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Förord

Ibland behandlas kulturarvet som om det vore något givet och självklart. 
Sett ur ett vetenskapligt perspektiv så har den hållningen en ganska svag 
grund.

Går man till källorna finner man snart att kulturarvet inte varit något 
som givit sig självt. Det har ständigt förhandlats fram genom definitioner. 
I dag betraktar vi till exempel medeltida kyrkor som en given del av kultur
arvet. Så var definitivt inte fallet under första halvan av 1800-talet, trots att 
det då ändå fanns ett fornminnesbegrepp. Först successivt genom debatter 
och diskussioner ändrades den allmänna synen på kyrkorna som en del av ett 
kulturarv. Det finns många prov på sådana definitionsprocesser. I dag är det 
exempelvis delar av den moderna bebyggelsen som omdefinieras som kultur
arv.

Kulturarv engagerar många. Kanske är det spörsmål rörande kulturarv 
som har bredast förankring hos allmänheten av alla kulturfrågor. Så gott 
som alla har något förhållningssätt till den plats de lever på, men utan att 
nödvändigtvis omtala den som vare sig kultur, kulturarv eller kulturmiljö. 
Diskussionen kring kulturarv är ytterst sett en maktfråga, att styra definitio
ner är att utöva makt.

Det har dock aldrig funnits någon enskild aktör som helt och hållet kon
trollerat begreppen om kulturarv. Olika begrepp och definitioner formule
rade av skilda intressegrupper har konkurrerat med varandra. Riksantikva
rieämbetet är en samhällsinstitution som haft och har ett stort inflytande och 
därmed också ansvar för kulturarvsdefinitionerna. I dag är det en viktig 
angelägenhet för Riksantikvarieämbetet och andra offentliga aktörer att i 
takt med samhällsförändringar utveckla kulturarvsarbetet och att i detta ta 
hänsyn till demokratiaspekterna som är centrala i dessa frågor. Detta inne
bär att vi ständigt måste modifiera och förändra våra förhållningssätt och 
arbetsmetoder.

En del av Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsverksamhet 
är riktad mot att utveckla förhållningssätt och arbetssätt som kan tillämpas 
i det vardagliga kulturarvsarbetet. Detta kräver att man analyserar tidigare 
tillvägagångssätt. Projektet ”Kulturarv som samhällsdialog”, som Riks
antikvarieämbetet drivit i samarbete med Bohusläns museum, är exempel på 
sådan FoU-verksamhet.
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En av forskningens viktigaste uppgifter består i att pröva det vi tar för 
givet. Sådan forskning kan te sig provocerande eftersom den utmanar gängse 
tänkesätt och värderingar. I kulturarvsarbetet finns det metoder och tillväga
gångssätt som aldrig har blivit ifrågasatta eftersom de har tagits som själv
klara. Denna text vill pröva detta självklara. Författarna har därför valt en 
stil som ska provocera tanken. De vill utmana oss själva att ställa egna nya 
frågor till det vi har kunskaper om och ansvarar för.

Birgitta Johansen Björn Magnusson Staaf
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gg Hagqdösen ^ Arenan

Hänvisningsskylt i anslutning till 
Hagadösen, Orust.

Om man åker väg 178 från Varekil mot Ellös på Orust stöter man efter 
någon mils körning på en vit vägskylt med texten ”Hagadösen”. Skylten 
som är försedd med en ”sevärdhetskringla”, pekar in mot en mindre väg på 
vänster hand. Svänger man av här kommer man till en liten parkering i 
anslutning till en gård. Här upplyser ytterligare en skylt om att det nu är 300 
meter kvar till Hagadösen, eller RAÄ 81 i Stala socken som den föga roman
tiskt benämns i de officiella beskrivningarna. Tar man sig sedan denna 
sträcka träffar man så småningom på ett av Sveriges mest kända fornminnen 
från stenåldern, alla dösars dös, beskriven redan på 1700-talet: Hagadösen. 
Denna dös är sannolikt ett av Sverige mest avbildade fornminnen. Otaliga 
är de sammanhang som den dyker upp i. Den förekommer flitigt i såväl 
vetenskapliga som populärvetenskapliga sammanhang, som regional mar
kör och nationell symbol. Den återfinns också avbildad i många turistbro
schyrer, men även på kakburkar och vykort. Det är därför uppenbart att 
Hagadösen fyllt en rad funktioner i olika sammanhang och att den ofta fått 
utgöra arketypen för själva innehållet i begreppet dös. Den har genom åren 
bidragit till att skapa så väl lokal, regional som nationell identitet. Frågan 
är då hur denna välkända - för att inte säga berömda - dös som tveklöst är 
en del i ett lokalt, regionalt och nationellt kulturarv beskrivs i officiella sam
manhang.

Det första man möter när man kommer fram till dösen är en högst tradi
tionell fornminnesskylt, med andra ord en inplastad text monterad på en blå 
metallram vilken via ett metallrör är fastgjuten i marken. Det är kanske 
ingenting konstigt med detta, att kulturarvsforvaltningen väljer att presentera 
information om Hagadösen via en textskylt. Vänder man däremot på resone
manget kan hävdas att denna metod möjligen kan te sig märklig när det 
handlar om att kommunicera med de personer som besöker fasta fornläm- 
ningar. Denna vändning kan äga rum om man för en stund lämnar det invan
da arkeologiska sättet att se på våra verksamheter och i stället försöker när
ma sig dem med ett slags etnografisk blick (Edgeworth 2003). Fördelen med 
detta är att verksamheter som vid en första anblick kan synas självklara i 
stället framträder i ett annat ljus och väcker andra frågor:
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• Hur kommunicerar vi vår kunskap vid fasta fornlämningar?
• Varför står det skyltar vid vissa fornlämningar?
• Vad står det i skylttexterna?
• Hur upplevs innehållet i skylttexterna av besökarna?
• Hur kan kommunikationen komma att gestalta sig i framtiden?

I förlängningen ställs därmed även frågorna:

• Vilka är vi arkeologer?
• Hur har vi blivit de vi är?

Även om ovanstående frågor kan framstå som riktade enbart mot skyltar och 
skylttexter så är detta inte den primära avsikten med vår text. Vi vill i stället 
använda oss av skyltarna som en axel kring vilken vi adresserar ett antal 
centrala teman som berör den kommunikativa relationen mellan kulturarvs
forvaltning och medborgare. Här diskuteras även frågor rörande relationen 
mellan ”experter” och ”amatörer”, och mellan monolog och dialog. Detta 
är tveklöst frågor som på ett djupare plan är förankrade i resonemang om 
demokrati och etik. Förvisso har dessa frågor under de senaste åren förts upp 
på kulturarvsforvaltningens agenda, inte minst inom ramarna för projektet 
Agenda kulturarv. Vår ingång i detta har dock varit att närma oss frågorna 
på ett mer konkret sätt - vi har valt att studera hur relationen mellan förvalt
ning och kulturarvskonsumenter faktiskt ter sig när man tittar på praktiken.

Texten är producerad inom ramarna för det FoU-finansierade projektet 
Kulturarv som samhällsdialog som bedrivits av oss vid Bohusläns museum 
och den utgör en precisering av de tankar och diskussioner som har presente
rats i ett antal tidigare och kommande skrifter (se källförteckning).

"Bestämd motståndare"
När man diskuterar relationen mellan kulturarvsforvaltning och medborga
re så finns ett brett spektrum av fenomen och företeelser som man kan ta 
avstamp i. Som framgått ovan fokuserar vi dock på skyltar placerade i an
slutning till fasta fornlämningar. Varför? I många fall är skylten och dess text 
den enda vägledning en besökare av en fast fornlämning möter. Den utgör 
därför den centrala grunden till människors upplevelse av en viss fornläm
ning. Man kan driva det hela längre och påstå att skyltarnas texter för 
många är den första - och ibland enda - information man får om förhisto
rien (Räf 1995:27). Skyltningen är alltså en metod, men inte vilken metod 
som helst. Trots att bruket av skyltar i anslutning till fasta fornlämningar har 
kommit att få ett exempellöst genomslag så är det paradoxalt nog så att
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skyltarnas metodologiska för- och nackdelar inte har diskuteras i någon 
större omfattning (se dock Dunér et al. 1996; af Geijerstam 1998:97—100). 
Detta har också lett till att frågan om vilken kunskapsteoretisk syn som lig
ger bakom metoden inte kommit att belysas.

Inom den antikvariska världen har det trots skyltarnas segertåg vid skilda 
tillfällen funnits motståndsfickor. 1959 framhåller exempelvis landsantikva
rien i Bohuslän, Åke Fredsjö, att:

Till tanken att uppsätta förklarande texter vid fornlämningar som stenkammargravar, 
hällristningar och järnildersgravfält är jag bestämd motståndare. Med fornlämningar 
av detta slag blir våra barn redan i de tidiga skolåren bekanta. (ATA. Dnr 6628/1959).

Fredsjös bestämda motstånd var dock verkningslöst och skyltarna är i dag 
ett metodologiskt axiom. Det förhållande att skyltarna i dagsläget framstår 
som så självklara att de inte längre betraktas som en vald metodologisk 
lösning är värt att betänka. Hur har det blivit så, och vad får det för kon
sekvenser för den kommunikativa relationen mellan kulturarvsforvaltning 
och medborgare?

Skyltning i Göte
borgsområdet i 
slutet av 1960-talet.
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Förbud och kontroll
Skylten har alltså i dag kommit att bli den dominerande metoden för kultur
arvsforvaltningens kommunikation till medborgarna vid fasta fornlämn- 
ingar. Hur kommer detta sig? Under 1920-talet började vården av fasta forn- 
lämningar att etableras som en del av de antikvariska myndigheternas 
ansvarsområde. Med detta föddes tanken på att allmänheten måste upplysas 
om att de vårdade objekten var lagskyddade, men det fanns ännu inga fasta 
rutiner för denna upplysande information. I årsberättelsen för år 1926 pekar 
riksantikvarien Sigurd Curman dock på att:

Ett stort antal järntavlor med rubriken ”lagskyddat fornminne” eller ”lagskyddade
fornminnen” ha upprests intill fornlämningar eller grupper av sådana, där behov visat
sig av ett dylikt särskilt påpekande av lagbestämmelserna. (Curman 1927:21.)

Här tas alltså juridiken till heders i kommunikationen med medborgarna 
och skyltarna var tänkta att ha en avskräckande effekt. Det är således värt 
att notera att den första skyltgenerationen bara innehöll en varningstext, 
samt att skyltarna utgjorde en naturlig del av den fornvård som började 
spira under 1920-talet. Dessa skyltar är en klar parallell till de standardise
rade varningsmärken som på 1920- och 1930-talen dök upp i trafikmiljön 
(Ulfhielm 2001:30-32).

Under 1930- och 1940-talen - och i takt med medborgarnas ökande geo
grafiska rörlighet - sker en ökad satsning på skyltar från kulturarvsforvalt
ningens sida. Detta i form av vägskyltar som upplyser om märkliga fornmin
nen vilka i många fall kompletterar ”varningsskyltarna” (Janson muntl.) 
Skyltarnas auktoritära och dekretliknande natur har också paralleller i an
dra typer av kommunikation som går i riktning från den arkeologiska exper
tisen till medborgarna under denna tid. Här kan nämnas den auktoritära 
tonen i läseböcker för hem och skola, Svenska turistföreningens (STF) års
skrifter och resehandböcker. Det är också under denna tid vi möter en allt 
högre disciplinering av de fasta fornlämningarna bland annat genom meto
diskt genomförda inventeringar.

Folkbildning och turism
Från början av 1950-talet och två decennier framåt hade AB Sprakereds 
Emaljverk, beläget i Kinnahult, goda tider: I takt med den allmänna väl- 
färdsutvecklingen, manifesterad bland annat genom lagstadgad längre se
mester, och den ökade bilismen i dess spår - fanns ett behov av fler skyltar 
för att styra de ökande turistströmmarna. Initiativet för skyltningen hade

Den första generationens varningsskyltar 
från f 920-talet.

Grön hänvisningsskylt vid labyrint vid 
Ulmekärr, Tanums socken.
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under efterkrigstiden dock glidit över till Svenska turistföreningen som lätt 
massproducerade emalj skyltar vid ovan nämnda verk. Det nya med denna 
skyltgeneration var att den inte bara bestod av vägskyltar och varnings
skyltar utan även av textskyltar i anslutning till de fasta fornlämningarna. 
Vid sidan av STF placerade även Riksantikvarieämbetet ut ett mindre antal 
textskyltar och i de fall varningsskyltar sattes upp skedde detta i Riksantik
varieämbetets regi.

Att upplysande textskyltar börjar förekomma i anslutning till de fasta 
fornlämningarna är således en nyhet som ligger i linje med tidens folkbild
ande ideal. Den tidigare auktoritära tonen får i dessa sammanhang ge vika 
för en mjukare folkbildande ton. Fortfarande råder dock ingen tvekan om att 
det är den antikvariska avsändaren som är den allenarådande experten.
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Till vänster: STF:s textskylt. Tarsleds kyrkoruin, Västergötland. 

Under: Riksantikvarieämbetets varningsskylt från 1960-talet.

e
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Storgatan 41 • Stockholm O 
tel. 22 89 00
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Kvantifiering och massproduktion
Det svenska välfärdssamhället utvecklades vi
dare under 1960-talet med längre semestrar 
och ökade ekonomiska resurser - inte minst 
för turism - för det stora flertalet invånare. 
Detta parallellt med enorma infrastrukturella 
satsningar bland annat på vägnätet ledde till 
en ny utmaning för STF och de antikvariska 
myndigheterna. Den skyltningsaktivitet som 
krävdes under slutet av 1960-talet för att fylla 
behoven var helt enkelt för storskalig. Lös
ningen blev att STF drog sig tillbaka, Trafik- 
säkerhetsverket tog över ansvaret för väg
skyltningen (här dyker S:t Hanskringlan upp i 
sammanhanget) och Riksantikvarieämbetet 
tog ansvaret för skyltningen i anslutning till 
de fasta fornlämningarna.

Omkring 1970 fastställdes en förteckning 
över cirka 1 300 fornlämnings- och byggnads- 
objekt som skulle prioriteras och förses med 
informationsskyltar i direkt anslutning till forn
lämningarna. Ansvaret för att de utvalda mil
jöerna skyltades låg från och med 1972 på 
Riksantikvarieämbetets fornvårdsavdelning. På 
detta sätt föddes den klassiska blå skylten som 
fortfarande är den typ av skylt som möter be
sökaren vid många fornlämningar.

Produktionen av skyltar vid avdelningen 
handlade under 1970-talet om en centralise
rad produktion eftersom man eftersträvade en 
standardiserad nationell utformning av skyl
tarna avseende utseende och innehåll. Detta 
innebär dock inte att avdelningen produce
rade samtliga texter, utan snarast att förslag 
på skylttexter inhämtades på länsnivå samt 
redigerades, producerades och spreds över 
landet inom ramarna för avdelningens verk- Algangripen blå textskylt från 1970-talet.
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Fornlamnings
område

Ridning,moped-och motor
cykelåkning förbjuden

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets varningsskylt 
från 1970-talet.

samhet (Tulin muntl.). Under 1970-talet place
rades skyltarna ofta ut i samband med att Arbets
marknadsstyrelsen (AMS) lät exempelvis arbets
lösa, fångar, vapenvägrare och patienter intagna 
på mentalsjukhus delta i uppröjandet av fornläm- 
ningsmiljöer på olika håll i landet. Med de blå 
skyltarna - som i vissa fall kombinerades med 
rena varningsskyltar - fanns också en ambition 
att bibringa besökaren information.

Denna information var och är emellertid ofta 
förhållandevis stereotyp, fantasilös och präglad 
av en torr naturvetenskapligt påverkad fakta
orientering (Gustafsson & Karlsson 2004b, i tryck 
b). Det tycks som om det är de korthuggna text

erna i tidens museiutställningar som flyttats ut i landskapet. Fornlämningen 
och texten bildar en monter i landskapet framför vilken besökaren ska upp
lysas. Det är uppenbart att i dessa skyltars texter talar experterna till amatö
rerna i en mästrande form och avståndet mellan grupperna är tydligt. Det 
ojämna förhållandet mellan grupperna, och den rådande kunskapssynen, för
stärks också genom det förhållandet att experterna är anonyma - det behövs 
uppenbarligen ingen signering av vem som författat skyltarnas texter då det 
är den sanna kunskapen som talar genom dessa. Det är på ett plan det moder
na samhällets rationalitetstänkande och auktoritetstro som speglas i dessa 
skyltar.

Regional flexibilitet och individualitet
Fram till mitten av 1980-talet skedde redigeringen och produktionen av forn- 
minnesskyltarnas texter centralt på Riksantikvarieämbetets fornvårdsavdel- 
ning. Från och med 1980-talet skedde en successiv decentralisering av detta 
ansvar till länsnivån. Det var nu upp till länsstyrelserna och länsmuseerna 
att bestämma skyltarnas utformning och innehåll. Detta har lett till att skyl
tar och skylttexter ser olika ut i olika län (af Geijerstam 1998:97-100). Olik
artade utseenden på skyltarna tycks ofta användas medvetet som en profile- 
ringspoäng. Det ska dock betonas att de hänvisningsskyltar som sattes upp 
vid vägkanten (innehållande S:t Hanskringla) genom Vägverkets försorg fort
farande har ett centraliserat ursprung.

Det är uppenbart att länens kulturarvsförvaltningar under 1990-talet funnit 
en mer individuell roll i denna struktur än tidigare. Det handlar även - i linje
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med den förändrade fornminneslagstiftningen - om att skylta upp miljöer, i Hällristningsresans skyltar. Vitlycke, 
stället för som tidigare, enstaka objekt. I bakgrunden skymtar vid sidan av Tanums socken, 

upplysningstanken, även en strävan efter att erbjuda attraktiva miljöer för 
de bilburna (och i vissa fall båtburna) turisterna. Inte minst som en konse
kvens av att diskussionerna om kulturturismen under 1990-talet får allt stör
re utrymme på länsnivån (Grundberg 2002).

Generellt kan man säga att dagens skylttexter är mer fantasifulla och inte 
lika torra och faktaorienterade som tidigare. Det finns dock i flertalet fall 
inga öppningar mot alternativa tolkningar och/eller andra och bredare sätt 
att betrakta den aktuella kulturmiljön, men det finns i vissa fall ansatser åt 
detta håll. Detta sker till exempel genom hänvisningar till folksägner och till
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historien runt fornlämningsmiljön, något som den tidigare generationens 
skyltar - vid sidan av årtalet för eventuell arkeologisk undersökning - helt 
saknade.

Det är också tydligt att språkdräkten inte är fullt lika vetenskapligt orien
terad och att formen av dekret luckrats upp i takt med att skyltarna kommit 
att innehålla mer text. Öppningen är inte bred, men den finns där. Exempel
vis i anslutning till ett gravfält kan även torplämningar och än mer i tid 
närliggande materiell kultur uppmärksammas med skyltar. Fortfarande är 

Bohuslänsk skylt från 2000-talet. det dock experterna som tilltalar amatörerna, och de förra förblir anonyma,
Dårskilds högar, Skee socken. men tonen är i allmänhet mer öppen och kanske mer tvekande än tidigare.
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Dessa skyltar konstrueras i en tid då intresset för historia allmänt - kan
ske som en följd av identitetssträvanden av olika slag - tillväxer i Sverige 
och där kulturarvsforvaltningen riskerar att hamna på efterkälken då många 
människor skapar sig ett eget förhållningssätt till det förflutna. I dag kan 
man också notera ett subjektivt drag i tolkning och urval av texter genom det 
förhållande att skyltarna ibland signeras - i Bohuslän anges till exempel 
vilka personer som varit ansvariga för skyltarnas texter. Liksom tidigare kan 
man se paralleller mellan skyltarnas texter och andra texter producerade för 
allmänheten.

Som vi sett kan man se en förändring i skylttexterna över tid - en föränd
ring som spänner från de renodlade varningsskyltarna från 1920-talet 
fram till 2000-talets mer mångtydiga skylttexter. På ett annat plan - och 
detta är centralt - har dock ingen som helst förändring ägt rum - det är 
fortfarande experterna som i monologform tilltalar amatörerna.

Problemet är att skylten som metod i grunden strider mot alla tankar 
på en verklig dialog och öppenhet då metodiken i sig själv är sluten i ett 
system som förutsätter en aktiv avsändare och en passiv mottagare. Ett 
system där kommunikationen mellan kulturarvsförvaltare och kultur- 
arvsbrukare har formen av en enkelriktad monolog vilken skapar en rela
tion där en grupp aktiva avsändare överlämnar ett visst mått av kunskap 
till de passiva mottagarna. Denna metodik är nämligen baserad på en i 
grunden auktoritär kunskapssyn där det finns en strikt åtskillnad mellan 
expert och amatör, mellan subjekt och objekt, mellan tolkare och tolkat, 
mellan vetenskap och samhälle och inte minst mellan det förflutna och 
samtiden. Frågan är dock om metoden går att förändra utan att den 
bakomliggande kunskapssynen förändras, och frågan är om en föränd
ring av den senare inte med automatik leder till en förändring av den 
förra? Hur det än förhåller sig med detta så är det uppenbart att denna 
metod åtminstone bör kombineras med andra metoder som ligger bättre 
i linje med dagens antikvariska resonemang och ambitioner inom kultur- 
arvsförmedlingen.
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Möten

Det finns som vi sett skäl till att vara kritisk gentemot den kommunikativa 
relation som existerar mellan kulturarvsforvaltningen och medborgarna i 
anslutning till de fasta fornlämningarna. Det kan hävdas att skylten som 
kommunikativt centrum snarast förstärker avståndet mellan grupperna, inte 
minst då den avsändande förvaltningen många gånger inte ens vet vem man 
riktar sin monolog till. Medborgarna, javisst! Men vilka är det egentligen 
som besöker fasta fornlämningar, och hur upplever de skyltarnas texter? 
Detta kan man spekulera i på en abstrakt nivå, men man kan även - som vi 
gjort - välja att studera frågorna på ett mer basalt empiriskt plan (se Gus
tafsson & Karlsson i tryck a, Andersson & Persson i tryck).

We can't see the dead ...
En oktobereftermiddag år 2003 närmar sig Grace från Kenya tveksamt en 
domarring vid gravfältet Dårskilds högar i norra Bohuslän. Tillsammans 
med sina kurskamrater från den SFI-kurs (Svenska För Invandrare) hon läser 
i Tanum så går hon omkring inne i domarringen och studerar dess stenar och 
plundringsgrop.

Med hjälp av sin SFI-lärare får hon den skylttext som finns i anslutning 
till domarringen översatt för sig, men tveksamheten försvinner inte. Snarare 
förbyts den i obehag då det står klart för henne att de döda fortfarande finns 
kvar i anläggningen och att hon gått omkring på deras sista viloplats. Hon 
vägrar sedan att närma sig domarringen med argumentet att: We can’t see 
the dead but they can see us ...

Detta sätt att betrakta en förhistorisk grav och dess invånare kan möj
ligen framstå som främmande eftersom det rimmar illa med det synsätt som 
speglas bland annat i textinnehållet på den skylt som återfinns i anslutning 
till den stora domarringen. Från ett annat perspektiv än detta är dock Graces 
undringar dock helt naturliga och giltiga. Frågan måste därför bli om kultur
arvsforvaltningen i sin kommunikativa praxis har möjligheter att möta den
na specifika förförståelse av ett fenomen?

Fler exempel på denna perspektivkollision finns att hämta från samma 
exkursion som den Grace medverkade i. Det förhållande att en fångst
grop av många av SFI-eleverna tolkades som en bombkrater är ett tydligt
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belägg för vad våra olika förförståelser - och upplevelser - säger oss om en 
grop i marken. Många av eleverna undrade också om åldern på de gärdes- 
gårdar som finns på och i anslutning till gravfältet. Hör de till gravfältet, 
är de samtida med gravarna, kringgärdar de möjligen vissa släkters grav
platser?

Något som är självklart för en infödd svensk besökare - nämligen det 
förhållande att gärdesgårdarna är yngre än domarringarna - blir i detta 
sammanhang en fullständigt berättigad fråga för någon med en annan förför
ståelse. Att skyltarna inte nämner något om gärdesgårdarna understryker 
bara förhållandet att de inte kan hantera flera perspektiv och utgår ifrån att 
läsaren har en viss typ av erfarenhet och förförståelse. Många saker tas för 
givna i skylttexterna.

Samling vid domarringen vid Dårskilds högar 2003.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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... hade de inget skriftspråk?
Rezan från Turkiet och Meysam från Iran står framför en informationsskylt 
i anslutning till hällristningarna vid Vitlyckehällen i Tanum och funderar 
över bronsålderssamhället, och de har många frågor till oss som följt med 
dem och deras SFI-klass på besöket. I Babylon skrevs böcker om invånar
antal vid samma tid, vet ni hur många som bodde här i Tanum ... Varför är 
ristningarna röda, hur har färgen hållit sig? Vi har inga givna svar på deras 
frågor och inte heller texterna på de skyltar som finns i anslutning till häll
ristningarna är till någon större hjälp.

Skyltarna har de fått översatta av sin SFI-lärare på vägen fram till hällen, 
men de tycker inte att skyltarna har besvarat deras frågor. Visst har de - 
tillsammans med sina klasskamrater - förfärats över skyltarnas tal om män
niskooffer, och generats av deras information om samlagsscener, men deras 
specifika frågor är inte besvarade. Samtidigt kan vi, trots att de försöker 
dölja det, skönja en berättigad stolthet över att deras egna regioner - som de 
av olika skäl lämnat - under bronsåldern befann sig på en betydligt högre 
kulturell nivå än den kultur de nu försöker förstå: ... hade de inget skrift
språk?

Vad gäller frågan om hur färgen hållit sig så söker de svaret själva genom 
att - förbudsskyltar till trots - undersöka detta genom att känna på ristning
arna och detaljstudera dem i samband med att de går omkring på hällen. Det 
är kanske inte enbart en fråga om att undersöka färgen då det för många i 
gruppen tycks vara väsentligt att fysiskt kunna beröra ristningarna och att 
känna direkt på historien.

Det är uppenbart att skyltarnas texter - på samma sätt som vid Dårskilds 
högar - inte är tillfredsställande för Rezan och Meysam och för resten av 
gruppen då de inte besvarar de många frågor gruppen har. Frågor som är 
sprungna ur en annan förförståelse än skyltförfattarnas.

Återigen gör sig centrala frågor påminda: vem riktar sig skyltarnas texter 
till, vem är det egentligen som besöker fasta fornlämningar, och hur upp
lever de skyltarnas texter?

... Blomsholm ist ein sehr interessantes Grabfeld
En regnig julieftermiddag 2004 stretar en tysk familj uppför slutningen mot 
den stora domarringen vid Blomsholm. På vägen stannar de och studerar ett 
antal skyltar. Huvuddelen av texten är på svenska men det finns även korta 
summariska texter på engelska, franska och tyska vilket familjen finner 
givande. De går den stig på gravfältet som genom åren skapats som en följd
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Samling runt skylten vid 
Vitlycke 2003.

Vid Vitlyckehällen 2003.
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av skyltarnas placering, stannar till vid skyltarna, ögnar igenom dem, tittar 
på gravarna, och lämnar efter 20 minuter gravfältet och åker vidare.

Under perioden 16-21 juli 2004 besöktes Blomsholm vid sidan av denna 
familj av ytterligare omkring 160 personer och vi vet att besöksfrekvensen 
var högst under lördag och söndag, att de flesta besök genomfördes under 
lunchtid eller eftermiddag/kväll och att ett besök i genomsnitt varade i cirka 
20 minuter. Den övervägande delen av besökarna var svenskar men även 
många norrmän och tyskar besökte platsen. Nästan alla följde den marke- 

Besök vid Blomsholm 2004. rade stigen, de flesta stannade för att läsa på skyltarna.
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Hur vet vi detta? Under den nämnda perioden undersöktes besöksfrekvens, 
besökspersonalia och beteendemönster vid vistelsen på plats vid Blomsholm. 
Den centrala frågeställningen var vilka det är som besöker platsen, hur lång 
tid besöken varar, om besökarna följer den utstakade stigen runt området 
och om de läser informationen som finns på skyltarna. Undersökningen var 
uppdelad i tre delar och genomfördes främst genom iakttagelser på platsen.

Den första delen behandlar besökarnas rörelser på gravfältet.

Blomsholm sommaren 2004.

MÖTEN 21



Studien riktade främst in sig på huruvida besökarna stannade och läste på 
skyltarna, hur länge de läste på dem och hur de verkade relatera till informa
tionen. Det var också av intresse att observera om besökarna rörde sig längs 
den markerade stigen eller valde att ströva mer fritt över området. Vidare 
iakttogs vilken tid på dagen besöket skedde och hur länge besöket pågick.

Undersökningens andra del rörde bakgrundsuppgifter angående besökar
nas antal, ålder, kön, nationalitet och om de var ensamma eller i grupp, par 
eller familj. Observationerna gjordes på avstånd utan att kontakt skapades 
med besökarna. De tysta iakttagelserna kombinerades slutligen med inter- 

Den enda vägen Stigen har trampats vjuer för att ta reda pa varför man valt att besöka Blomsholm, hur man fatt 
upp mellan skyltarna i Blomsholm. information om platsen, vad man upplevde på platsen och dylikt.
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Det är tydligt att då den avsändande kulturarvsforvaltningen inte vet vem 
som ska läsa skyltarnas texter så klarar den därför inte av att möta den 
mångfald av frågor och funderingar som finns hos medborgare med olika 
kulturell och social bakgrund. På ett basalt och empiriskt plan har vi - i 
liten skala - försökt finna svar på frågor rörande vem som besöker fasta 
fornlämningar och hur dessa besökare upplever skyltarnas information. 
Våra iakttagelser vid Dårskilds högar, Vitlycke och Blomsholm kan synas 
alltför specifika för att de ska rymma något större värde, men de ska inte 
förringas. Vid analysen av våra ”arkeologiska museibesökare” så har 
forskningen i dag kommit förhållandevis långt, men när det gäller analy
sen av besökarna av fasta fornlämningar så har våra iakttagelser en pilot
karaktär då antalet studier av detta slag är ytterst få. Det finns dessutom 
ett antal intressanta slutsatser som kan dras ur våra iakttagelser, inte minst 
framtidsrelevanta sådana.

Skyltarnas texter syftar till att förmedla information till medborgare 
som från kulturarvsforvaltningens sida framstår som en oklar och diffus 
massa. Man vet således inte vem som ska begagna texterna. Att detta är 
oklart ännu cirka 80 år efter det att de första skyltarnas sattes upp i 
anslutning till fasta fornlämningar säger en hel del om relationen mellan 
förvaltning och medborgare och om hur denna kommunikativa del av 
verksamheten betraktas i vikthänseende. Detta inte minst då skyltarna 
styr besökarens upplevelse både på det fysiska och intellektuella planet.

I detta sammanhang är det av intresse att notera att de besökare som 
deltog i våra studier, vid sidan av skyltarna, mötte människor som de 
kunde samtala med. Förutom oss själva mötte de vid Dårskilds högar SFI- 
läraren Birgitta Karlsson och lantbrukaren Kent Karlsson, vid Vitlycke 
mötte de Birgitta Karlsson och förste antikvarie Lasse Bengtsson och vid 
Blomsholm mötte de studenterna Linda Andersson och Maria Persson. 
Detta innebar att i samtliga fall fanns möjligheten till ett direkt levande 
samtal och en öppen dialog som ett kraftfullt - för att inte säga direkt 
avgörande - komplement till skyltarnas texter. Detta är också en av de 
slutsatser man kan dra ur våra iakttagelser. Det levande samtalet och den 
öppna dialogen betraktas som mycket viktig och som central och berikande 
av de personer som vi samtalat med i anslutning till våra undersökningar.

Kanske är det så att skylttexterna, liksom avancerade iscensättningar, ur 
en kommunikativ synvinkel är ointressanta i jämförelse med det levande 
samtalet och den öppna dialogen. Kanske skulle man från ansvarigt håll ta 
sin utgångspunkt i detta förhållande?
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Kulturarv som samhällsdialog?

En slutsats som skulle kunna dras ur vår text så här långt är att det levande 
samtalet och den öppna dialogen är viktig, och att den kommunikativa re
lationen mellan kulturarvsforvaltning och medborgare i framtiden borde 
bygga på densamma i stället för på en monolog enbart manifesterad i skyl
tarnas texter.

Visst, det låter bra, men i ett sådant yttrande finns klara tendenser till 
festtalsretorik och påståendet måste därför diskuteras och analyseras. För det 
första: Vad menas med dialog? För det andra: Hur ska denna gestaltas i 
praktiken?

Namninskrifter i sandsten, Gutmana ala, Sigulda, Lettland.
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Dialog - ett mångtydigt begrepp?
Låt oss börja med den första frågan genom att titta närmare på ett par påstå
enden om dialog. I kulturpropositionen framhålls att:

/.../ kulturpolitiken måste därför skapa intresse för och delaktighet i kulturarvet genom 
en dialog med medborgarna /.../ samarbetet mellan sektorn och allmänheten måste 
därför ständigt vidgas /.../. (Reg. prop. 1996/97:3.)

och i Agenda kulturarvs programförklaring sägs att:

Genom att föra en reflekterande dialog öppnar vi för delaktighet, når samförstånd och 
kommer till nya insikter /.../ men lika viktigt som att lyssna är att göra egna ställnings
taganden. (Agenda kulturarvs programförklaring 2004:20.)

Det är tveklöst så att begreppet dialog är omhuldat i olika sammanhang, 
men vad innebär detta begrepp egentligen? Bär det i sig själv på positiva 
kvaliteter? På något sätt måste man väl förutsätta detta, då begreppet inom 
kulturmiljövården tycks ha blivit lika centralt som ofta använt på senare tid. 
Problematiseringen av begreppet på kulturmiljövårdsarenan tycks dock inte 
ha varit speciellt framträdande. Vi vill i detta sammanhang därför i korthet 
lyfta fram en av de personer som på ett djupgående sätt problematiserat 
dialogbegreppet, nämligen den ryske språk- och kulturteoretikern Mikhail 
Bakhtin (1895-1975). Hans teorier har under senare år vunnit en allt större 
uppmärksamhet internationellt, inte minst inom den pedagogiska forskningen, 
och hans intellektuella arv har karakteriserats som ett öppet och inkluder
ande projekt av stor betydelse för många humanvetenskaper (se exempelvis 
Dysthe (red.) 2001; Igland & Dysthe 2001:95).

I Bakhtins tappning framstår dialogen inte bara som ett neutralt menings
utbyte, ett småprat, utan som en absolut förutsättning för en utveckling och 
en kreativ förståelse av sammanhang. Denna positiva process förutsätter ut
rymme för en verklig dialog där man i mötet med texter och andra röster 
tvingas till att ständigt reaccentuera, pröva, ge sin egen version eller finna 
sin egen ”tyngdpunkt” i ett sammanhang (Igland & Dysthe 2001:105).

Helt centralt i denna dialogform är alltså respekten för den andres ord 
och en vilja till att lyssna på och förstå den andres utgångspunkter, att an
vända den andres ord som tankeredskap, utan att för den skull förlora res
pekten för de egna orden. Här söker man därmed varken enighet eller över
bryggande av eventuella motsättningar, utan snarare syftar den till att 
artikulera skillnader och viljan att leva med motsättningar (Bialostosky 
1989). I motsats till andra definitioner av dialog, där man ofta lägger vikten 
vid klarhet, lika värde, symmetri, harmoni och konsensus, betonar Bakhtin

Årtal inknackat på grindstolpe vid över
givet torp, Torvmossared, Halland.
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det vaga, heterogena, mångtydiga och flerstämmiga, 
liksom vid motstånd och spänningar.

Det är också genom detta tankeutbyte som sanningen 
konstitueras. Nu är egentligen inte Bakhtin ute efter att 
totalt relativisera det som vi upplever som sanning, 
men han framhåller att denna hela tiden måste kon
stitueras på nytt genom dialogen (Igland & Dysthe 
2001:107, 114 not 7). Med dessa utgångspunkter går 
det att kritisera det dialogbegrepp som återfinns både i 
kulturpropositionen och i Agenda kulturarvs program
förklaring då dessa tycks betrakta dialogen som förut
sättning för samförstånd och entydighet.

Dialogens motsats är monologen. Bakhtin framhål
ler här starkt de negativa följderna av den monologise- 
ring som blir följden när det mångtydiga blir entydigt 
och när det öppna meningsutbytet blir slutet, när facit
svar ersätter sökandet. Monologen framträder här som 
ett auktoritativt yttrande som inte lämnar något utrym
me för tvivel eller motföreställningar och den kräver 
ett ständigt godkännande. Den är inte heller öppen för 
invändningar. Han pekar också i detta sammanhang 
på det etiska ansvar som vilar på den som i kraft av 
status eller ställning uppfattas som bärare av det aukto
ritativa ordet, ett ansvar som bland annat måste kom
ma till uttryck i en vilja till lyssnande och en vilja till 
att ta in den andres känslor och värderingar (Bakhtin 
1981:342; Igland & Dysthe 2001:104-105).

Parallellen till oss själva som kulturarvsförmedlare 
är här naturligtvis uppenbar. Om vi nu inför framtiden 
- i linje med resonemangen i kulturpropositionen och 
Agenda kulturarvs programförklaring - har förkastat 
monologen och söker oss i riktning mot en öppen och 
levande dialog så är det således av största vikt att den
na verkligen blir öppen och levande. Vi måste lära oss 
att leva med mångtydighet och flerstämmighet, liksom 
med motstånd och spänningar i stället för att eftersträ
va samförstånd och entydighet. Låt oss ta detta som 
utgångspunkt för att närma oss frågan om hur denna 
dialog i framtiden kan gestalta sig i praktiken.
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Dialog - som mangtydig praktik
Hur omsätter vi då en bakhtinsk dialog - ett levande och öppet samtal som 
inte väjer för mångtydighet och olika åsikter - till praktik inom ramarna för 
kulturarvsforvaltningen och dess kommunikativa praxis? Det torde stå helt 
klart att skyltarna med deras monologiskt orienterade texter inte längre kan 
fungera som primärt kommunikativt medium mellan kulturarvsforvaltning 
och medborgare i anslutning till de fasta fornlämningarna. Med detta inte 
sagt att de helt spelat ut sin roll, men att de måste kompletteras med andra 
verksamheter och aktiviteter som har förutsättningar för att i praktiken ge
nomföra en dialog med medborgarna på våra fornlämningsplatser.

Det finns en rad vägar man skulle kunna gå för att skapa förutsättningar 
för en öppen och levande dialog. För det första krävs en ordentlig analys - i 
betydligt större skala än de ansatser vi presenterat i denna text - av vem som 
besöker fasta fornlämningar.

För det andra skulle det vara fullt möjligt att öppna upp för andra iscen
sättningar av de fasta fornlämningarna. Att låta hembygdsföreningar och 
andra intressegrupper agera i anslutning till fornlämningarna är fullt möj
ligt. Det kan handla om att dessa grupper tillåts sätta upp - förvisso mono
logiska - skyltar som visar på andra tolkningar av de specifika fornläm
ningarna, och ett intressefokus som inte nödvändigtvis ligger i linje med de 
gängse arkeologiska ståndpunkterna.

För det tredje, om den öppna och levande dialogen ska kunna bli mer 
utvecklad, måste vi ut med människor i landskapet. Från de officiella instan
serna kan det handla om att (ekonomiskt) prioritera guidefunktionen vid ett 
större antal fasta fornlämningar. Detta samtidigt som dessa arkeologiskt ut
bildade guider bör ha en roll där de inte - liksom är fallet med dagens guider 
- innehar en allenarådande expertroll utan där de mer fungerar som entusi
asmerande handledare. Handledare som får människor att aktivt tänka och 
reflektera i stället för att som nu passivt insupa den lärda världens visdom.

För det fjärde går resonemangen om guider att föra ytterligare ett steg 
inom ramarna för en struktur där det öppna och levande samtalet och dia
logen tillåts att handhas av hembygdsföreningar och andra intresseorganisa
tioner. Rent konkret kan man här till exempel tänka sig att landets hem
bygdsföreningar engageras inom ramarna för en nationell hembygdsguid- 
ning där de handhar sina respektive geografiska områden och själva avgör 
vid vilka fasta fornlämningar medborgarna ska kunna möta hembygdsguider 
och delta i en öppen och levande dialog. Denna typ av hembygdsguidning 
kan med fördel kopplas samman med guidning från de officiella instanserna
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då detta kan leda till spännande möten och diskussioner tillsammans med de 
medborgare som besöker fasta fornlämningar.

I grunden handlar samtliga dessa förslag om att släppa in fler tolkningar 
och om att låta besökaren dra sina egna slutsatser genom att tänka själv. 
Här finns också grogrunden till en förändring av den antikvariska rollen 
från allvetande lärare till inspirerande handledare. De kommunikativa för
ändringar vi diskuterar ovan handlar således i grunden också om en atti
tydförändring som inom ramarna för en öppen och levande dialog gör oss 
kapabla att förändra vår yrkesroll från allenarådande experter till medmän
niskor. Detta är en etisk och demokratisk uppgift.

Finns det en annan väg? Plats till minne 
av John Lennon i Central Park,
New York.
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Om vi ska röra oss i riktning mot en öppen och levande dialog så menar 
vi att det är viktigt att denna dialog bör vara bakhtinsk till sin karaktär. Vi 
måste lära oss att leva med mångtydighet och flerstämmighet, liksom med 
motstånd och spänningar i stället för att eftersträva samförstånd och 
entydighet. Om dialog i denna mening är liktydig med mötet mellan mång
tydigheter och där slutprodukten inte nödvändigtvis är samstämmig så 
skapas naturligtvis även möjligheter för en mångtydig dialogisk praktik. 
Nedan vill vi avslutningsvis i några punkter peka på vad en sådan praktik 
i framtiden kan innebära i anslutning till de fasta fornlämningarna.

Inom ramarna för kulturarvsforvaltningens kommunikativa praxis 
bör man:

• göra en ordentlig inventering av vem som besöker fasta fornlämningar.

• öppna upp för andra iscensättningar av de fasta fornlämningarna.

• låta besökaren dra sina egna slutsatser genom att tänka själv.

• förändra den antikvariska rollen från allvetande lärare till inspirerande 
handledare.

• prioritera guidefunktionen vid ett större antal fasta fornlämningar.

• anställa arkeologiskt utbildade guider som har en roll där de inte inne
har en allenarådande expertroll utan där de mer fungerar som entu
siasmerande handledare.

• engagera landets hembygdsföreningar inom ramarna för en nationell 
hembygdsguidning där de handhar sina respektive geografiska områ
den och själva avgör vid vilka fasta fornlämningar medborgarna ska 
kunna möta hembygdsguider och delta i en öppen och levande dialog.

• koppla samman denna typ av hembygdsguidning med guidning från 
etablerat kulturmiljövårdshåll då detta kan leda till spännande möten 
och diskussioner tillsammans med dem som besöker fasta fornläm
ningar.

• skapa en attitydförändring som inom ramarna för en öppen och levande 
dialog gör oss kapabla att förändra vår yrkesroll från allenarådande 
experter till medmänniskor.
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