande. Men någonstans 
sätter vi alla ned foten. Vi berättar vår version, vid en viss tidpunkt uti
från en viss utsiktsplats från vilken vi riktar blicken och intresset mot det 
förflutna. Poängen är inte att alla möjliga alternativa historiska versioner 
är öppna samtidigt. Hur skulle det vara möjligt? Historia är inte som ett 
genomlyst, öppet landskap genom vilket resan kan företas i vilken riktning 
som helst. Källorna, perspektiven, våra frågor och inte minst de kunskaper 
vi bär med oss sedan tidigare leder inte åt vilka håll som helst utan anger 
riktningar och öppningar. Nej, det förflutna erbjuder ingen oändlig mängd 
ingångar men alltid mer än en.

Tillsammans med ett socialt perspektiv på historia och kulturarv där 
människors egna erfarenheter och berättelser tas på allvar har denna syn 
på det förflutna alltså genererat en diskussion inom kulturarvssektorn och 
delvis också en kursändring beträffande hur kulturarvsinstitutionerna arbe
tar och ser på sig själva. Att bejaka historiers betydelse för människors nära 
vardagsliv får konsekvenser för de offentliga institutionerna. En breddad
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och fördjupad syn på historia och kulturarv och dess användning till något 
mer än några söndagsbesök på museet, till något utöver en distanserad tid 
och plats långt borta från vår egen, kräver förändrade roller och uppdrag för 
museer, arkiv och kulturmiljövård.

Om historia är något som vi bär med oss och förstår nutiden med 
kan uppdraget rimligen inte längre vara att berätta en auktoriserad, given 
och sluten historia. Institutionernas uppgift skulle väl snarare vara att be
fordra och stödja medborgarnas historiska förhållningssätt, att framträda 
som ett forum för olika framställningar. Jag tänker inte bara på de små och 
personliga utan också på de stora och mer trögrörliga om mänskligheten, 
nationen, regionen, staden etcetera. Sådana berättelser bör, om de ska vara oss 
angelägna och betydelsefulla, kunna relateras till våra egna biografier. 
De stora och de små berättelserna måste förmås häkta tag i varandra, om 
inte annat så för att stödja var och ens uppfattning av och förmåga att vara 
delaktig i samhället.

Berättelser avlöser och bygger på varandra, tar spjärn mot, samtalar, tar 
konflikt med varandra. Men vilka relationer de olika berättelserna än har 
till varandra så är de just relaterade. Vallström beskriver ett slags samtal 
mellan historier, en sorts diskussion där inläggen ibland sammanfaller, ibland 
står i konflikt med varandra. Frågan om vad som är sant och vem man kan 
lita på förefaller i sammanhanget obsolet. Versionerna är så många och så 
uppenbart perspektivbundna att någon absolut sanning eller osanning inte 
går att urskilja. Utifrån ett historievetenskapligt perspektiv kan frågan om 
vad som skedde och vad som utifrån vetenskapliga metoder kan anses 
säkerställt aldrig passeras okommenterad. I det dagliga livet är situationen 
en annan i detta avseende. Här använder vi i allmänhet inga vetenskapliga 
metoder för att förhålla oss till det förflutna.

Häri ligger också en konflikt mellan kulturarvsinstitutionernas traditio
nella uppdrag att producera kulturhistoria utifrån vetenskapliga kriterier 
och det nya uppdraget att bejaka, bjuda in och ge många olika berättelser, 
historiska versioner, ett sammanhang. Om antikvariens och museiintenden
tens uppgift har varit att leverera kulturhistoria förefaller denna uppgift nu 
snarare kretsa kring att ge legitimitet och sammanhang till de historiska 
erfarenheter som besökarna har med sig.

Allt detta pågår ju redan i stor omfattning inom ramarna för hembygds
rörelsen, enskilda museer, studiecirklar och liknande men alltså också i 
för institutionerna helt okontrollerade former och sammanhang som varje 
individ upprättar när han eller hon förhåller sig till det förflutna. Vilken
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roll de offentliga institutionerna ska ta här är långt ifrån klarlagt liksom 
vad antikvarisk expertis är för något om den inte längre är uppbyggd av ett 
visst kvantum kulturhistorisk kunskap. I denna mening pågår det en ganska 
genomgripande omprövning av vad historia är och kan vara.
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