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Förord
Under det senaste decenniet har intresset för och användningen 
av det förflutna blivit så omfattande och centralt att det inte läng-
re kan ses som en marginell samhällsföreteelse. Det akademiska in-
tresset för vad historiebruket spelar för roll för kunskap, ekonomi, 
politik och ideologi har exploderat. Det har också bidragit till att 
sätta akademisk kunskap i ett aktuellt samhällsperspektiv. Vilken 
roll spelar historiker, etnologer, andra kulturvetare och deras arbe-
te i utvecklingen av sociala rörelser och nya ekonomiska möjlighe-
ter och för formeringen av etiska och politiska ställningstaganden 
i vår samtid?

I denna bok tar vi upp hur landskap och rum, materiella platser, 
genom samarbete och konflikt blir väsentliga för att förmedla nor-
mer om grupper och samhällen. Kyrkor och skolor har varit såda-
na platser under lång tid. I takt med att nya institutioner utvecklas 
och gamla tonar bort så måste blicken vidgas för att vi ska förstå var 
och hur lärprocesser tar form. Platser bär på synbarliga och sakliga 
bevis som därmed kan bli till starka argument för etiska uppfatt-
ningar och utopiska framtidsprojekt. Skolor, föreningar, företagare 
och politiker knyter förhoppningar till dessa på nya sätt.

Denna antologi ger både intresseväckande konkreta exempel på 
hur platser knyts till det förflutna och laddas med mening och en 
överblick med generella resonemang som vidgar blicken och för-
ståelsen för liknande dynamik i andra sammanhang. Boken ska ge 
inspiration och verktyg oberoende av om läsaren är kulturforskare, 
lärare, medborgare eller en turist som vill få ut mer av sina betrak-
telser av de rum vi färdas genom.

Ett stort tack går först och främst till de entusiastiska och tål-
modiga projektdeltagarna i Historia äger rum. Normativt lärande i 
platsbunden kontext: Anna Eskilsson, Linköpings universitet, Kyrre 
Kverndokk, Universitetet i Oslo och Cecilia Trenter, Växjö universi-
tet. En lång rad personer i synnerhet vid Tema Q, Kultur och sam-
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hälle vid ISAK, Linköpings universitet har gjort dessa studier till 
en kreativ process och bidragit med konkreta förbättringar genom 
flera seminarier och en workshop i Berlin. Utbildningsvetenskapli-
ga kommittén vid Vetenskapsrådet och Linköpings universitet har 
generöst finansierat projektet och tryckningen.

Peter Aronsson
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Peter Aronsson

De historiska platsernas
betydelser

De undersökningar av platsers värdebärande dimensioner som ge-
nomförts så långt har samtida aktualitet och är valda för att spänna 
upp en samtida variationsbredd. Detta kapitel ska antyda ett djupa-
re sammanhang kring delundersökningarna. Den första tesen är att 
historia som meningsfull kunskap alltid har en dubbelriktad hand-
lingsdimension: traderad kunskap omsätts till handlingsrekommen-
dationer som pekar framåt. Samtidigt avgör framtidsvisioner vad i 
det förflutna som aktualiseras i den traderade historiekulturen. Här 
avviker inte korrekt historia från inkorrekt, mer än att den är ef-
fektivare. Det är svårare att ljuga än att tala sanning om du vill bli 
trodd, men du måste vara meningsfull om någon överhuvudtaget 
ska lyssna. Det är alltså inte tillräckligt att ha korrekt information 
som bas för att historia ska äga rum.

Den andra tesen rör att de mekanismer som avgör vilken version  
av en historia som får genomslag är av komplex art. Samtidsrelevan-
sen har flera dimensioner som när de samspelar ger maximalt ge-
nomslag. När det utvalda förflutna ges plats och talar till individers 
självförstådda behov av gemenskap och mening och det samtidigt 
skapas politiska behov och baser för artikulering med institutionell 
och ekonomisk styrka så ger det innehåll, stadga och nödvändig 
form åt gestaltningen.

Vad finns det för exempel på detta? En första och ofta framförd 
iakttagelse är att den nationella inramningen av historiekulturen är 
omfattande och djup, inte minst genom att den skapar samman-
hang åt utvecklingen av lokala minnesplatser och berättelser. Rele-
vansen av detta påpekande är ovedersäglig i en historiekultur som 
den svenska som i vår samtid är programmatiskt antinationell och 
därmed hotar att med än större kraft bära vidare undanträngda osyn-
liggjorda nationella element, likt freudianska bortträngningar. Här 
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skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika länder. Norge präglas av 
en förhållandevis ny statsbildning, en ung, vital och liberal natio-
nalism. Tyskland är upptaget av en massiv bearbetning av ett trau-
matiskt förflutet präglat av nazism och kommunism.

Samtidigt bär berättelserna på flera andra möjligheter än det na-
tionella meningsskapandet, tilltalar fler delar av samhällets och in-
dividens historiekulturella repertoar. Sigmund Freud kan här ge en 
ledtråd till varför det är så. Effektiva drömmar, likt verksamma his-
toriska berättelser, är effektiva i den meningen att de samtidigt be-
arbetar flera olika angelägna frågor. Berättelser om drama, hot och 
möjligheter för nationen kan ha paralleller i längtan efter gemen-
skap och mening respektive fruktan för ondska och förändringens 
avigsidor hos grupper och individer. Historia har anspråk på att vara 
en kollektivt delad erfarenhet av relevans för individerna som ingår. 
Därför är det förhandlingar och investeringar av stor betydelse som 
ingår i de historiekulturella anspråken.1

I detta avsnitt poängteras som en tredje tes den långvariga när-
varon av platsbundna historiebruk. De spänningar eller dilemman 
som kan iakttas i samtiden är i själva verket också delar av en mer 
oföränderlig strävan hos människan att hantera sin samtids värde-
frågor genom platsbundet historiebruk. Många forskare betonar 
skillnaden i historiebruk mellan epoker vilka de renodlar som för-
modern, modern och postmodern. Här argumenteras istället för 
att de spänningar som dyker upp mellan rationellt och romantiskt 
religiöst, retoriskt och praktiskt, kollektivt och individuellt snara-
re är delar av de ”slitstarka dilemman”2 som gör historiebrukande 
till en så varaktig och transhistorisk kulturell praktik. Historiean-
vändning är en existentiell och samhällsbyggande verksamhet med 
mycket långa rötter, traditioner och former. Delade föreställning-
ar och kraften i traditioner som tidigare generationer lämnat vida-
re till oss kommer att poängteras.

Det är av särskild vikt att här framhålla dragen av kontinuitet då 
varje tidsålders historiebruk rymmer en stark apokalyptisk ådra som 
betonar hur extrem samtiden är just nu och motiverar behovet av be-
stämda insatser och räddningsaktioner för att undvika förfallet och ka-
tastrofen. Argumentationslinjer med lång varaktighet som lyfts fram 
här är hur meningsfull kunskap om historia alltid har integrerade nor-
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mativa dimensioner; hur historia är förhandling om betydelser och 
överföring av värden; hur historiska platser har en kraftfull fakticitet 
som länkar erfarenhet med berättelser, upplevelser och kunskap.

Trons platser
Rum skapas inte bara för praktiska ändamål. De tidigaste fynden 
från mänskliga samhällen är gravar och kultplatser formade och 
gjorda för evigheten med hjälp av sten och bearbetning av land-
skapet. Stonehenge i södra England fascinerar fortfarande, liksom 
Uppsala högar, inte för sin blotta storlek, utan för att de signalerar 
att resultatet av denna kroppsansträngning måste representera nå-
got av stort värde för dåtidens människor. Döden besegras genom 
minnesmärket som står kvar. Värdet av människorna det rests över 
markeras, stenresarna själva sätter sin gärning på plats för eftervärl-
den och trohet till den världsordning som den passar in i markeras, 
även om den är svår att i detalj förstå för oss.3 Påbudet från andra 
världskrigets förintelse, ”Om detta må ni berätta…”, har giltighet 
långt utöver det historiska sammanhang som det signalerar i dagens 
debatt. Det ger bilder och platser med kraft och energi som kan ut-
nyttjas för många olika syften.4

Tydligare och lättare att läsa blir budskapen när vi kommer in 
i vår egen historiska tid. De nya platserna bygger ofta på de gam-
las kraft: kyrkor invigs inte sällan på gamla kultplatser, inmurade 
runstenar förhandlar nytt och gammalt. De medeltida kyrkorna är 
den historiska tidens manifestation av denna storslagna förbindel-
se mellan individ, död och evigt liv å ena sidan och lokal samhälls-
organisering och global makt i påvekyrkans skepnad å den andra. I 
ett samhälle med obetydliga överskott då den fysiska överlevnaden 
säkrats väljer stormän och bönder att bruka sin tid och kraft till att 
bygga kyrkor av sten. Kultur kommer tidigare i behovspyramiden 
än vi ofta föreställer oss.

Det är inte omöjligt för moderna människor att förstå nödvän-
digheten av att lägga tid och energi på att förlika sig med döden. 
Kristendomens roll som kollektiv världsförståelse är dock omöjlig 
att föreställa sig såväl för sekulariserade som troende då bägge idag 
upplever sitt ställningstagande som ett individuellt val, inte en gi-



PLATSER FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

52

ven kosmologisk förutsättning. Tron var på medeltiden ett kollek-
tivt rum på liknande sätt som släkt och samfund var ett samman-
hang som var en förutsättning och given ordning. Den individuella 
kroppen, den materiella världen och bekvämlighet var så myck-
et mindre betydelsefulla än när de blir alltings mått från 700-ta-
let och framåt.5

Vi kan trots skillnaderna, genom kyrkohistorien, ana vad kyrko-
rummet burit på för meningar för sina församlingsbor. Att det är 
ett rum av vikt visar både själva byggandets omfattning, heltäckan-
de spridning, begravningsritualer, gåvor, tvång och konflikter runt 
alla aspekter av kyrkolivet. Fruktan och hopp knöts framför allt 
till det eviga livet efter detta. Genom handlingar i detta livet, of-
fer, gudfruktigt leverne och testamenten kunde lidandet i skärsel-
den förkortas eller elimineras. Denna föreställning och de gåvor 
som följde av den gjorde att kyrkan blev en av medeltidens största 
jordägare. Donationer, etablering av nya kor, kostbara gravvårdar 
i kyrkans bästa lägen och, efter reformationen, placeringen av går-

Stonehenge – i smör. Historiebruksreklam med associationer till både natur, ursprunglighet, 
autenticitet, kultplats och bildning för en snabbmatskedja med ambitioner att nå en bildad 
urban medelklass. London, 2008.
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dens kyrkbänkar – allt detta blev inte bara hyllningar till Gud och 
kyrkan, utan en markering av släktens position, anspråk och värde 
också i denna värld.

Den från Gustav Vasas tid alltmer ambitiösa statsmakten talade i 
allt högre grad till folket via predikstolarna. Här berättades histori-
en om sambandet mellan Gud, konungen och folket varje söndag, 
sanktionerad av den liturgiska inramningen och inflätad i kungö-
relserna om granngårdens kommande auktion, efterlysning av för-
rymda fångar och rapporter om krigen. En stark känsla av delat öde 
vävs samman i kyrkans rum.6

Här ser vi ett första exempel på den växlingsstation av värden som 
de historiska minnesmärkena utgör. De markerar och hyllar värden 
i det förflutna, i detta fall Kristi liv och gärning, och knyter de egna 
insatserna till detta på det att det må flyta välsignelse genom min-
neshandlingen. Kapitalet ökar därmed hos både den i det förflutna 
placerade och den i samtiden verkande.

Magnus Ladulås (240–290) talar med sin fridslagstiftning om 
vilka värden som är hotade, och de kopplas till rum och kroppar 
som är värda det högsta skyddet: hemmet, kvinnan, kyrkan och 
tinget, senare även vägar och marknader – det som binder oss sam-
man i de minsta och de största enheterna är heliga platser fredade 
med särskild kraft. Här får inte våld brukas eller brott begås. Det 
kommunala budskapet styrks av att friden lyses genom edsöresla-
gar. De är bindande genom att de är sanktionerade genom en svu-
ren ed av representanter för folket. Den som bryter mot dem har 
förlorat sin rätt till all lös egendom och sitt liv tills han förlikar sig 
med dem han förbrutit sig mot.

Rester av detta känns igen framför allt genom det allvar som fort-
farande knyts till hemfridsbrott, skyddet av domstolar och brott 
mot gravfriden. Fördömandet av övervåld mot kvinnor och barn 
har ökat under senare decennier, gränserna för integriteten omför-
handlas, men domänerna är stadgade redan i edsöreslagarna. Kyr-
kan lever idag i ett gränsland mellan att vara en del av kulturarvet, 
en skyddsvärd relikt, och en levande del av samtiden oberoende av 
sina historiska värden. På många sätt tar tron på nationens betydel-
se och värdet av kulturarvet gradvis över en del av religionens kraft 
att skapa mening och legitimitet åt samhällets ordning.
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Nationens platser
I Stockholms Storkyrka finns en skulptur som kan ge oss en länk 
mellan denna typ av medeltida laddade platser och den moderna 
epokens (520–) huvudformer för offentligt sanktionerade minnes-
platser som samlas till statens och nationens ära. Skolbarn och tu-
rister kan idag beundra Bernt Notkes staty till åminnelse över det 
segerrika slaget vid Brunkeberg 47, S:t Göran och draken. Skulp-
turen är infogad i en berättelse om krigslycka som är ett uttryck för 
kampen mellan det onda och goda i bibliska termer. Den politiska 
retoriken renodlade senare konflikten till en nationell dansk-svensk 
sådan, trots att danskar och svenskar fanns på bägge sidor i de sen-
medeltida striderna.

Den absoluta kungamakten, i Sverige etablerad med Gustav Vasa 
på 500-talet, skapade nya beskrivningar av landet och platserna i 
detta. Än tydligare blev kraven på uttrycklig historisk och moralisk 
legitimering då statsmakten gav sig ut på en rad krigståg i Europa 
och landet skulle presenteras för en europeisk publik. Det räckte inte 
längre med blodfyllda krönikor som pekade ut motståndarna som 

S:t Göran och draken i Stockholms Storkyrka gestaltar den tidlösa kampen mellan det onda 
och det goda. Foto: Peter Aronsson.
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skurkar och den egna dynastins rättrådiga legitimitet. En bredare 
historia om landets säregenhet och storhet behövdes för den inter-
nationella publiken. Bröderna Johannes och Olaus Magnus hämta-
de på 500-talet sitt sammanhang från de klassiska författarna och 
Bibeln när de byggde fantastiska berättelser om de gotiska folkens 
långa och ärorika historia. Poängen var att visa att de nordliga län-
derna var centrala redan i Tacitus Germania (98 e.Kr.).

Under 600-talet och därefter identifierade sig de nordiska länder-
na med de då nyligen upptäckta isländska manuskripten av Snor-
re Sturlasson. Möjligheten att förbinda den bibliska historien, an-
tikens berättelser och isländska sagor utforskades, inte utan möda, 
för att foga samman dem till en berättelse från jordens skapelse till 
samtiden. Sverige blev världens äldsta folk i den utläggningen. Det 
törs vi nog inte hävda längre, men vi älskar med likartad ambition 
att se vår livsform och dess värden som ett etiskt mönster för värl-
den i vår egen samtid.

Olof Rudbeck var då Sveriges mest namnkunnige person i gen-
ren. Han stod för en höjdpunkt i en tradition med medeltida röt-
ter och med förgreningar långt fram i vår egen tids uppfattningar 
om svensk jämställdhet, demokrati och åldringsvård som export-
produkter.7

Konkurrensen mellan Sverige och Danmark drev fram den för-
sta uttryckliga fornminneslagstiftningen och ett omfattande kart-
läggningsprojekt av minnesvärda platser organiserades av Antikvi-
tetskollegium. Genom att prästerskapet engagerades i arbetet och 
församlingarna tillfrågades om lokala märkvärdigheter så spreds 
kännedomen om de nya betydelser som knöts till jättegravar (me-
galitgravar), runstenar och andra minnen från det storslagna götis-
ka rike som en gång var och ännu en gång borde bli. ”Jag vet att du 
är och du blir vad du var”, lyder texten i vers två i Sveriges natio-
nalsång från mitten av 800-talet när etablissemanget på andra si-
dan stormaktstidens fall sörjde den förlorade ställningen i allmän-
het och Finland i synnerhet.

Redan i de första av 600-talets Rannsakningar efter antikvite-
ter återfinns en rad typiska element för fornforskningen och spän-
ningarna inom denna: ett fokus på monumentala märkvärdigheter, 
staten och stora män/händelser – snarare än folkliga föreställning-
ar och alldagliga föremål, den historiska paniken över att ovärder-
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liga värden just nu är på väg att gå till spillo genom obetänksamhet 
och bristande pietet, nödvändigheten av en samlad bevarandestra-
tegi och svårigheten att avgöra värdet av olika rester från det för-
flutna. Samtidigt ändras och utvidgas listan över det minnesvärda 
redan under 600-talet kontinuerligt.8 Den stora berättelsen om 
goterna/göterna och Sverige lokaliseras till bestämda minnesplat-
ser tillgängliga för alla för att inspirera till tacksamhet, uppoffring-
ar och stordåd.

Under tidigmodern tid var berättelserna som kom i tryck framför 
allt riktade till en internationell publik, men innehållet användes 
också för den inhemska propagandan. Den götiska historien antogs 
skapa en känsla av rättvisa krav på utrymme och säkerhet i Europa. 
Behov av gemensamma uppoffringar (skatt, soldater, enighet) för 
att nå dit knöts då till en lång rad nya och gamla platser som anti-
kvitetskollegium kartlade.

Olof Rudbeck visar världens navel för världens lärde Atland eller Manheim (679–702).
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I det arbetet kom också lokala varianter av den götiska historie-
skrivningen till sin rätt. I landskapen laddades platser mytologiskt 
också för att försvara andra gemenskaper och värden än de stats-
makten stod för. Birka och Bråvallahed är exempel på platser som 
många sedan dess velat lokalisera till sin hembygd och därigenom 
få del av en nationell storhet och ära knuten till dygder som civi-
lisering, mod, hantverksskicklighet och organisationskraft. Ett av 
de intressanta exemplen som visar hur tidigt de lokala berättelser-
na knöt an till större berättelser är när Olof Rudbecks brorson, Pet-
ter Rudebeck, lokaliserar Bråvalla till sin hembygd Värend i södra 
Småland. När det nyinrättade Antikvitetskollegium inventerar alla 
socknar i Sverige så rapporterar prästen från Skatelöv att där lig-
ger den berömda heden där svearna under Sigurd Ring besegrade 
danernas Harald Hildetand. Petter breder i Småländska antikvite-
ter ut texten och landskapet än mer. Troja blir på småländska Trö-
jemåla, Skallekulla minner om slagets omfattning, Skäggalösa om 
kvinnornas insats etc.

Men syftet är här inte bara att få ihop ett etniskt försvar för svensk-
hetens ursprung i Bibeln, ur Noas och Magogs rot och stam.9 Ur de 
småländska antikviteterna växer även ett argument om de ärorika 
småländska kvinnornas styrka och mod när de ensamma med dåd-

Blända visar kvinnorna vägen. August Malmström, Smålands museum.
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kraft försvarar sin bygd mot danskarna med kvinnlig list och man-
ligt mod och dödar dem alla. Till belöning fick de lika arvsrätt och 
symboliska rättigheter att bära militära hederstecken i sin dräkt och 
vid giftermål rida till kyrkan under klang av trummor och trumpe-
ter, en procession annars förbehållen krigsmakten.

Det omedelbara tolkningssammanhanget var att historien mo-
biliserades mot de enhetssträvanden där kungamakten sökte få en 
enhetlig och för kvinnorna försämrad arvspraxis till stånd. Försö-
ket fick inte bara effekt i sin samtid utan överlevde in i 800-talets 
kultur genom historieskrivning, levde och lever i folkligt berättan-
de och sånger, aktualiserades av romantikens konstnärer och med 
argument i riksdagsdebatten på 840-talet som ledde fram till be-
slut om den lika arvsrätten 845.

Elin Wägner upplevde 00 år senare scenerna som en verklighet 
i sin feministiska historieskrivning när hon stod på Blotberget och 
blickade ut över Bråvallahed och såg kvinnorna ur det förflutna be-
folka landskapet. Berättelserna levde vidare över seklerna och plat-
serna skapar en känsla av realitet och närvaro. Historia används, i 
detta fall för ovanlighetens skull, för att försvara kvinnors rättighe-
ter i både förmodern, modern och senmodern tid.10

Det åskådliga exemplet visar en stor förmåga att överleva seklerna 
och skapa mening för vitt skilda uppfattningar om dygd. Platsbun-
denheten används först för att hävda ett undantag från ett natio-
nellt förenhetligande. Senare generaliseras det till att vara en före-
bild för en önskvärd reform och på 900-talet blir det åter en källa 
för visioner om kvinnors styrka och landsbygdens självständighet i 
en tid där bägge är omstridda. Den svenska frigjorda kvinnan och 
långtgående jämställdheten är idag en källa till nationell stolthet för 
engagerad export över världen. Istället för den protestantiska religio-
nen som med svärd försvarades under trettioåriga kriget är det jäm-
ställdhetens och demokratins dygder som med argument från både 
föreställningar om mänskliga rättigheter och utilitarism, nyttan de 
för med sig, lanseras som förebild för övriga världen.

Kartläggningarna kompletteras med framställning av nya minnes-
platser. Johan III använder det medeltida kulturarv som Vreta Klos-
ters kyrkorum erbjuder, återskapar och monumentaliserar på osäker 
faktisk grund sina tidiga föregångares gravar. Långa anor för kunga-
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släkten skänker stark legitimitet. Nya grav- och minnesstenar till-
verkas över tänkta anfäder. Han vill därmed visa på kungamaktens 
långa, av kyrkan sanktionerade, närvaro på platsen. Hans egen plats 
i successionen tryggas därmed genom seklernas vittnesbörd.

Per Brahe klär i nästa århundrade sitt grevskap Visingsö med min-
nesstenar i landskapet. De är lokala exempel från den intensiva gö-
ticistiska period då Bibeln och forntidskunskapen gjuts samman 
kring göternas/goternas härliga föredöme och europeiska stordåd i 
skapandet av nya betydelsefulla platser.11

Tilltaget pekar inte bara bakåt mot förfädernas stordåd utan även 
framåt genom att historien gradvis ges en alltmer självständig roll 
vid sidan av den bibliska mening som dominerar fram till 600-ta-
let. Mot slutet av 700-talet och med upplysningen blir detta allt-
mer tydligt. Bibelns självklara världsbild, med ett syndafall och en 
närmast cyklisk vandring för människan i dödsskuggans dal fram 
till den yttersta domens befrielse, ersätts gradvis av en världslig his-
toria med tydlig riktning framåt. Släkter, bygder, stater och natio-
ner tar den i sin tjänst.

Gustav III bidrar högst väsentligt till den officiella kanon av plat-
ser, inte minst knutna till Gustav Vasa och Dalarna, som bär på be-
rättelsen om hur landet räddas från utländskt herravälde av Vasas 
rådighet och mod. Gustav III levde i en historiskt präglad världs-
bild som formade hans uppfattning om sin roll – och som i sin tur 
satte märken i arkitektur, kultur och landskap. Ornäsloftet i Dalar-
na är ett tidigt exempel på en plats som laddats och utvecklats med 
nationell betydelse till våra dagar. Gustav Vasa, riksgrundaren, ut-
förde där en spektakulär om än inte så ärofull flykt genom utedas-
set år 520. Byggnaden uppmärksammades i sitt förfall och rekon-
struerades medvetet med dockor, karta och beskrivning, besökarna 
till gagn av kamrer Jakob Brandberg så tidigt som år 753 – samma 
år som British Museum öppnar portarna för publiken.12

Besattheten av de förflutna stordåden hade framtiden i sikte: äran 
skulle både ge ett föredöme för handling och säkra minnet för ef-
tervärlden. Denna ”eftervärldsdoktrin” manade till intensiv aktivi-
tet, såväl ärorika krig som upplysta reformer, för att redan i samti-
den säkra ett riktigt eftermäle.13

Kungarna söker legitimitet i det förflutna genom att se sig som 
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fullföljare av gamla götiska plikter. Gustav II Adolf kunde se sina 
fälttåg i Europa som en sådan återgestaltning av förflutna gotiska 
fälttåg. Gustav III i sin tur såg sig som vandrande i Gustav I:s upp-
fordrande fotspår när det gäller de mer landsfaderliga omsorgerna 
och i Gustav II Adolfs för de mer manligt krigiska dygderna.14 Det 
ledde både till skapandet av minnesplatser, monument, konst och 
praktisk politik som alla tog rumslig plats och lämnat märken ef-
ter sig.

Själv reste Gustav III runt landet på eriksgata, ett sätt att långt ef-
ter dess funktion att knyta riket samman med eder vid landstinget 
likväl besätta och besegla makten genom territoriell närvaro i ”hela 
landet”. Effekterna stannade inte heller här på riksplanet. Resorna 
kommunicerades och återbrukades också i en tid långt före eter-
media och Internet. Viljan att knyta an till det mest prestigefyll-
da, göra det till sitt och omvandla det högstämda kapitalet till egna 
värden är transhistorisk.

Torparen Simonson i Skatelövs socken tar saken i egna händer 
då han reser en sten till två kungars ära vid Lövhult i Småland, och 
ristar:

Den sten vid hvilken, Svea konungen Gustaf III, år 774 och, Gusaf IV 
Adolp [sic], år 795 spisat middag är till åminnelse af, torparen, Simon-
son i Flintholmen, uprest, på egen bekostnad, 796.

Alla resenärer söderut på vad som nu är riksväg 23 kunde notera 
att kungarna vilat här före dem, men också att en enkel underså-
te tagit sig an uppgiften att resa ett minnesmärke över sina kung-
ar. Meningen pekar i lika hög grad mot torparen som mot kung-
en och understryker uppoffringen det inneburit att resa den, ”på 
egen bekostnad”. Ett kontrakt mellan torparen och kungen med-
delas över tiden och en förhandling om vem som kan resa monu-
ment förstärker kungamaktens närvaro i Lövhult, men justerar ock-
så bilden av vem som är en värdig medborgare. Allmogen, där de 
självägande bönderna i allt högre grad lägger beslag på rätten att 
företräda vanligt folk på 700-talet, utmanas av de mindre bemed-
lade under hela 800-talet.15

Uppfattningen om vad och vilka som konstituerar det svenska fol-
ket undersöks av folkminnesforskare och historiker som Erik Gustaf 
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Geijer. Det breda allmogebegreppet landar på 900-talet i det likale-
des förhållandevis breda och inklusiva folkhemsbegreppet. De sköt-
sammas ansvarsfulla nation tar form genom platser som dessa.16

Som en övergång till den moderna nationella eran utvecklar to-
pograferna en ny syn på territoriet som resurs. Carl von Linné och 
andra resenärer i samma tid lägger en ny dimension till de gamla 
antikvariska beskrivningarna av platser. I tillägg, och ibland i op-
position till den historiska beskrivningen av platserna, kommer de 
nya topograferna med en blick som inte söker efter samma typ av 
helhet. De vill beskriva naturresurser och sedvänjor i en bred be-
skrivning av oeconomia, av den ekonomiska hushållning man hoppas 
kunna få att växa och frodas. Blicken riktas mot framtiden och det 
materiella istället för bakåt och mot en förlupen storhetstid som en 
ideologisk tillgång.17 Dagens materiella och ekonomiska självklar-
heter skapades som sådana när förnuftets resenärer lossade dem ur 
deras organiska religiösa och vardagliga sammanhang, på liknande 
sätt som man nu försöker frigöra industrialismens landskap till ett 
i senmoderniteten användbart kulturarv.

Folkets intåg
Samspelet mellan lokala platser och den mening de ges för större 
sammanhang är av en nödvändig art. Både universella relationer 
till Gud och döden och försök att bygga gemenskaper som går ut-
över de direkta sociala relationerna, typ nationen, kräver berättel-
ser, konkretisering och handlingsorientering.

Under 800-talets andra hälft intensifierades detta bygge i takt 
med att gamla band till släkten, byn och Gud på bred front gjordes 
mer till en fråga om individens val än sågs som samhällets självkla-
ra utgångspunkt. Det var inte längre tillräckligt att en kung skul-
le vara legitim i landets olika delar – undersåtarna måste bli till ett 
folk med både horisontella band, en gemensam kultur och ett språk 
och med vertikala band som gjorde dem villiga att betala skatt, offra 
sig för fosterlandet och skjuta upp njutningen och vilan för fram-
tida belöningar genom en marknadsekonomi.

En nyckel till att åstadkomma detta är att skapa och kommunicera 
en delad historia och dess förebildliga handlingar till en mycket stör-
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re publik. En publik som inte förväntas vara imponerad enbart på 
avstånd, utan beroende på omständigheter ta till sig budskap om le-
gitim ordning att inordna sig i, kritik av orättvisor och skymfer som 
kräver upprättelse eller inspireras av framsteg och sedliga förebilder 
att följa. Känslor av kärlek, respekt, harm är då väsentliga element för 
att göra normeringens didaktik fungerande. Om helvetet och him-
len för allt fler blir avlägsna berättelser om straff och belöning, så blir 
historien och den gemenskap den målar upp i allt högre grad upp-
fordrande. Kultur- och utbildningspolitik drivs mot dessa komplexa 
mål; folkskole- och museigrundande samt en rad konkreta omladd-
ningar av föremål och platser utförs i detta skede. Fruktade fogde-
borgar blir till stolta tecken på en nationell gemenskap.18

De nationella projekten växer fram när den feodala kungamak-
ten genom napoleonkrigens utmaningar och medelklassens tillväxt 
måste bredda sin maktbas. Det kräver enorma investeringar i in-
stitutionell kultur och utbildning. Ett nytt kunskaps- och betydel-
sesystem utvecklas där väldigt mycket av kulturens mening är att 
signalera (läs: bygga) nationell tillhörighet och de värden som för-
knippas med nationen. Grundstrukturen i dessa berättelser är på-
fallande lika över Europa, mitt i anspråken på historisk unicitet: ett 
pastoralt ursprung, hotat av utländska krafter och en trolös aristo-
krati, räddas av goda regenter/revolution som skapar en allians mel-
lan styrda och styrande säkrad av konstitution, lag och ordning, yt-
terst av en värnpliktsarmé, stark ekonomi och goda skattebetalare. 
De offer som måste göras av individuell lycka och till och med liv 
görs för en större sak, nämligen helheten, nationens väl.19

På allvar fogades detta riksintresse in i en mer laddad och folkligt 
breddad ram under 800-talets första hälft. Romantikens återupp-
täckt av folket som nationens friska kärna föder ett nytt intresse för 
forntider och antikviteter som växer, först utanför, men snart inom 
institutionerna. Nils Månsson Mandelgren vandrar runt och teck-
nar folkkultur, Georg Stephens och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 
nedtecknar sagor och sägner, namnskick, seder och bruk som min-
ner om ett förkristet samfund, opåverkat av statens och kulturens 
krafter. Arkeologerna förankrar folkkulturen i jorden och stenens 
både faktiska och djupt meningsbärande materia. ”Vi” har erövrat 
rätten till platsen vi bor på genom uråldrigt bruk av den som plats 



63

DE HISTORISKA PLATSERNAS BETYDELSER

för jakt, odling och liv. Historiens mening kan inte bli mer grund-
läggande än så för individ och nation.

Värdet av kulturarvet är nu mindre krigiskt och mer inriktat på 
att skapa en ursprungsberättelse så långt tillbaka som möjligt, och 
förankring i en kultur som var mindre lättrörlig, bondekulturen, än 
den uppbrottstid man själv befann sig i med en kraftigt kommersi-
aliserad jordebruksekonomi, spirande manufakturer och en växan-
de borgerlig offentlighet. De fria bönderna, den egalitära kulturen 
och den demokratiska konstitutionen kring tingsmenigheterna var 
redan på 600-talet en förebild men blir nu nationens ryggrad.

Riksarkivet med en landsarkivsorganisation, publicering av käll-
serier, Riksantikvarien och Vitterhetsakademien samt de statliga 
historiska museerna bedriver sin verksamhet och skapar med detta 
en synlig bild av ett gemensamt förflutet där vissa platser, ting och 
texter får representera ett vi och välja ut det väsentliga från det ovä-
sentliga. Här knyts tidigt minne, administrativ nytta och politiska 
ideal om byråkratisk ordning och offentlighet samman till en starkt 
saklig representation av en kulturell och historisk gemenskap. En 
enorm urskiljningsapparat sätts i rörelse.

Dynamiken med andra uppfattningar, inte minst de regionala 
museerna och dialekt- och ortnamnsarkiven, blir viktig från 860-
talet och framåt. Delvis sker det som regionala motvikter mot en 
allt starkare nationell centralism. Ett nytt självförtroende samlas 
på regional nivå, en kulturell regionalism med Smålands museum, 
Jamtli och Kulturen i Lund som samtidigt spelar mot stora aktörer 
som Skansen och Nordiska museet, veritabla tempel där en segran-
de industri- och handelskapitalism placerar sin motspelare, jord-
brukssamhället, vördsamt men ändock – på museum! En regional 
och klassmässig integration till en medborgarbaserad men ändå or-
ganisk och naturlig nation är grundberättelsen.

Hembygden och folkskolans landskap blir till delar i en orkestre-
rad helhet, nationen. Naturen med midsommarfirande, stärkande 
bad och fjällvandring bär också på nationella värden samtidigt som 
de stärker individens karaktär. Skolresor till fots eller med den na-
tionella järnvägen knyter banden mellan lärande, hemmet och den 
större gemenskapen. En hanterlig mångfald skapas, konfliktbefri-
ad och kompletterande, som gör att nationen blir synlig överallt. Av 
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särskild vikt blir de platser där offer för nationen kan göra sig påmin-
da. Krigs- och fredsmonument vid platser och över kungar komplet-
teras av minnen över de fredliga bedrifterna som efter Poltava 709 
och förlusten av Finland hundra år senare måste fylla svenska hjärtan 
med hopp om fredligare erövringar på vetenskapens och kulturens 
fält: Linné, Berzelius och Birgitta står för både universella och svens-
ka värden.20 Platser som lyfts fram i skolböcker, jubileumsfester och 
minnesplatser går liksom den 885 nystartade Svenska turistförening-
en under den fortsatt giltiga devisen: ”Känn ditt land”.21 Att känna 
något innebär både att känna till något genom kunskap, genom egen 
erfarenhet och genom att just känna varmt för det, kärlek.

Känslan av uppbrott och hot är förvisso en av de mer trögrörli-
ga mentaliteterna, men emellanåt är den mer levande än annars – 
och den har skiftande bilder av vad hoten består i och vilka hot och 
möjligheter framtiden har i sitt sköte. Bilden av kulturarvet, det arv 
som tidigare generationer lämnat och som präglar nutidens män-
niskor, formas alltid ur denna spänning, om än mer synligt under 
epoker som med särskild intensitet förstår sig som övergångstider. 
Så var fallet vid sekelskiftena 900 och 2000 då epokförståelsen stod 
på trösklarna in i respektive ut ur industrialismens modernitet.

Moderna rum
Den krigsskapade, offer- och sorgebaserade sammanhållningen sjönk 
undan i Sverige under trycket av de många tidiga militära nederla-
gen, den marginella positionen i 900-talets krig och påskyndades 
av genomslaget för det tidiga 900-talets moderniseringsivrare med 
amerikanska förebilder. Den långsamt verkande trenden under hela 
900-talet var att allt mer se historien som skapad av strukturella 
moderniseringskrafter och sociala gruppers kamp och strävanden. 
Denna mer kollektivistiska och strukturalistiska historiesyn ersät-
ter gradvis ett tidigare ensidigt fokus på de stora politiska ledarnas 
kraft och karaktärer som historiens motor. I de flesta länder leder 
upplevelser av krigen under 900-talet, genom andra världskrigets 
ockupationer och fasor, till en tillfällig återgång till frågor om indi-
videns ansvar, skuld och hjältemod.22

Sverige, som står utanför själva kriget, påverkas också av det na-
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tionella hotet under kriget. Historiska museet invigs i sin nuvarande 
byggnad med hänförda recensioner om hur kraftfullt de arkeologiska 
fynden visar hur svenskar kom invandrande direkt efter inlandsisen 
och sedan med idog odling gjorde landet till vad det är, och fram-
för allt till sitt eget.23 Alliansen mellan industriarbete, jordbruk och 
kapital som sluts i de nordiska länderna, i Sverige under namn av 
kohandeln, saltsjöbadsandan, småningom den svenska modellen, 
och i utlandet mer känt som Sweden: the middle way, manifesteras 
starkt i denna berättelse.24 Det är arbete och bofasthet som skapar 
rättmätiga krav på ett land, inte erövring. Sverige, slår man nu fast, 
är nog det land i världen som har den längsta kontinuiteten för sin 
befolkning från stenålder fram till våra dagar.

Men snart nog falnar intresset för den långa historien bakom de 
hänförande framsteg som ekonomi och samhällsbygge möjliggör 
under fredsdecennierna. Svensk ekonomi växer snabbast i världen 
och de förflutna platserna lämnas åt bakåtblickande folkskollärare 
och hembygdsföreningar på landsbygden som slår vakt om sina för-
samlingar när kommunsammanslagningarna skapar kraftfulla och 
rationella enheter för serviceproduktion.

Med strukturomvandlingar av industrin på 970-talet, 980-talets 
kräftgång, 990-talets globalisering, murens fall, EU-anslutning och 
2000-talets terrorhot förändras världsbilden. Glokalisering och post-
modern samtidsförståelse utvecklas i västvärlden samtidigt som en 
renässans för industrialisering och nationsbygge tar plats i många 
andra delar av världen.25

Stora delar av 900-talets kulturarvspolitik kan beskrivas som en 
fortsatt nationell demokratisering av meningsbyggandet och ett ve-
tenskapliggörande av föremålsinsamling och bearbetning kodifie-
rat med 974 års kulturpolitik. Sammantaget förpassas hela sektorn, 
med modernismens nu- och framtidsorientering, sakta men säkert 
ut mot kultur- och samhällslivets periferi fram till 980-talet.

Efter första världskrigets fasor, demokratiseringen och industria-
liseringen tappade den i Sverige konservativt färgade historiekultu-
ren i samlande kraft. I Norge var den radikalt färgad så historiens 
kulör är inte given. Istället förpassar i Sverige mer än i många an-
dra länder det rationella ordnandet, tron på förnuft, storskalig in-
dustrialisering, socialvetenskap och den synliga handens förmåga att 



PLATSER FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

66

råda bot på alla problem hela idén om normer och etik till ett pas-
serat historiskt stadium. Den blir en fråga om privat smak eller po-
sitiv lagstiftning; några andra källor till vad som är rätt och fel syns 
inte längre i offentligheten.

Den självsäkra kulturen får törnar från 970-talets strukturkri-
ser och förstärks under 980-talet när det på område efter område 
står klart att framgångsrecepten från 930-talet inte förmår lösa alla 
problem eller leda landet framåt på lika exceptionellt framgångsri-
ka sätt som tidigare. Från den tiden dyker kulturarvet åter upp un-
der allt fler politikområden med en rad olika myndigheter och ak-
törer inblandade: kulturminnesvården (numera kulturmiljövården), 
kultur-, utbildnings- och näringspolitiken.

Under 990-talet har mycket av diskussionen kretsat kring just 
kulturarvsbegreppets faktiska, tänkbara och önskvärda innehåll. Be-
toningen av det värdefulla har i den officiella politiken rört sig från 
en tyngdpunkt på det unika till det representativa och vardagliga. 
En estetisk värdering av delar av kulturarvet ifrågasätts och det be-
tydelsefulla blir inte i första hand det geniala kulturella bidraget till 
den västerländska eller nationella traditionen, utan även det som har 
påverkat många människor och samhällsutvecklingen i stort.

En riktning leder bort från en förmedlingsinriktad undervisning 
om kulturarvet och mot en fostrande, normerande undervisning. 
Samtidigt söker aktörerna en väg i en pluralistisk och mångkulturellt 
bejakande politisk riktning där dialogen är ett nyckelbegrepp – i varje 
fall retoriskt. Tesen om nödvändigheten att känna sig själv (och andra) 
för att kunna utveckla en kommunikativ tolerans blev en teoretisk 
lösning av konflikten mellan att normera enhet och bejaka mångfald. 
Det nya överordnade mångfaldsmålet bör ses som en modernisering 
av den sedan Skansen prövade strategin ”united in diversity”,26 men 
nu inte längre så mycket en regional variation som en etnisk.

Detta syns i kulturpolitikens målsättningar som från 988 bland 
annat uppmuntrar till lokala identitetsbyggen. Tio år senare poäng-
terar målen i stället respekten för mångfalden av identitetsbyggen, 
nationellt och internationellt. Bägge målsättningarna förhåller sig 
outtalat, men i akt och mening till den traditionella nationalistiska 
diskursen. Den uppfattas i Sverige officiellt som förlegad och farligt 
nära en främlingsfientlig hållning. Skillnaden mot den officiella lin-
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jen i Danmark kunde inte vara större. Där artikuleras en nationell 
kanon på kulturområdet och i historieundervisningen som ett red-
skap för de integrativa målen i migrationspolitiken.27

I kulturpolitiken anförs ofta samlande kunskaps-, identitets- och 
demokratimotiveringar för att på ett allmänt plan motivera histo-
riens värde. De konflikter som finns eller kan finnas mellan moti-
ven uppmärksammas sällan på den politiska nivån. De konflikter-
na får lärare, planerare, museipedagoger och deras besökare, elever 
och medborgare klara bäst de kan på egen hand.

Även näringsdepartementet aktualiserar idag kulturella frågor. De-
sign, varumärken, upplevelser och ”event marketing” är nyckelord 
från näringslivet som finner vägen in i en kulturorienterad närings-
livspolitik, både på nationell och på kommunal nivå. Förstärkt av 
EU:s regionala satsningar och satsningar från både glesbygd och stor-
städer på kultur och kulturarv som utvecklingsmotorer skapar det-
ta idag ett av huvudargumenten för kulturens och historiens nytta. 
Platser får ett bokstavligt värde när deras historia blir en resurs för 
att skapa attraktiva kommuner med slagkraftiga besöksmål: Visby, 
Pajala, Vimmerby, Arnland och Måltidens hus är olika exempel på 
hur kultur och kulturarv flyter samman som resurser på uppmärk-
samhetens och upplevelsernas marknad.28

Målgrupperna och målen är allt vidare definierade, men de om-
diskuterade balanspunkterna mellan politiskt medborgerligt upp-
fattade uppdrag och den under 990-talet allt starkare marknads-
orienteringen ger olika normer för vad som är eftersträvansvärt. 
För museer är det antalet betalande besökare som är framgångs-
måttet. Alternativa svar är att det är bidraget till ökad individu-
ell tillfredsställelse, marknadsekonomiskt värde eller förmågan att 
påskynda en god samhällsutveckling genom att dana medborgare 
som ska ge riktning åt vem som bjuds in till gemenskap och kom-
mersiella besök.

Historiens dygder
Är det bra eller dåligt att historia laddas med etisk mening, används 
för moraliska och ekonomiska syften? Jag menar för det första att 
det är oundvikligt. Det är i själva verket så att historieskrivningen 
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inte finns först och sedan laddas med värden. Det är viljan att gestal-
ta värden som är historiens moder, ända sedan de första historiker-
na i antiken. När Herodotos skildrar perserkrigen eller Thukydides 
de peloponnesiska striderna så är det inte för att skapa en neutral 
bank av kunskap om samhällets utveckling, utan för att legitimera 
politisk ordning, förstå kulturell skillnad för att kunna fatta bättre 
beslut, föra mer framgångsrika krig. Detta görs inte mest effektivt 
genom att göra våld på fakta eller genom att ljuga samman förenk-
lade skräckbilder av de andra. Det fungerar helt enkelt inte, i var-
je fall inte i det långa loppet. Det är istället kraften i fakta som inte 
kan ifrågasättas, tingens och platsernas realiteter som är de hållba-
raste delarna i mytbildning och värdeskapande. Därmed inte sagt 
att inte denna vilja till värdebildning behöver hållas i schack genom 
kritisk diskussion; så är verkligen fallet då varken framtiden eller 
historien är enkelt given.

På den mest grundläggande nivån av värden, den som Charles Tay-
lor kallar värden av andra ordningen, etableras sanningar som fram-
står som oemotsägliga. Värden som ramas in och grundas här är de 
mest osynliga och de kraftigaste. Det kan vara föreställningar om att 
individer existerar som självständiga subjekt eller det önskvärda i ga-
ranterade mänskliga rättigheter, det rimliga i att hoppas på en bättre 
framtid i denna världen. Bägge vet vi är historiskt föränderliga, men 
kan svårligen ifrågasättas utan att tvivlaren faller ur ramen för åsikter 
en hedervärd och normal människa kan uttrycka idag.29

De värden vi tvistar om, privat och i offentligheten, rör sig ofta 
på en ytligare nivå och är där synliga som ideologi eller åsiktsskill-
nader. Översatt till skapandet av rum där historien utspelar sig så är 
själva inramningen vare sig den är lokal eller nationell osynliggjord, 
namngivningen mer eller mindre självklar och därmed ofta bärare 
av värden av andra ordningen. Mer omstritt kan vara vilka hjältar 
och händelser som ska lyftas fram och framför allt hur de ska vär-
deras – att Ångermanland finns till debatteras inte. Något mer om-
stritt är hur landskapet sammanfattande ska gestaltas. Är den vackra 
Höga kusten, uråldrig norrländsk kulturbygd, Sveriges industriella 
vagga eller platsen för ännu giltiga klasskonflikter?

Liknande spel mellan synliga och gömda berättelser finns på var-
je ort och i landet som helhet. Men mest intensiv står striden om 
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det förflutna om den har direkt bäring på värderingen av företeel-
ser i vår samtid. När normer om människovärde projiceras bakåt 
i tiden blir förhållandet mellan man och kvinna i det förflutna ett 
problem att diskutera, men det är påfallande svårt att komma för-
bi de enkla ställningstagandena som grundar sig i samtidens upp-
fattningar mer än i en vilja att lära av det förflutna.

Men historia handlar ju ofta om förändringar, och borde alltså 
vara ägnad att ifrågasätta idéer om det för givet tagna i samtiden. 
Det är riktigt att denna potential finns. Betoningen av kritiskt tän-
kande tillhör också i vår tid värden av andra ordningen – de är svå-
ra att säga emot. Till synes så gäller också många historiska debat-
ter diskussioner om vad som egentligen hänt, vem som är skuld till 
krigsutbrott eller företagsnedläggelser och å andra sidan vem vi har 
att tacka för stigande välstånd och ökad jämställdhet. Allt med syf-
te att bättre kunna rikta in sig mot en önskvärd framtid.

När Friedrich Nietzsche menar att historia oftast är en skadlig 
form av tänkande ser han framför sig att den bara sällan sätts i spel 
för att få en nära, personlig och uppfordrande relation till det för-
flutna; det är ovanligt att den hetsar till motstånd eller uppmuntrar 
till efterföljd. Det är de senare aktivistiska elementen i historiemed-
vetande som Nietzsche ser som historiens nytta och de passiviseran-
de som dess skada. Detta är en syn på hållningen till historia som 
är motsatt vetenskapliga ideal om kylig saklighet, objektivitet och 
intersubjektiv prövbarhet.

I den passiviserande traditionen blir berättelsen om det förflutna 
som en plats eller ett land till ett långt och tungt argument för att 
det är som det är för att det var som det var. Historien, särskilt när 
den är väl berättad och dokumenterad, blir ett bedövande tungt ar-
gument för att historien går som på räls från dåtid till framtid, eller 
i varje fall att de skeenden som påverkar oss så starkt inte påverkas 
av oss då de är grundade långt tillbaka och i mäktiga strukturella, 
politiska, idémässiga eller ekonomiska förhållanden utanför den en-
skildes räckvidd. I den aktivistiska traditionen ger historien näring 
till viljan att göra stordåd, rätta till missförhållanden och ta vara på 
det unikas möjligheter.30

Denna spänning mellan en passiviserande tendens i den vetenskap-
liga skolhistorien och de politiska, ideologiska historiebruken finns 
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och är välmotiverad. Men allt långsiktigt kraftfullt historiebruk är 
både kunskapsbaserat, meningsskapande och värdebärande. Detta 
är inte heller en nyhet för vår tid utan en del av mänsklighetens be-
arbetning av sin historia från sin egen samtid och med framtiden i 
sikte. Det finns inte bara en motsättning mellan historievetenskap 
och politik, det finns också ett ömsesidigt beroende.

Påtagligheten som berättelsernas rumsliga manifestationer åstad-
kommer bär på normativa budskap på lite olika sätt. Ofta förstärker 
de som sagt närmast en fatalistisk tendens: slottet bevisar monar-
kins existens, kyrkan markerar socknens långa existens och religio-
nen som kulturbärare, den allestädes närvarande Sverigekartan gör 
att landets föränderliga gränser ändå framstår som lika eviga som 
kulturinstitutionerna. Rumslig påtaglighet som argument för kontinu-
itet och status quo är en stark variant av värden förknippade med his-
toria. Hembygdskänslan kan nära ett ansvar för lokalsamhället som 
yttrar sig både i en utvecklingsvilja och försvar för det hävdvunna. 
Karl-Erik Forsslund återger 94 röster med invändningar mot den 
hembygdens räddningsaktion som han själv förespråkar:

– hemkänslan är roten och upphovet till mycket ont. Den är farlig ty den 
helgar egoismen, i smått och stort, som individualism och nationalism. 
Hemkänslan på härrgårdarna har statareländet och en maskerad livegen-
skap till baksida. Hembygdskänslan vilar på småsint avundsjuka mot 
grannsocknen. Och hemlandskänslan – ja, den känner vi igen, det är ett 
vackert namn på nationalismen, det granna skalet militarismens murk-
na kärna.31

De politiska implikationerna är inte givna av det normativa budet, 
lika lite som på det nationella planet. Det kan leda till trygghet som 
bas för en tolerant öppenhet, men också till en misstänksam själv-
godhet som argument för en fientlig hållning mot det mesta. Åter-
igen precis som i det nationella rummet. Forsslund söker argumen-
tera för en balanserad slutsats, en slags förhandling mellan då och 
nu, klasser, land och stad, genom sin plädering för hembygdsvård:

Samkänslan med vår egen tid, med nu levande trosfränder och klassbrö-
der i alla länder har fyllt oss så, att vi nästan helt förlorat samkänslan med 
våra föregångare, äldre tiders kulturbärare och levande krafter. Det är rent 
upprörande, hur man föraktat dem, hur man betraktat oss nutida männis-
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kor som historiens och kulturens maktfullkomliga överklass och alla för-
flutna tiders människor som en enda stor underklass i förhållande till oss, 
den vi ha rätt att se ned på och behandla hur som hälst.32

Forsslund försökte definiera ett rum för det naturliga livets växt som 
inte skulle styras av de utländska inlånen eller storindustrins logik. 
Detta är inte helt olikt samhällsanalyser av tänkare som Max Weber 
och Jürgen Habermas som diagnosticerar och varnar för de storska-
liga systemens intrång i den konkreta livsvärlden.33 Det liknar ock-
så det argument som i vår samtid formulerar kulturarvets värde, vare 
sig det gäller majoritetskulturens eller etniska minoriteters, där kul-
turarvet ska skapa trygga människor som utifrån sin egen kultur ska 
vara redo att möte förändringar, dra nytta av dem, ha glädje av utby-
tet utan att förlora sig själva. Den starkare kosmopolitiska varianten 
vill inte tänka individen som bunden till det förflutna och de trade-
rade banden, utan som i varje fall idealt frigjord från dessa till en sann 
och universell människa. Detta är i olika varianter av det slitstarka di-
lemma som upplysningens och romantikens människosyn låter oss 
pendla mellan såväl för två hundra år sedan som idag.

Berättelsernas sensmoral
Överraskande nog kan två motsatta historiska berättartroper, den 
om avgörande skillnader mellan då och nu och den som ser oför-
änderlighet över tid, bära på likartad sensmoral. När det förflutna 
förkroppsligas som minnesplats eller sätts på museum så är det ta-
get ur sitt vardagliga existens- och livslopp och därmed också dömt 
till att vara passé, tillhöra en annan tid, per definition. Räddad från 
glömskan, men bortlyft ur vardagens verkningshistoria över till kul-
turarvets värld. Skillnaden mellan då och nu understryks av själva 
historiseringen eller musealiseringen. Detta gäller som huvudgrepp 
såväl för den stora rörelse då bondeverklighetens grymma, hårda och 
slitsamma vardag fick romantikens skimmer över sig av industrisam-
hällets företrädare som när ondskans platser från andra världskri-
get synliggörs för att markera vad som hänt och likt en besvärjelse 
markera att det inte får hända igen. Tropen understryker skillna-
den mellan förr och nu, men landar i samma legitimering av nuets 
förhållanden som lugnande historia om alltings kontinuitet, Sve-
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riges existens och värderingarnas oföränderlighet. Likt Nietzsches 
kritik så kan vi konstatera att det formellt bildas ett större utrymme 
för diskussion genom det avstånd som skapas i tid och värden, men 
normativt blir grundinställningen just genom detta säkerställda av-
stånd svår att sätta i spel. Avståndet är så tryggt att värdena blir lika 
faktiska som rummet, den ena gången genom identitet, den andra 
genom betoning av skillnad. Platsbunden historia lånar sig gärna 
till dessa typer av förenkling.

De mer komplicerade berättarfigurerna om utveckling och fram-
steg respektive nedgång och sönderfall är svårare att gestalta med 
en plats. Det frusna ögonblick som en plats oftast enklast gestaltar 
kräver en omfattande inbäddning i berättelser om en förändrings-
process om platsen ska kunna komma in och låta enskildheter av 
dramatisk storhet eller förfall bli betydelsefulla för en pågående för-
ändring. Även om denna tendens ligger i själva platsbegreppets kon-
struktion av sluten och avslutad helhet så är den inte naturgiven. 
En byggnad, säg en kyrka, kan rymma spår från många tidsåldrar 
efter det att första grundstenen lades år 70. Men den kommer att 
presenteras som en medeltidskyrka då grundartiden har företräde 
framför de kommande tidsskikten. Vissa föremål från berömda do-
nationer eller gravar över viktiga personer fungerar som tillägg till 
platsens betydelse. Själva åldern och grundandet som det skapan-
de ögonblicket för den plats vi står inför är huvudbudskapet i det-
ta fall. De andra huvudpoängerna med den epok som en plats re-
presenterar är att den oftast står för en guldålder för platsen eller 
en vändpunkt i dess historia. För medeltidsstaden, numera världs-
arvet Visby så är det hansastaden som är höjdpunkten och Valde-
mar Atterdags brandskattning vändpunkten som definierar stadens 
mening i den mångfald av möjligheter som finns till hands. Viljan 
att skapa stolthet hos invånarna samspelar med turismen som nä-
ring och kulturarvsinstitutionerna för att fysiskt återskapa så sto-
ra delar av den medeltida staden som möjligt – och tona ner andra 
tidsepoker som staden bär på.

Vilka värden som deltagarna i medeltidsstadens iscensättning bär 
på vet vi lite grand om. Minst vet vi om Visbybornas egna värden 
när deras vardagsstad trängs undan i offentligheten och blir till en 
medeltidskuliss. Vi kan föreställa oss att den pendlar mellan delad 
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stolthet över det storslagna förflutna och den plats detta ger i of-
fentligheten å ena sidan och å den andra en irritation över osynlig-
görandet, kulturarvsinstitutionernas dominans och stadens företrä-
de framför landsbygdens synlighet och värden. Om besökarna vet 
vi mer, och bilden är också där diversifierad. Frågan om vilka vär-
den som kommuniceras är vida mer komplicerad än vilka man av-
ser att ge. Myndigheterna vill skapa en aura av autentisk historicitet 
som ska tilltala de burgna resenärerna och medborgarna, förlänga 
turistsäsongen förbi badsträndernas attraktioner. Upptåg och mark-
nader kombineras med föredrag och konstutställningar. Högsko-
lan utbildar arkeologer och kulturarvsvetare. En grupp av besöka-
re lever upp till detta och på många sätt är medeltidsstaden Visby 
en succé. Andra använder sig av staden och upptågen som en fond 
för sina egna syften där två extremfall kan tecknas. Den ena grup-
pen befolkar stadens centrala delar, där både boende och vattenhål 
drivs upp till Stockholmspriser. Festandet är en dyrare variant av 
den bild av sommaren på Gotland som Ulf Lundell på sin tid satte 
gestalt på med romanen Jack. Det fria livet, antitesen till vardagen, 
Medelhavsturism i Sverige, ansvarslöshetens lov. Den andra grup-
pen vaknar också sent på dagen, men anstränger sig till det yttersta 
att leka fram medeltiden med boende, kläder, språk och mat som 
återskapar den tid som flytt. Det ger möjligheter att pröva en an-
nan tids roller, namn och relationer. Kvinnligt och manligt, and-
ligt och världsligt, jämlikt och hierarkiskt kan sättas på spel som 
lek och äventyr, men med medvetet eller omedvetet tydliggörande 
av samtidens villkor på samma gång.34

I den senmoderna hållningen ingår en postkolonial kritik av sto-
ra berättelserna med betoning på civilisation, framsteg och nations-
bygge. Den tidigare starka kritiken mot kulturindustrin från akade-
miskt håll, från Theodor Adorno till David Lowenthal, tonar bort.35 
Kompetenta medborgare förutsätts allt oftare vara kreativa och myn-
diga medskapare också i den kommersiella konsumtionen. Kultur-
arvsinstitutionerna i väst söker efter en ny rationalitet och lockas 
till den nya upplevelseekonomin, söker hjälp i EU:s strukturfonder 
och försöker hejda utflyttningen från landsbygd och småorter ge-
nom att finna på nya berättelser om sina platser. Det är denna dy-
namik vi kan kalla en glokalisering eftersom roten finns i den trans-
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nationella dynamikens kringgående av nationen som suverän, vilket 
lämnar individer, lokala platser och regioner åt sitt eget öde när det 
gäller att finna sin framtid. En del tycker sig se en återgång till för-
moderna mönster i vad de kallar den postmoderna belägenheten, 
andra håller fast vid att det är en helt ny värld vi befinner oss i och 
föredrar senmodern som beteckning, medan en tredje position me-
nar att förändringarna inte är så stora som påstås.36

Att lära genom åskådliggörande

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 
Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det 
blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var män-
niskornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervun-
nit det.37

I den judisk-kristna kulturen sätts språket högt som världens och 
erfarenhetens förutsättning. Verserna som inleder Johannesevange-
liet iscensätter på ett närmast överväldigande sätt senare tiders sen-
tens: kunskap är makt. Gestaltning är skapande maktutövning. 
Logos och mythos hör samman i Västerlandets gryning. Vi kämpar 
efter att både hålla isär och se sambanden mellan kunskap, ord-
ning och mening.

Den medeltida skolastiska didaktiken höll fast vid ordets företrä-
den, i linje med det inledande citatet, mitt i en värld som vi annars 
tänker som bunden vid jorden och det materiella med starkare band 
än i vår egen tid. I böndernas och hantverkarnas verklighet verkade 
naturligtvis också helt andra lärprocesser som följde handens och 
förebildens logik. De medeltida kyrkomålningarna förebådade den 
betoning på åskådliggörande som kom allt starkare också inom den 
lärda världen under den moderna epoken. Johan Comenius plädera-
de på 600-talet för en pedagogik anpassad till människornas mog-
nad snarare än det grammatiska systemets krav. Att göra kunskapen 
åskådlig var då en väsentlig teknik för att få kunskapen att verka i 
dygdens tjänst, för en bättre värld. Argumenten förs vidare i en re-
formpedagogisk tradition över John Dewey och Lev Vygotskij för 
hundra år sedan till en av de starka positioner som finns företrädda 
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i nutiden. Där ligger betoningen mer på människoblivandets pro-
cess än på överföringen av ett färdigt kunskapsstoff: etik eller me-
tafysik, praktik eller teori, kropp och ande. Idéer om lärandets dju-
pare innebörd och metodik pendlar runt de inledande citaten om 
relationen mellan liv och ord.

Starkt förenklat dyker argumenten i den pedagogiska debatten 
upp som två huvudinriktningar. Antingen föreställningen om en 
stadigt växande kropp av fast kunskap som ska traderas så väl som 
möjligt till de okunniga, eller tron på att alla är kompetenta med-
skapare där meningen med lärprocessen är människoblivandets mer 
tidlösa nödvändighet i sig.38

När platser och föremål i den klassiska retoriken från Aristote-
les till Cicero blir till bevis i tropen evidentia så kräver det både en 
förmåga att levandegöra exempel och att övertyga om vad de är ex-
empel på. En god retoriker har enorm hjälp av kraften i att faktiskt 
besitta ett föremål som representerar det man talar om, eller vara 
på den plats det är tal om. Därav de många striderna om offentliga 
platser och gemensamma föremål i vår egen tid där kulturarv krävs 
tillbaka av dem som anser sig vara rättmätiga ägare: samernas scha-
mantrummor och kroppar, Akropolis friser, obelisker från Italien 
till Etiopien och en lång rad föremål från USA åter till Italien, för 
att bara nämna några spektakulära fall.39

Tron på åskådliggörandet genom att visualisera, förevisa, experi-
mentera och uppleva kan inte entydigt placeras i endera av dessa pe-
dagogiska huvudriktningar. Det kan finnas tekniker som hör hem-
ma i bägge. Den sinnliga kraften hos görandet, tillverkandet och 
det platsbundna är ändå mer oundgänglig i reformpedagogiken än 
i den kunskapsöverförande idealtypen, särskilt för en undervisning 
och socialisering som vänder sig till alla barn och många männis-
kor. Historia för folket blir åskådliggörande i kyrkan, på marknader, 
museer, monument och senare genom virtuellt eller verkligt resan-
de, TV, film, Internet och turistresor. Nationalism för alla blir med 
Svenska turistföreningens devis att lära känna sitt land genom att 
resa till dess olika delar. Nils gör från 908 sin underbara resa ge-
nom de svenska landskapen i ett medvetet försök att göra budska-
pet från Folkskolans läsebok mer i takt med tiden.

Alla former av kunskap räknas inte lika. I en dominerande tradi-
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tion ser vi gärna en civiliseringsgång där alltmer av ordlös erfaren-
het blir artikulerad och abstraherad. Såsom transparent, tydlig, till-
gänglig för krav på konsekvens och sammanhang, öppen för kritisk 
reflektion räknas denna högre än det ordlösa kunnandet – om det 
inte förflyttas till konstens sfär där den romantiska transcendensen 
skapat en fristad för de benådade insikterna och deras gestaltning. 
Formerna har sin parallell i barnens mognadsprocess. Historiens 
gång och människans mognad speglas i resan från det materiellt 
bundna och primitiva till det frigjorda och den abstrakta förmågan 
till reflektion och samhällsorganisering. Barnets lek speglar konstens 
förhållningssätt till världen.

Svenska skolbarn går från 900-talets början på didaktiskt orga-
niserad promenad i hembygdens verklighet för att expandera sin 
verklighet. Undervisningen börjar med tonvikt på att lära kän-
na den egna kroppen, går vidare mot de vuxnas yrkesliv, hantver-
ken, för att i klass tre leta sig ut mot naturens rum och hembyg-
dens plats som historiskt hem. Syftet är att låta åskådliggöra både 
natur, samhälle och historia i samhällsbyggandets tjänst, med den 
kraft som en kroppslig och sinnlig erfarenhet kan tillföra den bok-
liga bildningen. När Karl-Erik Forsslund 906 proklamerar Hem-
bygdsvård som en av tidens nycklar för lärande och samhällsutveck-
ling riktar sig bevarandeintresset bestämt mot en utvecklingslogik 
på en reformerad traditionsgrund. Snabbt slår det an också i skol-
världen och flyter in i läroplanen 99. Resonansbottnen är bred. 
Staten vilar på nationen och nationen växer ur naturen genom ur-
berg, skyddsvärd urskog (nationalparker 909), årtusenden av be-
folkning och arbete. De naturvuxna gemenskaperna som fanns före 
staten är bondegemenskaperna, socknarna och landskapen. Skansen 
samlar ihop, ordnar och visar fram landskapens kulturer. Kommu-
nalväsendet bygger på socknarnas grund. Allt för att besvärja och 
skapa någon form av stabilitet och integration av en befolkning i 
en omgivning som är reellt stadd i aldrig tidigare skådad föränd-
ring. Miljoner invånare i den lilla staten Sverige är på fötterna för 
att via landsbygdens stationssamhällen resa vidare till bättre livs-
möjligheter i närliggande småstäder, fortsätta med arbetsvandring-
ar till norra Europa eller med emigrationens mer definitiva hand-
ling ta steget över Atlanten.
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