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Förord 

Det har känts som en stor utmaning att diskutera temat för 
årsboken år 2000. Inför millennieskiftet har också olika års
boksideer prövats. Efter hand har vi kommit fram till den väg 
vi är inne på nu. Redan föreliggande årsbok 1999 har att göra 
med vår uppgift som museum i en ny tid. Sedan ett antal år 
har vi fokuserat på material framtaget som underlag till nya 
basutställningar. Årsböckerna har därmed också kunnat fun
gera som fördjupningslitteratur till dessa. Med årets bok Pers
pektiv på traditionen är syftet dock vidare. Dess artiklar spän
ner över hela museets samlingar och ger underlag till en dis
kussion om hela vårt arbetssätt. Frågan om vad traditioner in
nebär för oss idag är här central. Genom historien har »det 
traditionella« ställts mot »det moderna« där det ena har för
utsatt det andra. Synen på traditionens betydelse hör nära 
samman med uppfattningar om modernitet. Därför kan man 
också se denna årsbok som ett slags fortsättning på Aspekter 
på modernismen från 1997. Om grundtemat där var ideerna 
kring det moderna och framåtblickande, kan innehållet i år ge 
perspektiv på vårt tillbakablickande . 

Ska museerna vara ett tempel för minnen, eller ett redskap 
i samhällsbygget? Varje tid har sin tro. Eva Österberg formu
lerar sig i sin artikel på ett sätt som många kan ställa sig bak
om: »genom att pendla på tidsaxeln får vi veta hur människor 
hanterat sina liv och sina val, vi får kritiska perspektiv på vår 
egen tid och en ödmjukhet inför framtiden som behövs för att 
stävja den aggressivitet inför det ännu ofödda som känne
tecknar nuets imperialism«. 

Tidigare generationer värnade om vissa aspekter av den 
materiella kulturen. Idag är det att komma nära människan 
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och de mänskliga sammanhangen bakom tingen som är det 
primära . Med människan i fokus kan vi se på föremålen på 
nya sätt. Infallsvinklar som kön, klass, sexualitet, etnicitet 
och kulturell identitet medför frågeställningar som är ange
lägna för museet att belysa. Tillverkningsprocesser ses utifrån 
tekniska men också rituella dimensioner. Vi söker oss mot en 
helhetssyn där det materiella förenas med det andliga. För 
Kulturens del har det lett till en ny typ av utställningar och 
publikkontakter. Ett exempel är arbetet kring vår samling av 
föremål från Ravensbri.ick som Anita Marcus beskriver. 

Museet har en viktig roll i diskussionen om hur vi ska för
stå traditioner och historia idag. Just nu skapas en ny grund 
för en skånsk identitet, vilket Anders Salomonsson tar upp i 
sin artikel. Att djupdyka i frågan om vad Skåne är, historiskt 
och idag, borde också bli en huvuduppgift för Kulturhisto
riska föreningen för södra Sverige under millenniets första år. 
Diskussionen kring »traditioner« kan ses som ett led i förebe
redelserna för att åter ge en framträdande plats åt den syd
svenska folkkonsten på Kulturen - på ett nytt sätt. Tradi
tionen är föränderlig, men också vad vi menar med »skåning
ar«. Befolkningssammansättning och livsvillkor har omvand
lats och därmed de kulturella identiteterna. Som redan Karlin 
hävdade måste det sydsvenska ses ur perspektiv som tar in 
resten av världen. Den spännande utmaningen för oss idag 
borde vara att fylla begreppet tradition med ett nytt innehåll. 
Det vill säga att använda museisamlingarna och människors 
livserfarenheter för att belysa dagens frågeställningar. 

MARGARETA ALIN 
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Hembygdsfes t i Huaröd omkring 1910. Kulturens a rki v. 

Tillverkning av betlyktor på Kulturens höstlovsverkstad fö r ba rn 1998. 
Tradi t ionen att tända lyktor gjo rda av be tor under allhelgonahelgen 
återfinns på fl era platser i södra Sve rige. 
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ANNA LANDBERG Museet och 
Traditionen. 

På ett självklart sätt är traditioner i bemärkelsen nhur man 
gjorde förr« associerade med museer. Att förmedla kunskap 
kring det traditionella firandet av årsfester som jul och påsk, 
om gamla material och hantverkstekniker, utgör ett nav i de 
allra flesta museers verksamhet. För många är museibesöket, 
att delta i Kulturens julstök eller att gifta sig i Bosebo kyrka, 
också ett sätt att upprätthålla egna traditioner. Liksom tradi
tioner kan museet användas för att »förankra« våra liv i ett 
historiskt perspektiv. Ordet tradition betyder enligt upp
slagsboken ndet som överlämnas«, av latinets ntraditio«, över
lämnande. Det är lätt att associera till iden om ett kollektivt 
kulturellt arv, det vi kallar »kulturarv«, som avser såväl mate
riella som andliga lämningar, sedvänjor, värderingar och före
ställningar. Museets särskilda ansvar brukar ses som att för
valta det materiella kulturarvet, som föremål, dokument och 
byggnader. 

Enkelt uttryckt handlar traditioner om att upprätthålla och 
överföra gemenskaper och kunskaper. Kopplingen mellan före
mål, historia och samtid utgör själva kärnan i museernas ar
bete. Hur vi ser vi då på museets roll som traditionsbärare? 
Vilka gemenskaper och vilka kunskaper hänför sig museets 
föremålssamlingar till? Det är frågor som inte har några givna 
och enkla svar, men som är centrala i diskussioner om mu-
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seernas betydelse idag. 
Museet har rent allmänt blivit själva sinnebilden för en 

plats där förgänglighetens normala lagar är upphävda, avskild 
inte bara från det »vanliga« livets rum, men också utanför 
dess tid. Ord som »museimässigt« gör museet till en metafor 
för det som klivit ut ur nuets tidsvirvel. Det är som om den
na uppfattning lever sitt eget liv, inte minst i tidningar och 
media, ju mer föränderligt dynamisk och svårfångad verklig
heten ter sig. Det inte längre användbara och »omoderna« kan 
tryggt förpassas till museets lämningar av det förflutna. Bil
den av museet kan därför sägas fungera på två plan - som det 
förflutnas trygga skafferi och som nuets soptipp . 

Det är också utifrån viljan att trotsa obeständighetens la
gar som det sena 1800-talets museiinstitutioner bildas, där 
många har pekat på det romantiska och nationalistiska ide
gods som präglade uppbyggandets tid . Med framväxten av det 
moderna samhället skapades nya bilder av såväl det förflutna 
som av framtiden. Föreställningar om en folklig kultur och 
dess traditioner var centrala för museernas ansträngningar att 
samla in och rädda det som i framtiden skulle kunna vittna 
om det förgångna . 

Men från 1600-talets systematiserande kuriosa- eller natu
raliekabinett löper också en annan tråd till 1800-talets mu
seibyggartid - museets vetenskapliga ambitioner. Det var ge
nom hanterandet av materiella objekt, insamling, klassifika
tion, katalogisering och vetenskaplig bearbetning som museet 
fick karaktär av vetenskaplig studiesamling och folklig bild
ningsinstitution. Samlingarna breddades och kom på många 
museer att inkludera också arkeologiska fynd, konst, konst
hantverk och bruksföremål med anknytning till borgerlig mil
jö. De kulturhistoriska museerna blev från 1900-talets början 
ett slags tvärvetenskapliga forsknings- och bildningsinstitu
tioner, där en ny typ av museitjänstemän tog på sig rollen som 
antikvariska bevarare men också som kulturhistoriker. 
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Bevarandesträvandena beträffande fornminnen och folk
språk kom på 1860-talet att utgöra grunden för de regionala 
museernas framväxt. Det arbete som syftade till att motverka 
en »ursprunglig« folkkulturs försvinnande kom först senare 
att gälla bevarandet av föremål och byggnader. Intresset för 
andlig respektive materiell kultur löpte till en början i olika 
fåror, liksom insamlandet av »folkminnen« respektive allmoge
föremål. Detta avspeglades också i det nya universitetsämnet 
folklivsforskning som utvecklades med stark anknytning till 
Nordiska Museet i Stockholm. Dess pionjärer var eldsjälar i 
egenskap av museimän och forskare. Traditionsforskarna skil
de mellan muntliga traditioner och »saktraditioner«. I studiet 
av den muntligt traderade kulturen var intresset för tingen 
inte det primära utan snarare sättet att tänka. Folkrninnes
forskningen byggde på uppteckningar av sagor, sägner och vi
sor, folkliga sedvänjor och trosföreställningar som samlades 
in. En pionjär för denna forskningsinriktning var Carl Wil
helm von Sydow i Lund, som här grundlade det nuvarande 
Folklivsarkivet 1913. Åt föremålen ägnade sig främst »allmo
geetnograferna«, som Orvar Löfgren kallat dem, liksom åt 
studiet av arbetsliv, bebyggelse, kulturlandskap och folkkonst. 
Studiet av människors levnadsvillkor skedde parallellt med in
samlingen av föremål, liksom av traditioner som rörde tingens 
användningsområden och tillverkningsteknik. Tonvikten här 
låg på bruket, »hur man gjorde«, snarare än på föremålens 
symboliska betydelser och innebörder. 

Med Orvar Löfgren beskrivning ter sig etnologins intresse 
för materiell kultur från 1930-talet och fram till 1960-talet 
som en gigantisk och jämförande kartläggning av utbredning
en hos allmogens bruksföremål, dräktskick och sedvänjor. 
Inget bidrag ansågs för obetydligt för att teckna bilden av den 
svenska folkkulturen. Liksom i det sena 1800-talet museiide
ologi sågs dess föremål som företrädare för en allmogekultur 
som dock tedde sig alltmer avlägsen. Begrepp som »sedvänja« 
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Fonografen Roneo från t iden 1900 - 1905. 
Fonografer ell er s.k. d iktafoner användes 
tidigt vid folkminn esforskarnas inspelning
ar av fo lkliga visor och berättelser från 
sagesmän ute i bygderna. KM 47.365. 
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Interiör från Li lla Bedinge, 
Vemmenhögs härad, Skåne. 
Odate rad oljemålning av 
Anders Montan, skänkt av 
konstnären till Kultu ren 
1889. Som en av de s.k. 
Di.isseldo rf- målarna ägnade 
han den skånska allmoge
kulturen ett livakt igt och 
närmast dokumentä rt in
tresse . KM 4.548 . 



och »folklig tradition« blev svåra förena med studiet av samti
den och av de nya kulturella miljöer som etnologerna mer och 
mer intresserade sig för, där förhållandet mellan stad och 
landsbygd, mellan »bygd och yttervärld« betonades. Bilden av 
ursprunglighet luckrades upp till förmån för en syn på tradi
tioner som dynamiska och levande, i ständigt samspel med 
utifrån kommande impulser. Men i museernas samlingar och 
utställningar blev allmogeföremålen representationer av svun
na sammanhang och ursprungliga platser. De direkta uppgif
terna kring dem begränsades ofta till aspekter av deras här
komst, tillverkning och funktion, medan man för uppgifter 
om andliga aspekter som föreställningsvärldar och traditioner 
fann ett rikare material i folklivsarkiven. 

I Sverige och annorstädes är museerna fortfarande präglade 
av sin ursprungliga karaktär av räddningsaktion, men också av 
anspråken på vetenskaplig kunskapsuppbyggnad kring sam
lingarna av föremål. Det insamlande som i första hand syfta
de till att bevara en ursprunglig och folklig allmogekultur har 
idag ersatts av andra uppgifter, t.ex. att dokumentera och be
vara lämningar av det försvinnande industrisamhället. Meto
derna har visserligen förändrats, men identifikationen av mu
seet med bevarandet, undersökandet och förvaltandet av det 
förflutna är dock lika aktuell, liksom intresset för att belysa 
samtiden. Utifrån dagens utgångspunkter är idealet att före
målet och dess »biografi« ska följas åt. En förgrundsgestalt i 
svensk museologi, Per-Uno Ågren, uttryckte vid ett tillfälle 
denna tanke mycket radikalt: »Museerna samlar inte på före
mål, de samlar på betydelser«. Men de betydelser som kring
gärdat tingen ligger inte färdiga att användas i något »histori
ens skafferi«. En orsak är den tidiga museihistorien som så in
timt hörde samman med den tidiga kulturhistoriska forsk
ningen och dess metoder, där betydelser samlats för sig och 
föremål för sig. En annan är att det nu ställs nya frågor utifrån 
perspektiv som kräver ett nytt utforskande av föremålen och 
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Vardagsrummet hos en av de fa miljer som medve rkade i Kulturens hem
undersökning om »eko logisk li vsst il« 1995. En vik tig frågeställning i un
dersökningen var hur livss til en med sitt kretslopps- och åt erbrukstän
kande präglar hemmets estetik. I samband med dokumentationen för
värvades fl era av föremålen i hemmet, exempelvis de båda korgstol arna, 
till Kulturens samlingar. Foto: Lars W estrup. 
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Efter korsnedtagningen. Detalj av en oljemå lning av Jö ns Mårtensson, 
189r. På den ram som Jöns Mårtensson ti llve rkat t ill målningen står 
skri ve t: »Så togo de nu Jesu lekamen och svepte den i linnebindlar med 
de vä lluktande kryddorna såsom Judarna hafva för sed att begrafva. 
Joh. I9AO«. KM 80.993. 
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de olika sammanhang som ger dem betydelser, föremål som 
åkdynor, utdragssoffor, »palestinasjalar« och Rolex-klockor. 
Tingens rörelser mellan människor kan ses som ett andra 
språk. Vi använder deras fysiska påtaglighet för att ge uttryck 
för andliga värden, för tankar, känslor, ideer. Genom tingen 
skapas och uttrycks relationer mellan människor - mellan nu 
levande och med tidigare generationer. I omsorgen om färger, 
former och mönster och material ligger strategier för att kom
municera och lösa problem. Utifrån ett och samma föremål 
kan många olika historier skrivas och berättas. 

Också sätten att skriva historien och sätten att vörda och 
bevara de historiska minnena befinner sig hela tiden under 
ständig förhandling och förvandling. Frågan om huruvida mu
seerna ska ses som identitetsskapare eller som aktörer för his
torisk förståelse och kunskap är ständigt återkommande i dis
kussioner som rör museernas roll. Kulturgeografen David Lo
wenthal har utforskat och beskrivit vad han menar vara en 
grundläggande skillnad mellan den vetenskapligt syftande his
torieskrivningen och hanterandet av det historiska arvet ,»he
ritage«, som sådant. Det Lowenthal beskriver som »heritage« 
kan närmast översättas med ordet »kulturarv«. Enkelt ut
tryckt ser Lowenthal skillnaden som en fråga om olika infalls
vinklar, inte som en fråga om olika världar. De historiska läm
ningarna och källorna som sådana, så som föremål och arkiv i 
museernas samlingar, kan användas och betraktas på olika 
sätt, för olika syften. Bakom Lowenthals analys ligger en syn 
på vårt behov av det förflutna som ett grundläggande mänsk
ligt livsvillkor. Lika lite som vi kan leva utan mat och kärlek 
kan vi leva utan kulturarv. Det kan urskiljas i alla de uttryck 
- kommersiella, konstnärliga, politiska, religiösa osv. - som 
refererar till och anspelar på historien. Samtidigt visar han 
hur detta inte ska förväxlas med forskningens mål. Forsk
ningen betraktar det förflutna som något okänt som ska ut
forskas, belysas och som ständigt omtolkas. Kulturarv handlar 
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»Träskofiol« som ny-
til lverkats i form av en 
t räsko av spelmannen 
Anders Oredsson, 
Elmhult i Frosta härad 
kring 1800-talets mitt. 
Fiolen bär påskriften 
Efter forntidens träsko
f ejla. Detta uttryck för 
skånskt kulturarv gå r 
tillbaka på att man i 
Skånes mindre vä lbär
gade bygder fö rr tog 
tillvara utslitna trä
tofflor för att bygga 
enkla fioler. Trätofflor 
från Skåne, 1800-talet. 
KM 9.158, KM 49 .578. 

om att göra det förgångna välbekant och vardagsnära. Här är 
det fråga om ett bruk av historiska tidsrymder och skeenden 
medan historieskrivningen ägnar sig åt ett utforskande av 
dem. Medan många kulturarvsivrare anklagas för falsk histo
rieskrivning är historieforskarna föremål för ständigt ifråga
sättande och omvärdering. Det förflutna kan förvanskas eller 
förbättras, vädja till våra känslor eller till vårt förnuft . Den 
huvudsakliga skillnaden mellan historieskrivning och kultur
arv består dock inte i sanningshalten utan i själva syftet . 

Det är i ljuset av samtiden som historien utforskas och blir 
gripbar för oss. Med »traditionens« karaktär av förankring 
bakåt i tiden skapar och återskapar också museet band mellan 
oss och dem som levat före oss. I den meningen kan museet 
ses också idag som ett uttryck för ett i högsta grad tidsbundet 
hanterande av historien som har att göra med våra behov av 
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igenkännande och tillhörighet. Men museerna är idag en an
gelägenhet för fler människor än för hundra år sedan och frå
gan om vad som utgör vårt kulturarv är betydligt mer kompli
cerad. Den tidigare självklara iden om att bevara ett natio
nellt kulturarv har fått ge vika för ett ifrågasättande av vilka 
gemenskaper som är viktiga för oss idag. 

Den tyske filosofen Herders uppfattning om »kultur« som 
något lokalt och avgränsat låg till grund för den nationalro
matiska inställningen till folkkultur, där varje folk sågs äga en 
egen kultur som uttryckte deras kollektiva själ, »folksjälen« 
(»Volksgeist«). Mot denna kulturuppfattning står en annan 
idetradition med utgångspunkten i fransk upplysningsfilosofi . 
»Kultur« uppfattas här liksom »Historien« som något univer
sellt mänskligt. De sentida arvingarna av dessa två huvudsak
liga uppfattningar kan urskiljas i dagens intressekonflikter 
mellan dem som å ena sidan vill hävda mänskliga och å andra 
sidan kulturella rättigheter, där en universell och »globalt« 
uppfattad mänsklighet står mot en mångfald av lokala kultu
rers överlevnad. För att bli trovärdigt måste museet kunna 
förena dessa perspektiv. Vi måste ställa övergripande frågor 
om historia och kultur och belysa olika kulturella traditioner. 

För hundra år sedan kunde räddade allmogeföremål ses 
som återgivningar av förlorade sammanhang, som rätt betrak
tade också kunde återspeglas i dem. I slagor och skäkteträn, 
brudkistor och högtidsdräkter kunde kontakten med en ut
rotningshotad »folksjäl« återupprättas. Detta är en tanke som 
idag känns igen i människors sökande i historien efter gemen
skap och tillhörighet. Istället för kring bilden av allmogen rör 
sig nu diskussionerna om museernas ansvar att spegla olika 
gruppers kulturella identitet. Men dagens föremålsinsamlare 
står inför ett rörligt flöde av ting med en mångfald av inne
börder som ständigt skiftar. Museiföremålet kan inte längre 
ses som en självklar representant för ett visst givet samman
hang, eller ett ursprung. Inte minst internationellt förs idag 
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Halskrage av vadmal till samisk kvinnodräkt. Pi te lappmark, 1800-talet. 
På kragen syns samma typ av silve rhängen av renässa nskaraktär (exem
pe lvis A-formade Mariamonogram) som användes i de skånska bondkvin
nornas dräktsilve r och som också same rna kunde köpa på ma rknader i 
no rr. Kragen ursprungligen införskaffad i Arj eplog, möj ligtvis genom nå
gon av de judiska gårdfarihandlare i Lund som t il lde lats handelsdistrikt 
i Norrbotten. KM 27.1 3 9. 

Sidan 22-23: Kvinna och man från Onsjö respektive Ha rjage rs härader i 
Skåne. Gouache r av Anders Ni lsson, rgoo-ta lets början. KM om. 

20 



intensiva diskussioner om museernas sätt att behandla histo
rien och om vems historia som ska berättas. Under devisen att 
alla människor har rätt till sin egen historia blir också tingen 
föremål för historisk bevisföring, om den kulturella först
födslorätten och den ursprungligaste ursprungligheten. Utan 
belysning ur olika forskningsperspektiv begränsar sig debat
ten lätt till att uteslutande bli en fråga om kulturarv. 

Schablonbilden av museet som historiens skattkammare el
ler gravkammare gör oss alla en otjänst. Det historiska värdet 
ligger inte i föremålen som sådana utan i den mänskliga när
varon kring dem, i möjligheterna att använda dem som histo
riska källor och för upplevelser av identifikation. I museet kan 
ny kunskap skapas och nytt källmaterial bildas. På samma sätt 
är kulturarvet oss inte en gång givet, utan något som skapas 
och omskapas. Kring föremålen tecknas bilden såväl av samti
den som av historien i dialog med människor med olika erfa
renheter och bakgrund. Det museala berättandet, med ut
gångspunkt i olika traditioner, behöver inte ses som fåfänga 
försök att rekonstruera historien . Snarare är det fråga om en 
form av traderande, där olika berättelser kan ta plats kring 
traditionernas mångfald och kraft. I denna roll kan vi också 
uppfatta museet som traditionsbärare: i att utforska det för
flutna och i skapandet av kulturarv. 
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Thomas Johnson spelar på sin egen irländska säckpipa utanför Ku lturens 
magas in . Till skillnad frå n den sko tska och den svenska säckpipan spelar 
man genom att med ena arm en pumpa luft i säcken via en bälg. 
På bo rdunpiporna kan man ackompanjera sig själv med acko rd samtidigt 
som man spelar melodin på spel pipo rna. 



THOMAS JOHNSON Kallad av säckpipan. 

Det musikinstrument som bäst ger uttryck åt den melankolis
ka själfullheten och som alltid finns närvarande i den irländ
ska traditionella musiken är den irländska säckpipan. På iris
ka kallas den »an piobaire uilleann«, vilket betyder »armbåges
säckpipan«. Jag själv hörsammade »the call of the pipes« för 
drygt tjugo år sedan, då jag skaffade den säckpipa jag spelar 
på idag. När jag l 980 flyttade till Lund kände jag inte till att 
Kulturen hade en irländsk säckpipa i sin samling av musikin
strument. Detta upptäckte jag 1990 när jag läste Per-Ulf 
Allmos bok »Säckpipan i Norden« , som kartlägger och redo
gör för säckpipans historia i de nordiska länderna. Jag blev 
mycket förvånad eftersom den irländska säckpipan är ett 
mycket ovanligt instrument på Irland och ännu mer sällsynt 
utanför den gröna ön. 

Nyligen fick jag också tillfälle att se den irländska säckpipa 
som nu funnits på Kulturen i 95 år. Kulturens säckpipa köp
tes i Glasgow år l 903 för 45 kronor. Man vet inte vem som 
köpte den eller varför, bara att den skänktes till Kulturen. 
Som alltid när man träffar på gamla musikinstrument undrar 
man över dess historia och vad den varit med om. 

Av bilder att döma hade det verkat troligt att säckpipan 
kunde vara ett sällsynt exemplar från 1700-talets senare 
hälft. Men denna säckpipa hade något mystiskt över sig. Trä-



Säckpipan såg rätt 
ynklig ut eftersom 
den var nermonterad 
med varje pipa för 
sig. Bara säcken och 
bälgen satt ihop. 
Det va r svårt att tro 
att någon hade kun
nat spela på detta 
instrument. 

och metallarbete var lite grövre än väntat. Kanhända är arbe
tet gjort av en smed eller någon som inte hade råd att köpa en 
instrument av en mästare? Den verkar i varje fall inte vara 
byggd av någon av de mest kända mästarna, som Egan, Kenna 
den äldre, Talbot eller Kennedy, verksamma på Irland under 
1700-talet. Deras instrument var mycket förfinade och köptes 
av professionella musiker och folk som hade råd. 

Kring slutet av 1800-talet höll den irländska säckpipetradi
tionen på att dö ut, precis som den irländska harptraditionen 
hade gjort kring 1800-talets början. Svälten på 1840-talet och 
utvandringen till Nordamerika, England och Australien samt 
införandet av billiga och »moderna« musikinstrument som 
dragspel och concertina bidrog till detta . Flera av mästerbyg
garna emigrerade till Nordamerika. De som spelat en viktig 
roll vid bevarandet av traditionen var »Travellers«, de irländ
ska resandefamiljer som spelade på marknader och torg. 

Från omkring 1900 till 1970-talet fanns endast 4-5 hant
verkare som kunde bygga säckpipor och ett mycket litet antal 
spelmän som spelade. Sedan dess har intresset för detta ma-



Vi lyckades att 
pussla ihop säck
pipan. Några deko
rativa bitar fattades, 
liksom a lla rörblad. 
Ett par de lar till 
bordunpiporna var 
avbrutna . 
Säcken va r mycket 
liten, bara en tredje
de l så stor som säck
en på en modern 
säckpipa. 

giska instrument växt, och sedan 1973 träffas varje år folk 
från hela världen som spelar irländsk säckpipa, på Milltown 
Malbay i Clare på Irland den första veckan i juli . Katoliker, 
protestanter, buddister, kvinnor, barn, män, veganer, köttäta
re, drängar, datornördar, psykologer, kulturarbetare - alla 
samlas för att spela, lyssna, prata och gå på workshops och un
dervisning under en veckas tid. 

Intresset för bevarade gamla instrument är därför mycket 
stort bland säckpipebyggare, säckpipespelare och musikfor
skare. Gamla instrument h;:ir så mycket att berätta - om tra
ditionen i hantverket och i spelet. I likhet med sällsynta djur
arter försöker man därför kartlägga och dokumentera de få ir
ländska säckpipor från 1700- och 1800-talet som finns kvar i 
världen. I särskilda diskussionsgrupper på internet diskuterar 
man och utbyter information och tips. Kulturens irländska 
säckpipa är ett stycke irländsk musikhistoria som är mycket 
spännande för alla säckpipefantaster i världen. 

27 



Vikingar. Detalj av en o ljemålni ng av C. F. Ström 
från omkring 1860. KM 24.325. 



THOMAS HYLLAND ERIKSEN Traditionen som 

åberopar sig själv. 

Jag står vid köksfönstret och tittar ut. Femton meter från fön
stret står en jättelik fura, som två gånger om året täcker upp
farten med barr och som därtill stänger ute ljus och utsikt 
sommar som vinter. Jag tänker att jag borde ta bort det; det är 
inte första gången jag känner en frigörande ilning vid tanken 
på att det går att hugga ned trädet, och det är heller inte den 
sista. Jag kommer mig nämligen inte för med att ta bort det, 
inte den här gången heller. Hur gammalt trädet kan vara har 
jag ingen aning om, men utan tvivel är det mer än dubbelt så 
gammalt som både jag själv och huset jag bor i. Det har använt 
lång tid för att bli ett så ruvande, vindpinat och auktoritärt 
träd som det är i dag, men samma träd stod där, visserligen 
yngre, men långt innan ett enda bostadshus var planlagt i om
rådet. Det är en fysisk kvarleva efter en mäktig skog. Och un
der loppet av en förmiddag skulle jag med hjälp av en motor
såg kunna radera ut alla dessa år; hela det långsamma, tålmo
diga arbetet skulle plötsligt ha varit förgäves och skogen skul
le ha kommit ett steg närmare glömskan. 

Nationer, skrev Ernest Renan för mer än hundra år sedan, 
bygger på gemensamma minnen, men de måste också vara i 
stånd att glömma. Uttryckt på ett annat sätt gör nationens 
ideologer sitt bästa för att befolkningen ska minnas det som 
förenar och glömma det som splittrar. De berättar ursprungs-



myter om nationens vagga i en fjärran 
och disig urtid, om strider mot mäktiga 
fiender, om förödmjukande nederlag 
och heroiska segrar, berättelser som 
varsamt och omärkligt korrigeras efter 
hand som man får behov av ett nytt och 
annorlunda förflutet. De skapar stor
slagna minnesritualer för att hugfästa 
folkets prövningar och stadfästa dess 
enhet. De åberopar en organisk förbin
delse med det förflutna och med lan
dets sakrala territorium. De gör folkets 
historia till en metafor för den enskilda 
människans livshistoria; genom de my
tiska berättelserna om det förflutna 
smälter mitt lilla, obetydliga liv sam
man med mitt folks ärorika och händel
serika förflutna. 

I forskningen om traditionens mytis
ka element finns det två teoretiska yt
terpunkter. På den ena sidan framhåller 
man kontinuiteten från forntid till nu
tid; att nutidens traditioner är autentis
ka upprepningar av förgångna tiders se
der, levande hågkomster av rötter och 
ursprung. På den andra sidan hävdar 
man att traditioner är fantasier, fiktio
ner, moderna påfund som utger sig för 

att vara urgamla; att de är som serietillverkade rustika mö
bler, omsorgsfullt patinerade för att se ut som gammalt hant
verk. Som vanligt ligger sanningen någonstans mittemellan yt
terpunkterna. Den mest grundläggande frågan är dock inte 
om traditioner är »äkta« eller »falska«, utan varför de har en så 
central plats att inte ens det flyktiga, fragmenterade, postmo-
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derna mediesamhället klarar av att utrota dem, utan tvärtom 
verkar inspirera dem till att återuppstå med förnyad kraft 
just som man trodde att de äntligen var borta, i rationalite
tens och framstegets namn. 

Två av de oftast citerade samhällsvetenskapliga böckerna i 
denna sista del av det tjugonde århundradet är Benedict An
dersons Imagined Communities (sv. utg. 
Den föreställda gemenskapen; 1 gg3) och 
Eric Hobsbawns och Terence Rangers The 
Invention of Tradition, som båda utkom 
första gången 1983. Dessvärrre är det 
mycket som tyder på att många aldrig har 
kommit längre än till titelbladet i sin läs
ning av dessa inflytelserika böcker - vilket 
är synd, eftersom båda förtjänar att bli 
lästa av en stor krets. Gemenskaper är 
föreställda, säger man med syftning på 
Anderson (eller man kanske till och med 
säger inbillade, när ordet imagined för
växlas med imaginary); och traditioner är 
skapade av cyniska imperiearkitekter, po
litiska opportunister eller romantiska 
konstnärer som är framstegets fiender och 
reaktionens försvarare. 

Varken Anderson eller Hobsbawm & 
Ranger har ett okomplicerat förhållande 
till traditionen. Redan i första kapitlet av 
Den föreställda gemenskapen skriver An-

Lod ti ll golvur, utförda i mass iv brons av Sven 
Bengtsson 1902. Efte r bildrelife r på två av sa nd
stenskolonnerna i kryptan unde r Lunds Dom
kyrka, utförda unde r tidigt r roo-tal då kryptan 
färd igställdes. En sägen om Jätten Finn och 
Lunds grundande har i olika to lkningar associe
rats med fi gurerna . KM Sr.767. 
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derson att alla gemenskaper som be
står av flera människor än dem som 
kan innefattas i personliga relationer är 
föreställda; de är abstrta, vi måste ak
tivt föreställa oss dem för att de ska 
finnas. Han skriver i första hand om 
kreativitet, inte om historieförfalsk
ning. Eric Hobsbawm skiljer å sin sida 
även han, i sin boks första kapitel, mel
lan »Uppfunna« traditioner och »äkta«. 
De uppfunna är sådana som ger sig ut 
för att vara något annat än det de är -
genom ett uppfinningsrikt symbolbruk 
framstår de som gamla och inrotade, 
knutna till historiska förlopp som al
drig har ägt rum. De andra betraktar 
han som äkta, även om de också kan 
missbrukas politiskt. 

En vanlig tolkning av böcker som 
dessa, som har bildat skola inom sam
hälls- och kulturvetenskaperna de se
naste tio-femton åren, betonar ensi
digt den konstruerade aspekten av de 
mytiska gemenskaperna: De har upp
stått genom bestämda historiska pro
cesser, och de kommer att försvinna 
när historien tar en ny vändning. De är 
skapade av människor och allt annat än 
naturliga; dessutom manipuleras tra
ditionerna för att legitimera en politisk 
ordning och de förtjänar därför att 
ifrågasättas. Slutligen framstår tradi
tioner, innanför denna misstänksamhe
tens hermeneutik, som desperata för-



Bröllopsstolar fö r brud och brudgum, från Näsum, Willands härad 
i Skåne, 1800-talets mitt. l ryggstyckena det bibliska moti vet David och 
Batseba. KM 30.121. 
Sidan 32: Detalj av paddelåra till en liten kanot, Solomonöarna 
1890-talet . K M 46.400:82. 

sök att frysa fast något som är dömt att flyta och förändras, 
nämligen kulturen. I detta sammanhang nämns ofta museer
nas roll : de sägs fungera konserverande och regressivt genom 
att etablera auktoritativa traditioner som beskär handlingsut
rymmet för förändring, variation och nyskapande. 

Den efter hand allt mer omfångsrika litteraturen om den 
mer eller mindre medvetna konstruktionen av traditioner 
bland eliter i moderna samhällen kastar ljus över den politis
ka sidan av tradition. Och i en värld där krigsherrar mobilise
rar offervilliga soldater genom att ikläda sig en presumtivt 
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Uniformsjacka från Algeriet 1892, 
tillhörande en uniform som bars av 
algeriska so ldate r i den franska kolonial
armen i Algeriet. KM 40 .5747. 
Sidan 36-3T Modell av kanot i form 
av en krokodil, Nya Guinea. KM 54.574. 

politisk förpliktande tradition, där folkgrupper särbehandlas, 
utesluts och diskrimineras därför att de inte har skaffat sig 
rätten att delta i majoritetens tradition, och där hela den geo
politiska kartan nytecknas - med nya, friska konfliktlinjer -
genom hänvisningar till skillnader i tradition, finns det all an 
ledning att betrakta de mera högljudda, politiserade uttryck
en för traditionstillhörighet med kritiska ögon. Å andra sidan 
bortser denna forskning nästan alltid från en hop grundläg
gande frågor som handlar om traditioner: Varför sluter folk 
alltid upp kring dem och håller dem vi liv, när de trots allt är 
konstruerade? Varför fortsätter så många av oss år efter år 
med att ha ett sentimentalt förhållande till julfirande, mid
sommar, nationaldagar, gamla hantverkstekniker, folkdräkter, 
gammal folkmusik eller mammas köttbullar, för att bara näm-
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na några exempel? Och vad krävs för att vi över huvud taget 
ska beteckna en mänsklig sedvänja som »tradition«? 

Låt oss börja med den första frågan. Vad är det som får folk 
att sluta upp kring traditioner? Benedict Anderson har för
stått det. I Den föreställda gemenskapen skriver han nämligen 
om nationalismen att den har mera gemensamt med fenomen 
som religion och släktskap än med ideologier som socialism 
och liberalism. Nationalismen har ett existentiellt sug som 
gör den emotionellt förpliktande på ett sätt som fackföre
ningar och idepartier bara kan drömma om. Den framgångsri
ka nationen, alltså den som upplevs som trovärdig av sina 
medborgare, är kort sagt något vi kan kalla en mytisk gemen
skap, i likhet med religion (i religiösa samfund) och släktskap 
(i släktskapsbaserade samfund). 

Faktum är att den ensidiga tonvikten på nationalismen så
som historiskt fenomen knutet till moderniteten har över
skuggat dess universella aspekt som uttryck för människans 
mytiska medvetenhet. Detta kan också uttryckas på följande 
sätt: I det gamla europeiska bondesamhället, före nationsbyg
gandets tid, fick människorna de flesta av sina behov tillgodo
sedda lokalt - genom släktskapsnätverk, ortens kyrka, grann
skap och genom kontakter med andra, lokala släkter. Tradi
tionerna som hölls i hävd var lokalt förankrade och skilde sig 
en smula från grannbygdens; vi-känslan eller den kollektiva 
identiteten begränsades till lokalsamhället; myterna och his
torierna som berättades tog sin utgångspunkt i en erfaren
hetsnära, igenkännlig verklighet. När människan i och med in
dustrialiseringen rycktes loss från denna lantliga idyll (eller
möjligen den lantliga idiotin, för att citera Marx), uppstod ett 
identitetsmässigt vakuum, som så småningom fylldes av na
tionens traditioner, vi-känsla och myter. Individen blev grad
vis delaktig i en större, föreställd gemenskap. 

Det intressanta med denna grovt skisserade beskrivning av 
övergången från lokal till nationell identitet är i detta sam-
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manhang inte att det nationella ersätter det lokala, utan att 
det finns vissa konstanta drag beträffande mänsklig identifi
kation som bevaras genom den våldsamma sociala och kultu
rella omvandling som en moderniseringsprocess innebär: 
Platstillhörighet, en mytisk legitimerad social identitet och 
förankring i traditioner (»äkta« eller »Uppfunna«) är dimensio
ner av individens liv i båda samhällsformerna. Ja, om vi ser ef
ter, upptäcker vi att förpliktande social gemenskap så att säga 
alltid är mytiskt förankrad. Nuerna i södra Sudan berättar att 
de första nuer-människorna fördes till sin nuvarande hemort 
av sina förfäders andar för ett visst antal generationer sedan; 
iatmulerna på Nya Guinea dyrkar minnet av iatmul-hjälten 
som dräpte en enorm krokodil som låg i vattenbrynet och rör
de upp havet så att jorden blev obeboelig; den franska ancien 
regime blev legitim därför att Frankrikes första kung, Clovis I, 
utpekades av Gud; och norrmännen berättar för varandra att 
de härstammar från vikingakungen Harald Hårfagre . 

Sådana ursprungsmyter, hur olika de än må vara, har några 
gemensamma drag. För det första ger de individen en trygg 
och avgränsad social identitet. För det andra refererar de till 
en mytisk tid som är så avlägsen, eller så omöjlig att närmare 
känna till, att den är lösryckt från historiens gång. Myter, 
skriver den franske antropologen Claude Levi-Strauss, är »ma
skiner som kuvar tidens gång«. Den mytiska tiden är både då 
och nu, den är en fixstjärna som står där orörlig, även om den 
omgivande världen obönhörligen förändras, stundom blixt
snabbt. Det är en tid lösryckt från historiens flyktighet. När 
tidiga folklivsforskare studerade den australiska urbefolk
ningens föreställningar om »dreamtime« - drömtiden - trod
de de att historierna om denna tid då jorden befolkades av 



hjältar pekade hän mot en avlägsen forntid. Senare forskning 
visade att de tog fel: Drömtiden handlade om en mytisk tid 
höjd över historiens gång. Den var både då och nu, och skulle 
fortsätta att vara så i framtiden. 

Traditionens kraft är knuten till denna mytiska kvalitet. 
För att en tradition ska vara trovärdig måste den ha uppstått 
under delvis okända omständigheter. Om upplysningens flod
ljus kan avslöja det exakta förloppet som har skapat den, är 
magin bruten. Då ställs det frågor om traditionens äkthet och 
det första steget har tagits mot total sekularisering och de
konstruktion. Levande traditioner hänvisar därför till sig själ 
va. Om man frågar en silversmed i Atlasbergen varför han gör 
sina smycken på just det sättet, kan han bara svara att det är 
för att han har lärt sig att göra så, och om man frågar en 
ndembu från södra Afrika varför han dyrkar sina förfäder 
men inte grannstammens, kommer han naturligtvis inte att 
förstå vad man pratar om. I moderna samhällen är situationen 
som bekant mera komplicerad, och traditionerna står under 
stark press. Somliga menar att vårt (post-)moderna samhälle 
är post-traditionellt i bemärkelsen att ingen tradition längre 
är trovärdig av egen kraft, utan måste motiveras av en yttre 
instans. Detta är en grundläggande fråga, och mitt svar kom
mer att bli delvis nekande, efter att ha gjort en avstickare till 
frågan om traditioners äkthet - en annan nyckelfråga i vår tid. 

Både i själva boken The Invention af Tradition och i den se 
nare forskning som är direkt eller indirekt inspirerad av den, 
riktas sökarljuset på traditioner som ytligt sett kan verka oäk
ta: i Hobsbawn & Rangers bok får vi en introduktion till pom
pösa ceremonier i brittiska kronkolonier, den skotska hög
landstraditionen som stöder sig på en genealogi som den 
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strängt taget saknar, samt walesarnas jakt på en mytisk forn
tid som folk i den romantiska betydelsen Valk. Andra forska
re har bland annat studerat och demaskerat förtingligandet av 
det gröna och idylliska landskapet The Cotswolds som arkety
piskt engelskt, den serbiska kollektivtraditionen kring Koso
vo, hindunationalisters antagonistiska omskrivning av den 
traditionella relationen till indiska muslimer, den förment ge
nuina norska folktraditionens centraleuropeiska ursprung ... 

Autenticitet har emellertid litet eller inget att göra med 
frågan om sant eller falskt, gammalt eller nytt, utan om i vad 
mån traditionerna, de rituella bruken och symbolerna knutna 
till dem, skapar igenkännande, identifikation och emotionell 
anknytning hos folk i allmänhet. Misslyckade nationer som 
DDR kunde följaktligen pytsa in miljarder i stora, statliga ritu
aler utan att därmed väcka någon annan emotionell respons 
hos flertalet än avsky. Och - för att nämna ett liknande ex
empel - de flesta före detta brittiska kolonier firar varje år sin 
självständighetsdag. Den dagen är alltid en offentlig helgdag, 
vilket markeras med fanborgar, offentliga byggnader smyckade 
med flaggor och blomgirlander, högtidliga tal av politiker och 
direktsändningar i teve. I många av de aktuella länderna är 
denna dag inte särskilt viktig for flertalet. På Trinidad & 
Tobago och Mauritius, till exempel, stannar de flesta hemma 
eller besöker familjen i stället för att delta i statens officiella 
ritualer. En sådan likgiltighet beror inte på att traditionen 
saknar »autenticitet« - både datumet för självständigheten 
och temana för politikernas tal är verkliga nog - utan på att 
statens symboltraditioner inte har rotat sig i människors hjär
tan, för att använda en kliche. När däremot Västindien spelar 
cricketmatch mot Pakistan eller Storbritannien går trinidadi
erna man ur huse för att markera sin nationella tillhörighet. 
De har med andra ord en mytisk gemenskap, men de förknip
par den inte med statens ritualer. 

Vad Mauritius beträffar, kan man faktiskt säga att en del av 



Mauritius. Foto: Bruno Barbey, Magnum 

de mest »inautentiska« traditionerna har blivit några av de 
mest autentiska. De flesta mauritier är som sagt likgiltiga för 
statens högtidliga ritualer. Dessutom har andra, äldre tradi
tioner under senare år blivit mindre vanliga, både på grund av 
den allmänna moderniseringen av livsstilen och »västerlandi
seringencc, och för att de har kommersialiserats av turistindus
trin och därmed förlorat sitt intima symboliska samband med 
vardagslivet. Detta gäller till exempel den traditionella sega
musiken, plantageslavarnas musik, som nu går att höra på de 
dyraste hotellen var helg. Delvis av den orsaken har de förlo
rat sin dragningskraft, men delvis också för att fransk pop och 
amerikansk rock är mera dansbar för dagens mauritiska ung
dom. Under fältarbete på Mauritius träffade jag gång på gång 
ungdomar som insisterade på att europeiska artister betydde 
mycket mera för dem än de »traditionella«. (Det var särskilt 
människor med universitetsutbildning som bekände sig till 
den »autentiska traditionen«.) En av mina sagesmän, som var 
fattig och därför saknade utbildning, menade att Jacques Brel 
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mer än någon annan satte namn på hans innersta känslor och 
förhoppningar. Brel gjorde samma sak för honom, kan man 
kanske säga, som den traditionella sega-musiken hade gjort 
för hans far- och morföräldrar. För honom var Brel mera au
tentisk än ortens traditionella musik. 

Trinidad och Mauritius är slumpmässigt valda exempel. 
Överallt i världen ser vi att en traditions ålder och platsbun
denhet inte är någon garanti för dess dragningskraft. Om den 
inte kan hålla förbindelsen med mänskliga erfarenheter och 
livsvärden intakt förlorar den sin autenticitet. I de sydnorska 
bygderna har countrypop etablerat sig som den musikform 
som kanske mer än något annat artistiskt uttryck sätter namn 
på ungdomens känslor och erfarenheter, och som därför upp
fattas som mycket mera autentisk än den lokala folkmusiktra
ditionen. 

Traditioner som inte fungerar är kort sagt de som missar 
sitt emotionella mål; de saknar fläkten av något metafysiskt 
som förbinder mitt lilla liv, min förgängliga kropp och mina 
flyktiga känslor med något större, fastare och mäktigare. Tra
ditioner blir inautentiska, inte när de är påhittade eller im
porterade, utan när de försöker locka sin målgrupp till att 
åberopa erfarenheter som inte är deras egna - och blir genom
skådade. Traditioner kan därför sägas göra individen till en 
organisk del av en större helhet. En brännbar, konsekvensrik 
och i grund och botten obesvarad fråga i vår kulturellt kom
plexa tid är denna: Vilken större helhet utgör vi en del av? 

Nationsbyggandet var ett försök, många gånger mycket 
lyckat på kort sikt, att skapa homogena, stabila identiteter. 
Nationerna hade (och har) sina officiella traditioner, såväl 
statliga som folkliga; sina ursprungsmyter och sina genealogi
er. De har blivit till ett slags ställföreträdande släktgrupper: 
solidariska och enhetliga inåt, tydligt avgränsade och ofta an
tagonistiska utåt . Det finns flera välkända orsaker till att tra
ditioner med sådana målsättningar inte är ändamålsenliga 



Kvinnofiguriner i fo lkli ga dräkter från Cippano respekt ive Castell' Ono
rato, s. k. »folktyper« i porslin. Tillverkade av Ginori, Doccia i Tosca na, 
nuvara nde Italien kring 1800-ta lets mitt. Tillhör en serie utförd till 
Världsutställningen i London 1851. KM 37.528/2. 

idag. De enhetliga nationella traditionerna överdrev både lik
heten inåt och skillnaden utåt. De blev hegemoniska uttryck 
som tystade och ogiltigförklarade ett brett spektrum av erfa
renheter - kvinnor, minoriteter, invånare i vissa provinser och 
så vidare. Genom senare tiders invandring till västeuropeiska 
länder har bilden blivit ännu mer komplicerad. Målet för 
identitetspolitik i vår tid måste, som sociologen Zygmunt 
Bauman nyligen har påpekat, inte bestå i att skapa abstrakta, 
homogena gemenskaper, utan att undvika förstelning och på-
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Dalahorses. Populära namnskyltar för utomhusbruk, från »svenskstaden« 
Lindsborg i Kansas, US A. Visades på Kulturen 1997 i utställningen 
Svenskare än Sverige. Foto: Lars W estrup. 

tvingad homogenisering; att främja flyt, variation och flexibi
litet. Frågan är om ett sådant projekt låter sig förverkligas 
med hjälp av tradition. Om svaret är nej, är det sant att vi le
ver i en post-traditionell tid. 

I dag finns det en hel akademisk och pseudo-akademisk in
dustri som har specialiserat sig på att identifiera och kritise
ra de problem som är förknippade med traditioner i tiden 
kring årtusendeskiftet. Historiker anklagas för att lägga fram 
ensidiga och nationalistiska bilder av det förgångna; museer 
kritiseras för att förtingliga och förenkla en värld som är 
oändligt flertydig och mångfaldig; traditioner som sägs vara 
urgamla, autentiska och nationella avslöjas som nya, påhitta
de och importerade fenomen. Intressant nog erbjuder de fles
ta kritiker inte en värld som är befriad från mytiska traditio
ner, utan alternativa sådana som bättre än de gamla ger ut-
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tryck för dagens verklighet - det vill säga traditioner som var
ken utesluter kvinnor, invandrare eller utlänningar, som er
känner förändring som något oundvikligt; men som ändå be
sitter den gnista av en metafysisk vision som är nödvändig för 
att ge dem tyngd och autenticitet -kort sagt, för att göra dem 
trovärdiga. 

I USA, Kanada och Australien - länder som tillhör Nya värl
den och som därför har andra förutsättningar för både na
tionsbygge och traditionsbygge än de europeiska - har i flera 
decennier utspelat sig debatter på hög nivå om vilka traditio
ner som ska räknas som autentiska och representativa för na
tionen som helhet. Ett växande motstånd mot den vita, anglo
saxiska hegemonin har lett till olika lösningar i de tre länder
na, men den gemensamma nämnaren är pluralism: Man er
känner mer än en historia, mer än en uppsättning traditioner 
och myter. Såväl urbefolkningar som nyare invandrare ska få 
fullt erkännande av sina versioner av det förgångna, något som 
verkar resultera i att mosaiken ersätter monoliten som domi
nerade metafor för nationen. 

Liknande debatter pågår i europeiska länder. Försök att 
skapa sameuropeiska myter som ett led i EU-integrationen har 
hittills lett till blygsamma resultat. Att irländare och skottar 
ska hylla den forngrekiska stadsstaten eller den portugisiska 
kolonialhistorien som sin egen verkar milt sagt utopiskt; och 
det finns anledning att tvivla på om svenskar och danskar in
om en nära framtid kan hysa lika varma känslor för ett euro
peiskt fotbollslag som de i dag har för sina lokala klubb- och 
landslag. I allmänhet har det visat sig vara svårt att skapa 
stark emotionell uppslutning kring de stora, abstrakta myter
na; däremot har lokala eller regionala traditioner fått nya 
krafter efter den postmodernistiska islossningen, vare sig det 
handlar om invandrarkultur eller utkantsområden. Det har 
blivit legitimt, även i ett centralistiskt land som Frankrike, att 
ge uttryck för sin djupaste personliga identitet genom att leva 
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ut specifikt lokala traditioner; och med några undantag (som 
Grekland och flera östeuropeiska länder) har etniska minori
teter en helt annan legitimitet idag än för bara tjugo år sedan. 

Så som tradition behandlats här är det svårt att tänka sig 
en mänsklighet som inte har något behov av tradition. Vi ska 
dock vara uppmärksamma på fyra vanliga felslut i förhållande 
till traditionsbegreppet. 

För det första ger traditionen inga entydiga politiska rikt
linjer. När den utnyttjas i politiska syften, beror det på att po
litikerna exproprierar människornas personliga erfarenheter. 
Människor som delar en traditionsbaserad gemenskap kan 
mycket väl ha motstridiga politiska uppfattningar. 

För det andra är traditionen inte oföränderlig. Traditionen 
står i ett spänningsförhållande till impulsen. Den represente
rar kontinuitet, förgången tid och förankring, medan impul
sen står för det oväntade, förnyelsen, framtiden . Traditioner 
påverkas av impulser, men sätter också begränsningar för 
dem. Samhällen med svaga traditioner riskerar att bli full
ständigt omformade av impulser. Somliga skyddar sig aktivt 
och defensivt mot dem, som Iran och Nordkorea. Alla moder
na samhällen försöker hitta balanspunkten mellan det nära 
och det avlägsna, det fasta och det rörliga, det gamla och det 
nya, det lokala och det globala. Därför är traditionen obön
hörligen stadd i förändring, till och med i de mest konservati
va miljöer. 

För det tredje finns inget nödvändigt samband mellan tra
dition och nblod« eller etniska ursprungsmyter. Mat-traditio
ner är ett uppenbart exempel. Många länder, regioner och 
platser får sin identitet delvis genom ett lokalt ncuisine«, som 
ofta har en lång och djupt rotad historia, men maten över
skrider etniska gränser snarare än befäster dem. Att äta till
sammans är ett nästan universellt uttryck för vänskap eller 
till och med en djupare form av gemenskap. Genom att äta 
den lokala maten visar man respekt, tillit och tillhörighet. 
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Skål för kräftor. 
Tillverkad av Rörstrand från 19II. KM 54. 174. 

Men också politiska identitetsgemenskaper bygger ofta på an
dra kriterier än ideer om ett gemensamt biologiskt ursprung. 
Till exempel utvecklades det italienska kommunistpartiet un
der efterkrigstiden till en mytisk gemenskap - det definiera
de sig i motsättning till två dominerande föreställda gemen
skaper. Det var anti-kyrkligt och anti-borgerligt, det upprätta
de egna ursprungsmyter med mytiska martyrhjältar i centra
la roller, egna rituella traditioner och täta, förpliktande soci
ala nätverk. 

För det fjärde kan man kan förhålla sig till traditionen på 
ett oändligt antal sätt, från ett allt uppslukande intresse till 
nästan total likgiltighet. Traditionen är inte en tvångströja, 
utan ett rum av olika tolkningar, med skeva golv och dunkla 
vrår, där mytisk tillhörighet artikuleras på olika sätt av olika 
deltagare. 

I vår tid blir denna tillhörighet inte bara uttryckt, utan 
också i allt större utsträckning diskuterad. Flera ledande sam
hällsteoretiker har bland annat dragit slutsatsen att vi lever i 
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Julkrubba utförd i miniatyr av olikfärgat sta nniolpappe r och glaspärlor. 
Tillve rkad på 1970-talet i Krakow i Pol en som modell av ett täv lings
bidrag ti ll en årlig julkrubbetävling. KM 70.362. 

en posttraditionell tid, det vill säga en tid då traditionen inte 
kan tas för given och därför heller inte är någon tradition. 
Själva begreppet förutsätter ju att traditionen åberopar sig 
själv, att den är en självklarhet . Ett modernt eller postmo
dernt önskemål om att leva i en självvald tradition är följakt-



!igen inte traditionellt, utan traditionalistiskt - det är ett ut
tryck för en modern, romantisk ideologi med målsättningen 
att återupprätta den förlorade oskulden. 

Ändå är det för enkelt att hävda att vi lever i en posttradi
tionell tid. Många traditioner har mist sin mytiska kraft, det 
är sant nog - de har musealiserats, politiserats, gjorts till offi
ciella ikoner och kommersialiserats. Samtidigt finns det också 
många traditioner som överlever intakta och nya som uppstår. 
Varje samhälle har sina blinda fläckar, delar av kulturen som 
det aldrig ställs några frågor om, som uppfattas som självkla
ra och som därför heller inte utsätts för kritisk reflektion. Vi 
har gått in i en tid där de statliga, nationellt instiftade tradi
tionerna börjar låta ihåliga eftersom de har släpats fram ur 
människors erfarenhetsvärld och in i politik och affärsliv. 
Därför måste vi i första hand leta efter levande traditioner på 
andra ställen än i den statliga symbolvärlden . Men att de finns 
råder det inga tvivel om. Traditioner är de upplöjda spår som 
förenar nutid med dåtid och mig själv med en större gemen
skap som förgrenar sig i både tid och rum. De tar sig uttryck 
i de dagliga livets små men mytiskt laddade beståndsdelar 
som mat, musik, kläder, kroppsspråk och lutande gamla furor 
längst nere i hagen . Och så länge människan har en kropp och 
vet att den ska dö, så kommer vi även i fortsättningen att be
höva de knarrande gångjärn som förenar nutid och framtid 
med dåtid. 

Översättning från norskan 
av Thomas Grundberg 
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Iförd ett förk läde som tillhört mormors mor, som en gång emigrerade 
från ett fattigt Små land, kom Krist ina Linnea till den svenska fo lkkonst
utställningens öppnande i Chicago. Här fick hon e n färgg lad och harmo
nisk bild av ett fjärran exotiskt Sverige . 
Dockan Kerstin Larsson/rån Småland fick fö lja med. Foto: Lena Larsen. 



LENA LARSEN All Tradition 
är förändring. 

Folkkonst - all tradition är förändring, så blev namnet på en 
utställning som 1994 gjordes för Kulturhuset i Stockholm. 
Med sina rika samlingar av konsthantverk och folkkonst var 
Kulturen en naturlig medarrangör. Något förminskad och del
vis förändrad för att passa en amerikansk publik har denna 
utställning under ett par års tid vandrat runt i USA. Sista an
halten, t.o.m. januari 1999, var det stora natur- och kultur
historiska museet The Field Museum i det centrala Chicago -
en mångkulturell stad dit hundratusentals svenskar sökt sig 
från ett fattigt och trångsynt Sverige i hopp om ett bättre liv. 
Här har många sedan dess vårdat sitt ursprung och sin 
svenskhet som genom åren anpassats till sin omgivning. 

Utställningen i USA behandlade kulturmöten på flera plan. 
Dess viktigaste syfte var att peka på hur det nya föds ur det 
gamla, hur dagens svenska konstnärer hämtar former och fär
ger ur traditionen. På utställningen visades bl.a. en kopia av 
det »heligaste« hörnet i Kulturens Blekingestuga - ett dukat 
julbord med hornskedar, träfat, smidesstakar och bakom det 
hela en bonadsmålning av Clemet Håkansson, ursprungligen 
från 178I. Det hela handlade om hur man firade jul i Jäms
högs socken på I 800-talets början eller med utställningstex
ten nChristmas table set the way it might have been set in a 
wealthy southern swedish farmhouse.« I utrymmet bredvid 
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fanns ett collage av nutida svenskt konsthantverk, där man 
kunde spåra traditionens påverkan i färg och form. 

Här vid arrangemanget kring Blekingestugan mötte jag un
der några dagar besökarna - en brokig skara - och fick inblick 
i traditioners komplexitet, dess betydelse för identitet och 
människors längtan efter tillhörighet. Men främst hur tradi
tioner hela tiden blandas, förändras och förnyas både till form 
och innehåll. 

Iförd sin farmors blekingedräkt, som hon nästan aldrig bu
rit tidigare, kom en svensk flicka som tillfälligt studerade i 
staden. Hon kunde berätta att linet till tyget var odlat i Ble
kinge och att dräkten var sydd på Hemslöjden i Karlskrona, 
hon kände också till vad den skulle kosta idag. Nu blev hon 
centrum för mångas blickar och kvinnor flockades kring hen
nes utstyrsel och blonda framtoning. Vem var hon och var
ifrån kom hon? Själv kände hon sig främmande för det mesta 
på utställningen, det var nytt för henne. 

En gymnasist från Landskrona hade hittat till museet till
sammans med sin amerikanske kompis. För att markera sin 
identitet hade han dagen till ära flätat en pappersgirlang av 
gult och blått och fäst runt huvudet. Han berättade att han 
längtade hem. 

Kristina Linnea, 7 år, kom med sin mormor, som hade kom
mit med sina föräldrar till Chicago på 40-talet. I packningen 
fanns då ett förkläde från Ryd i Småland, som nu barnbarns
barnet bar. I famnen hade Kristina Linnea den docka, som fått 
namnet Kerstin Larsson från Småland och som blivit en för
säljningssucce i usA. Runt henne finns berättelser, böcker och 
fler »svenska« kläder att köpa. 

Under vernissagedagen bar många, både män och kvinnor 
folkdräkter, några av dem tillhörde Nordic Folk Dancers of 
Chicago som hade en uppvisning i den stora entrehallen. 
Bakom varje dräkt fanns en historia, som var betydelsefull. 
Den var dels knuten till det förflutna, till berättelser man 
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T vå dansa re från Nordic Folk Dancers of Chicago, so m medverkade på 
invigningen av den svenska folkkonstutställningen i C hicago. Gruppen 
träffas ofta fö r att öva på det svenskamerikanska museet som ligger i den 
svenskast e de len av Chicago kall ad Anderssonvill e. Foto: Lena Larsen. 

51 



hört, dels till egna upplevelser och initiativ. En kvinna hade 
med hjälp av sina väninnor under fem intensiva dagar tillver
kat sin dräkt för att bära den på sitt bröllop. Den hade, som 
hon sa, anknytning till Gryt, en plats där hon haft släktingar, 
men själv aldrig besökt. Hon var nöjd med resultatet och 
tyckte att dräkten till slut blev vacker. Hennes make hade till 
bröllopet lånat en norsk folkdräkt. I de många samtalen kun
de jag inte spåra någon som helst rädsla över att man satte 
samman dräktdetaljer från olika platser, snarare en stolthet 
över sin egen komposition, där delarna refererade till olika 
släktminnen. 

För dagen fanns också två amerikanska »bonadsmålare« på 
plats, en med »rosemalning« som specialitet och en med röt
ter på Öland. Den senare kvinnan kopierade och förändrade 
och här och var fick hon in en väderkvarn. Hon sög tacksamt i 
sig all information hon kunde få om de svenska folkkonstnä
rerna och studerade med vördnad den kopia av Clemet 
Håkanssons målning som lånats ut av Kulturen. Intressant är 
att magasinerade på det enorma konstmuseet The Art lnsti
tute finns en icke oansenlig mängd både dalmålningar och 
småländska bonadsmålningar. Arbete pågår för att lyfta fram 
dem i ljuset. 

Till utställningens pedagogiska del hörde »a discovery 
room« dvs. en kopia av den lekstuga som finns på Nordiska 
museet, där barn får möjligheten att leva sig in i en annan tid 
och miljö - Sverige för hundra år sedan. Hit var första dagen 
inbjudna en grupp svarta skolbarn från den fattigaste delen av 
Chicago. Förvånade och förtjusta fick de gå in i rollen som 
Emil och Ida, de fick uppleva hur det var att vara barn på slu
tet av 1800-talet i ett fjärran exotiskt land. Frågan är vad som 
rörde sig i deras huvuden efter denna resa i tid och rum. 

Utställningen Folkkonst - all tradition är förändring var på 
det jättelika museet placerad mellan indianernas och eskimå
ernas kulturer. Det gemensamma i uttrycket var påfallande: 

52 



tydliga och starka färger, djärva former och märkliga dräkter, 
men också den anpassning som behövs för att föremål och klä
der ska vara funktionella. Utställningarna lyckades förmedla 
människors roll som både traditionsbärare och kulturbyggare, 
med möjlighet och krav att både skapa och förändra och med 
en önskan att kommunicera en tillhörighet, som kan vara 
både begränsande och befriande. 

53 



Skånetös från omslaget till Skånsk Livskraft. Utvecklingsprogramför 
Skåne utgivet av Regionförbundet Skåne i oktober 1998. Foto: Anders 
Norrse ll , Jönsson Bi lder. 

54 



ANDERS SALOMONSSON Skåne. 

Regionen och 
traditionen. 

Idag talas det mycket om regioner och regionalism. I det nya 
»gränslösa« EU-Europa spås regionerna, eller i alla fall vissa re
gioner, en lysande ekonomisk framtid. I samma takt som na
tionalstaternas betydelse minskar kommer regionernas att 
öka. En viktig bakgrund och förklaring till detta, menar eko
nomer och marknadsdirektörer, är att inom varje region finns 
en djupt känd samhörighet hos inbyggarna. Inom dess gränser 
känner sig alla delaktiga i denna regionala kultur, och rör det 
sig om en (på ekonomisk och transportteknisk bas) nyskapad 
region, så dröjer det inte länge innan denna känsla infinner 
sig. Detta skall ske - om inte på annat sätt - genom myndig
heternas försorg: Det Skåneparlament som inrättas från och 
med rggg får t.ex. som en av sina huvuduppgifter »att skapa 
och utveckla en regional identitet« (sos I gg8 .og. I 3). 

Men det nyväckta intresset för regioner kan inte förklaras 
enbart med EU-inträdet, det har en längre historia . Om vi hål
ler oss till efterkrigstiden kan vi konstatera, att under femtio
och sextiotalen var det Centrum i landet som dominerade, 
inte de perifera regionerna. Det var Storstockholm (och möj
ligen Västerstad och Örestad) som stod som symbol för fram
tid och framsteg. Regionerna i landsorten signalerade små
skalighet, kulturarv och tradition och sådant fanns det inte 
mycket plats för i framtidslandet, menade man då. I och med 
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sjuttiotalet förbyttes emellertid dessa värderingar mot sina 
motsatser. Tradition och kulturarv blev positiva begrepp, 
landsbygd och region var inte längre symbol för bakåtsträvan. 
Dialekter blev tillåtna i etermedia, många började släktforska 
och »söka sina rötter«. I stort håller denna trend i sig även vid 
nittiotalets slut, även om vissa förändringar ägt rum. 

Detta är naturligtvis en mycket generell beskrivning av lan
dets efterkrigstid, men jag tror ändå att den äger ganska stor 
giltighet. Låt oss ta några näraliggande exempel. Under sena
re år har det givits ut regionala kok- och matböcker som aldrig 
förr, och Skåne utgör sannerligen inget undantag. Landskapets 
matspecialiteter beskrivs i lyriska ordalag, och ålen, gåsen 
och sillen presenteras i de mest förföriska bilder. 1993 grun
dades den Skåneländska Gastronomiska Akademien med syf
te att värna och främja den regionala matkulturen. Bl.a. dri
ver Akademien ett s.k. Vägkrogsprojekt tillsammans med Skå
nes Turistråd, i vilket man vill försöka få restauratörerna att 
bjuda skånskt. Som turist skall man inte behöva sväva i tvi
velsmål om vilket landskap man besöker. Matens kraft som re
gional kulturmarkör kan också observeras hos skåningar (och 
naturligtvis andra) i förskingringen. När Skånska gillet i Umeå 
har sin höstfest äter man gås, och därtill sjungs skånska ma
davisor och berättas barndomsminnen på en dialekt, bredare 
än vad den någonsin talats hemmavid. 

Nationalromantik och regionalisering 
Många andra exempel kunde ges på det som jag menar är en 
regionaltrend i vår samtid. Den regionala byggnadstraditio
nen beaktas t .ex. långt mer än tidigare både vid renovering 
och nybyggnation, och dialekter, ortnamn och folkminnen rö
ner allt större intresse, inte minst i media. Så sent som vid 
slutet av sextiotalet var förresten dialekter bannlysta för re
portrarna både i radio och TV. Den regionala kulturen beto
nas således och lyfts fram, och kanske kan det ses som en 
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Skånska sillakademin på Kulturens julstök 1998. 
Foto: Ronny Johansson, Scandia Photopress. 

reaktion mot ett alltför storskalig utveckling under föregåen
de decennier. Anledningen vill jag emellertid lämna därhän i 
detta sammanhang för att istället fundera en smula över vad 
som egentligen håller på att ske; regionaliseringens anatomi, 
om man så vill. 

Mot slutet av 1800-talet fram till första världskriget var 
nationalromantiken den dominerande ideologin i Europa. 
Överst på programmet stod att skapa och konsolidera starka 
nationalstater samt att förse människorna med nationellt 
medvetande och stolthet. Detta skulle åstadkommas genom 
att uppföra ståtliga monument i form av statyer och bygg
nadsverk, men också genom att dokumentera och som före
bild lyfta fram nationens kulturarv och traditioner. Framför 
allt var det bönderna som nu ställdes i fokus. De betraktades 
som de bästa förvaltarna av det nationella arvet, eftersom de 
inte blivit så påverkade av nyheter och förändringar. Det var 
således böndernas mål och minnen som upptecknades och 
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Informator dr. Magnus Billing i skånsk a ll mogedräkt vid en karn eva l 
i Lund på 1880-ta le t . Foto: Lina Jonn. Ku lturens arki v. 
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fördes till de nyöppnade arkiven, böndernas redskap och fö
remål som hamnade i de nygrundade museerna och det var 
bönderna och deras miljöer som avbildades av »dusseldorfare« 
och andra nationalromantiska målare. 

I Sverige kom nationalromantiken att ta sig delvis andra ut
tryck än i många andra europeiska länder. Här var inte beho
vet av nationsbygge och nationell samling så stort som i t .ex. 
Tyskland och Italien, här fick rörelsen också en starkt regional 
prägel. Vid tiden var Sverige redan en nationell självklarhet, så 
i stället kunde kraften läggas på vad Mats Rehnberg kallat 
»landskapens nationsbyggande«. Detta fick till följd att den 
svenska regionala folkkulturen kom att dokumenteras nog
grannare än på många andra håll i Europa, och i regionerna 
grundades redan under 1800-talets sista fjärdedel en rad be
tydelsefulla museer. 

Trots att det regionala traditionssamlandet och museibyg
gandet i stort genomfördes efter en nationell grammatik, så 
var det ändå den regionala särarten som betonades: I Linkö
ping skulle den östgötska folkkulturen ställas ut till beskå
dande, i Växjö den småländska och i Visby den gotländska. 
- Vi är visserligen svenskar allihop, men därnäst östgötar, 
smålänningar eller gotlänningar, var budskapet. Och argu
menten härför hämtades från traditioner och kulturarv i det 
egna landskapet (eller i viss utsträckning det egna länet i och 
med länsmuseiorganisationens tillkomst). 

Nationalromantikens anda gick ut på att skapa en medve
tenhet och stolthet över det folkegna. Det är därför inte att 
förundras över, att det tidiga traditionssamlandet gav en över
vägande positiv bild av folkkulturen. Böndernas söcken, och 
ännu mer deras helg, försågs utan tvekan med guldkant. 
Ibland skildrades visserligen fattigdom, slit och ohälsa, men i 
sådana fall förmådde bonden för det mesta reda ut situatio
nen tack vare idogt arbete och sunt förnuft. Utöver syftet att 
skapa stolthet över den egna kulturen och traditionerna fanns 
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'1l'D illll ':il'A 18!All.i..P.i.~. 
IIDll. 

Bönder från Torna härad i Skåne. 
Ur C. Forssell Ett år i Sverige, 1864. KM bibl. 2. 

säkert också en ambition att erbjuda goda ideal i en orolig tid. 
Samhället präglades av stora och allt snabbare omvälvningar. 
Urbanisering, industrialisering, proletarisering och emigra
tion medförde en allt hastigare föränderlighet med social och 
kulturell oro som resultat. Vad folk behövde, menade de ton
givande i samhället, var goda förebilder att identifiera sig 
med, förebilder som lyste av arbetsamhet, förnöjsamhet och 
ödmjuk stolthet. 

Regionalt och lokalt 
Ute i Europa har det funnits, och finns, mycket starka regio
ner, varav vissa har separatistiska och rent av nationsbildande 
ambitioner. Välbekanta exempel på sådana är Baskien, Bre
tagne, Bayern och Katalonien för att inte tala om de olika om-
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rådena i f.d. Jugoslavien. Motsättningar liksom inre samman
hållning kan vara grundade på olika förhållanden, såsom 
språk, religion, historia och andra kulturella faktorer. I Sverige 
saknas dessa starka kontraster och också allvarligare separa
tistiska rörelser. Skulle vi utnämna några områden till profile
rade regioner, med erkännande också utifrån, skulle det enligt 
min mening knappast bli fler än Skåne, Gotland och kanske 
Jämtland/Härjedalen. Detta är läget idag, och så var det för 
hundra år sedan. Detta trots ansträngningarna att regionalise
ra Sverige både under nationalromantiken och under de se
naste tjugofem åren . Jag återkommer till detta. 

I diskussionen om regioner och regioners framtid (och för
flutna) i vårt land presenteras gärna ett par påståenden som 
grundmurade sanningar: 1) Landet består av ett antal starka 
och självklara regioner, och 2) inom varje region har inbyggar
na en lika stark och självklar regional identitet. Som framgått 
ovan ser jag detta som en övertolkning av sakernas tillstånd. 
Jag tror visst att geografiskt förankrad identitet är betydelse
full för de flesta svenskar, och jag tror visst att hembygds
känsla och hembygdskärlek är viktiga värden för många. Men 
jag menar, att den känslomässiga knytningen ofta gäller ett 
mindre geografiskt område än vad som vanligtvis brukar defi
nieras som region. I stället rör det sig om stadsdelen, samhäl
let, byn, trakten etc, det vill säga ett område inte större än att 
man känner sig hemma och känner andra, där man behärskar 
kulturella koder och umgängessätt och där man hela tiden får 
sin kulturella tillhörighet och kompetens bekräftad. Hallän
ningen känner sig inte särskilt halländsk i sin vardagslunk 
hemma i Veinge. När han däremot reser till Stockholm eller 
Växjö kan hans halländskhet bli utmanad och kontrasterad, 
och då tror jag nog att den regionala identiteten kan infinna 
sig. Han tar då på sig den halländska »kostymen« och försöker 
uppträda så som han tror att en hallänning förväntas uppträ
da. Men då gäller en större geografisk skala, samma skala som 



får skåningar att komma samman i Skånska gillet i Umeå. 
Vad jag menar är att man bör ifrågasätta resonemanget om 

regional eller territoriell identitet och därmed traditionens 
regionala knytning. Några provokativa frågor kan härvid vara 
till hjälp: Kan man t.ex. byta sin hembygd under ett livslopp 
beroende på geografisk eller social mobilitet? Kan man på 
samma gång ha flera hembygder eller »hembygdskärlekar«, 
som kanske gör sig påminda på olika signaler? Är hembygden 
över huvud taget geografiskt avgränsbar? Och är det kanske så 
att den moderna, mobila stadsmänniskan delvis ersatt den 
territoriella knytningen med andra kulturella hemvister, som 
ger motsvarande trygghet fast på ett annat plan? Jag menar att 
det vi slarvigt kallar regional identitet kanske är knuten till 
minnen, erfarenheter och intryck som i sin tur kan härledas 
till visst geografiskt rum, och att dessa minnen är en del i en 
större helhet som vi kan kalla kulturell identitet. Minnen och 
erfarenheter hängs helt enkelt upp på lokala krokar för att 
därmed vara mindre komplicerade att erinra sig och därmed 
möjligare att för sig själv och andra förklara och härleda. 
Andra beståndsdelar i denna kulturella identitet är social till
hörighet, kön, yrke, utbildning, släktskap etc. Med detta vill 
jag varna för en övertolkning av hur begreppet regional iden
titet används för att söka förespegla och ännu mer frambes
värja en snabbt framväxande känsla av samhörighet i nyskapa
de regioner. 

Det vi måste inse är, att det dels under nationalromantiken, 
dels under de senaste tjugofem åren funnits krafter som 
främjat ett ibland konstlat regionbygge i landet. Inte minst har 
länsmuseerna under senare år verkat för detta. Sedan nittio
talets början har de drivit ett »Publik- och Profilprojekt« med 
brevpappersdevisen »Länsmuseerna vässar den regionala pro
filen«, och 1994 gav Länsmuseernas samarbetsråd ut boken 
Den regionala särarten för att understryka de regionala kon
trasterna. Under nittiotalet har också katalogen Upptäckts-



Kartong ti ll gobe lin av Jöns Mårtensson i Lund 1900. Tex ten (spege lvänd 
på kartongen) lyder: Den öker Svea I.and som plöjer Svea jord. KM 36.996. 

resan gratis delats ut vid svenska museer och andra kulturin
stitutioner. Katalogen, som producerats av Svenskt kulturarv 
(samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Statens fas
tighetsverk och Svenska spel), tipsar landskapsvis om regiona
la »kulturnöjen«. 

Är då denna ambition att regionalisera Sverige av ondo? 
Nej, inte alls, tvärtom menar jag att den kan vara en positiv 
kraft både för näringsliv och självkänsla. Bara man är medve
ten om att den ofta bygger på konstruktioner, och bara man 
ser till att den inte öppnar för främlingsfientlighet och miss
tänksamhet. Det hemmavana kan av somliga upplevas så gott, 
att allting utifrån kommande framstår som hotande. 

Det imya« Skåne 
Vi har ovan konstaterat, att Skåne efter svenska förhållanden 
är en ganska homogen region, men i en lite mindre geografisk 
skala framstår även detta som en konstruktion. I norr präglas 



Kruka fö r fö rva ring av mjölk, av bl yglaserat le rgods. 
Tillve rkad i Ä nge lholm 1870 - 90-talet . KM 80. 934 . 

det ganska kuperade landskapet av skog och stenbundna åk
rar, i söder dominerar slätten och den intensiva odlingen. I 
Göinge har mjölkhushållning och bisysslor av olika slag präg
lat jordbruksekonomin, på Söderslätt utgjorde spannmål och 
fl äsk hushållens viktigaste produkter. Naturligtvis har dessa 
skillnader påverkat både hushållning och identitet : Den ma
gre, slitsamme och påhittige göingen har ställts emot den dry
ge och välmående sydskåningen i mer eller mindre skämtsam
ma omdömen. Även i det t ill synes homogena Skåne finns så
ledes betydande lokala skillnader. 

»Rekonstruktionen« av Skåne är emellert id beskedlig och 



rent av naturlig (alla områden av Skånes storlek uppvisar gi
vetvis lokala kulturvariationer) jämfört med den som håller 
på att utvecklas i samband med byggandet av den fasta för
bindelsen över Öresund. I retoriken kring den förväntade 
Öresundsregionen blandas historia, kulturarv och tradition 
på ett ganska halsbrytande sätt med visioner och förhopp
ningar inför framtiden. Den gamla gemensamhetskänslan som 
kanske fanns i området fram till för 340 år sedan, då Skåne 
blev svenskt, skall återuppväckas och läggas till grund fot en 
snabb kulturell integration över Sundet. Detta klimat skall 
sedan utgöra basen för »en av Europas mest spännande regio
ner, full av möjligheter ... och leda till ett fördjupat samarbete 
mellan människor, företag och organisationer« (Öresundsko
miteen rgg8). 

Visst finns det stora likheter i både natur och kultur mel
lan (sydvästra) Skåne och Själland, och säkert kommer den 
fasta förbindelsen att få betydelse för en reintegrering på 
många plan. Vad jag är skeptisk till är emellertid tron på att 
det skall gå så fort och därtill »på kommando«. Man skapar 
knappast en kulturellt och ekonomiskt välintegrerad och där
till transnationell region i en handvändning; så lätt är det inte 
att överbrygga elva generationers separerad nationshistoria. 
Människors förväntningar, farhågor och allmänna inställning 
till bron är föremål för ett pågående forskningsprojekt i sam
arbete mellan danska och svenska etnologer och kulturinsti
tutioner. Redan nu står klart att inställningen till den kom
mande förbindelsen är mycket kluven: Allt från rädslan för 
knark, motorcykelgäng och miljöförstörelse till visionen om 
en bro in i framtiden och ut i Europa. 

Traditionen är liksom kulturen föränderlig till sin karaktär, 
men sällan förutsägbar eller på enkelt sätt påverkbar. Det är 
möjligt att snabbt skapa en »tradition« om tiden är den rätta, 
t .ex. genom att illuminera den praktfulla almen i Lundagård 
varje r :a advent, men det vi vanligtvis menar med begreppet 
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Öresundsbron den II november 1998 sedd från Skåne mellan Klagshamn 
och Bunkeflostrand . Publicerad i Sydsvenska Dagbladet med texten: 
»Idag bl ev östra bropelaren Pylonen närmast Malmö Sveriges högsta 
byggnad«. Foto: Torbjörn Ca rlsson, Scand ia Photopress. 

tradition har både längre startsträcka och segare struktur. 
Särskilt gäller detta sådant som djupare griper in i människors 
identitet. Jag tänker då på traditioner som är baserade på so
cial integration och vänskapsband, giftermål och släktskap. 
Skall en territoriellt baserad identitet uppstå och vidmakt
hållas, så är det denna typ av tradition som måste till. 

I och med detta måste traditionen betraktas som en stark 
kraft i samhället och för samhällets utveckling. Därför blir ut
tolkning och förmedling av kulturella förändringar en mycket 
grannlaga uppgift . Av detta följer att den kulturforskare eller 
samhällsanalytiker, som tar på sig tolkningsuppgiften, och 
därmed ger sig själv tolkningsföreträde, ikläder sig ett stort 
ansvar. Det handlar om urval, och vi har sett många exempel 
på hur historien, i omsorgsfullt valda delar, framgångsrikt an-
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vänts i samtida både argumentation och agitation, och somli
ga av dessa exempel förskräcker. Vad jag därför vill föresprå
ka för diskussionen om kulturarv och regional tradition är lite 
större ödmjukhet - både i tolkningen av dåtiden och i prog
noserna för framtiden. 
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Bruddräkt i nyare tid på 1800-talet uti Vinslövs socken. Akvarell erad 
teckning av Nils Månsson Mandelgren 1875. Tröjan har markerade axel
karmar och dess dekor med spännen, silverkedjor och sidenrosetter för 
tanken ti ll modedräkten vid 1500-talets slut liksom det rutpressade för
klädet. Folklivsarkivet i Lund. 
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BRITTA HAMMAR Folkdräkten. 
Mode och tradition. 

Rent allmänt kan sägas om klädedräkten att den avger en 
mängd signaler, som förutsatt att man känner tidens och plat
sens kod, berättar mycket om bärarens kön, ålder, civilstånd, 
yrke, sociala tillhörighet och ekonomiska status. Åsikter i oli
ka samhälleliga frågor och föreningstillhörighet är ibland ock
så tydligt avläsbara. 

Det vi idag kallar folkdräkt, dvs. den klädsel som bars av 
bondebefolkningen i det gamla ståndssamhället, visar upp en 
provkarta av ålderdomliga drag blandade med influenser från 
olika tiders modestilar. En bygds geografiska och ekonomiska 
förutsättningar avspeglar sig såväl i näringsfång, byggnads
skick och sedvänjor som i klädedräkt och en del trakter fram
står som mer konservativa och särpräglade än andra. Hit hör 
Skåne vars folkdräkt, som innehåller senmedeltida snittmöns
ter, plagg- och smycketyper blandade med stildrag från främst 
renässansens modedräkt, mycket markant skiljer sig från 
dräktskicket i övriga Sverige. 

Folkdräkter hör till de föremål som tidigast införlivades 
med Kulturens samlingar. Redan innan Kulturhistoriska före
ningen bildades 1882 hade Georg Karlin som ung student 
köpt en samling hushållsredskap och gamla dräkter avsedda 
att användas när han och studentkamraterna spelade folkliga 
komedier på landsmålsföreningens soareer. Karlin insåg givet-
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vis folkdräkternas betydelse för vetenskaplig forskning och 
dessa infördes tillsammans med annan tidigare rekvisita i 
museets samlingar. Karlin studerade bland annat skånskt 
dräktskick och lade fram sina resultat i föredrag och skrift. I 
Kulturens första museibyggnad, »Kuggis«, en numera riven 
byggnad i Lundagård, ingick självklart folkdräkter i utställ
ningen som öppnade år 1884. 

Intresset för folkdräkt är av gammalt datum. De första 
böckerna med europeiska folkdräkter publicerades redan på 
1 500-talet och på de maskerader som var vanliga vid hoven 
och i adelskretsar på 1600- och 1700-talen uppträdde man 
gärna utklädd i bondkostym. Konstnären Pehr Hilleström 
tecknar svenska bönder på 1700-talets andra hälft och blir i 
viss mån förebild för efterföljare som Louis Belanger och 
Christine Charlotte Mörner. Alla har de avbildat skånskt 
bondfolk liksom också Otto Wallgren och C Forssell, vars 
verk publicerades i bokform senare under 1800-talet. Folk
livsforskaren Nils Månsson Mandelgren ritade under sina re
sor i Skåne på 1800-talet av folkdräktsklädda människor som 
han såg dem i helg och säcken, på kyrkbacken, åkern eller 
marknadsplatsen. Vanligt var också att han bad sina sagesmän 
ta fram dräkt och dräktsilver ur kistorna och berätta hur de 
bars, när dräktskicket ännu levde. 

För museimannen, konstnären och folklivsupptecknaren 
gällde att vad man sökte och återgav var det riktigt gamla, det 
särpräglade och egendomliga med rötter helst i en grå men 
ärorik forntid . Samlarna sökte sig därför i huvudsak till Skå
nes reliktbygder, där ålderdomliga seder och bruk länge hållit 
stånd mot den nya tidens strömningar. På Österlen, i Torna 
härad i landskapets mellersta och norra delar var folkdräkten 
ännu vid mitten av 1800-talet till viss del i bruk och här fanns 
goda möjligheter att förvärva plagg, smycken och textilier. 
Hur människor verkligen gick klädda var inte av primärt in
tresse för dem som såg som sin uppgift att rädda vad som räd-
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Detalj av band, tillhörande kluten, den gifta kvinnans huvudbonad. 
Dekoren på de vita plaggen från Österlen har rötter i renässansens form
språk. Broderiets och den knypplade spetsens motiv överensstämmer, 
vilket bl ev vanligt under 1800-tale ts första hälft. Sydöstra Skåne. KM om. 

Detalj av kvinnotröja 
med markerad axe l
karm prytt med grönt 
sidenband och poly
krom t silkebroderi, 
1800-talets första hälft . 
Vall eberga socken, 
Ingelstads härad. 
K M 60 .244. 
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Detalj av manströja, s.k. skörttröja, med besättning av renässanskaraktär. 
Sådana t röjor användes under 1800-talet mest av äldre män vid nattvards
gång och begravning. Ingelstads härad. KM 7.600. 
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das kunde av det gamla bondesamhällets materiella och andli
ga kultur. Dräktplaggen i museisamlingarna uppvisar också en 
stor överensstämmelse med äldre bilder och dräktbeskriv
ningar men även med bouppteckningar och annat arkivmate
rial vilket framgår av professor Sigfrid Svenssons avhandling 
Skånes folkdräkter r 500 - r 900 . 

Det är i de dräkter som använts vid de stora högtiderna i li
vet och kyrkoåret man finner de äldsta snitten och de mest 
gammalmodiga dragen. I plagg brukade vid bröllop, kyrktag
ning, nattvards gång och sorg är spåren av 1 500- och 1 600-ta
lens modedräkt tydligt urskiljbara. 

Männen har så kallade tröjor med axelkarmar, hög midja 
och skört till vida byxor som slutar på halva vaden. Kvinnorna 
bär plisserade livkjolar i flera lager och har en dekorerad 
bröstlapp i livets öppning fram. Tröjan liknar i snittet män
nens men är kortare. Stickade ylletröjor, burna under livet 
och kjolen, finns i bevarat material från nordväst till sydost i 
landskapet. De äldsta i form och utförande hör till högtids
dräkten i sydvästra Skåne och har sina rötter i de silkesticka
de nattröjor som var moderna under 1600-talet i högre 
ståndskretsar. Lintyget, skjortor, särkar och överdelar, är gjor
da av linne, rikt broderade med hopdragssöm och stopphåls
söm och försedda med knypplade spetsar. Vid sorg, bröllop 
och barndop täckte kvinnorna huvudduken, kluten, med en 
stor vit duk kallad hyekläde, som knöts under hakan. De gröv
re plaggen syddes av fint kläde och vackra skinn av god kvali
tet. Rött, svart och vitt var omtyckta färger var för sig eller i 
kombination. 

Sigfrid Svensson har många gånger klargjort* hur den eko
nomiska högkonjunkturen under 1500-talet och 1600-talets 
början medverkat till renässansmodets tidiga genomslag i det 
dåvarande Danmark och hur efter 1658 och Skånes övergång 
till Sverige försämrade villkor och stagnation bidragit till att 

•Se exempelvis »Och tror sig vara junkrar«, Kulturens årsbok 1974. 
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Detalj av bröstspänne i förgyllt silver, till verkat av Niklas Kamberg 
i Lund (mästare 1803 - 47). De senm edeltida form erna var seglivade 
i det skånska dräktsilvret. Ännu tre sekl e r efter de t att Mariadyrkan 
förbjöds bar bondhustrurna madonnan på sitt bröst. KM 12 .999. 
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konservera dräktskicket i två århundraden. Vad som omkring 
sekelskiftet 1600 var högsta dräktmode inte bara hos de stora 
slättbygdernas bönder utan också till stor förargelse bars av 
deras drängar hade på 1800-talets första hälft fått en så gam
maldags och högtidlig prägel att det i huvudsak endast använ
des av medlemmar i traditionsbundna, välsituerade familjer 
som hade råd att hålla sig med en stor varierad garderob. 

Bondebefolkningen var inte en homogen grupp utan sam
mansatt av människor med olika sociala och ekonomiska för
utsättningar. Där ingick såväl självägande bönder som arren
debönder och egendomslösa vars olika villkor också avteckna
de sig i dräkten. Museernas tidiga insamlingspolitik speglar i 
huvudsak dräktskicket hos välmående familjer med egna går
dar för vilka dräkten hade stort statusvärde. Den stärkte bä
rarens identitet och samhörigheten med den egna gruppen, 
vilken som helhet i all sin prakt i sin tur avgränsade sig mot 
omgivningen. 

Bland dessa tidigt insamlade, ålderdomliga plagg, komna 
från ett och samma ställe, gömmer sig ofta dräktdelar med 
stark modeprägel, SO!ll får dagens museiman att fundera över 
hur, när, var och av vem de användes. Vilken roll hade de i en 
verklighet,där gamla seder och bruk mötte en ny tid med an
dra värderingar? Idag kan vi bara konstatera att hade de tidi
ga insamlarna i större utsträckning dokumenterat sin samtid 
skulle bilden av hur det gick till när folkdräkten gradvis uni
formerades och slutligen alldeles ersattes av en helt mode
präglad dräkt varit bra mycket tydligare. 
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Båtmössa til l uniform m/60 för underofficer vid Livregementet s 
husarer, K3. Runt mössknappen halmkrans m/r83 3 »som utmärkelse 
för kr igiska bragden<. KM om. Foto: Lennart Hansson. 



CLAES W AHLÖÖ Krigaren. 
Ett yrke med 

traditioner. 

Avbildningen av en halmkrans runt en mössknapp. Vad har 
den att berätta? Tre regementen i den svenska armen bär än
nu detta tecken. Alla härstammar de från Livregementet som 
i Slaget vid Lund 1676 stod under Nils Bielkes befäl. Halm
kransar bars den gången av svenskarna runt vänsterarmen för 
att de skulle känna igen sina egna. I hattbandet hade soldater
na därtill en viska (borste) av halm instucken. 

Med kransen runt mössknappen infogas de nutida förban
den i en över trehundratjugoårig militär tradition. Kransen är 
också den antika traditionens segerkrans - förvisso flätad av 
ett bondskare material än lagerblad. Materialvalet kan verka 
självförklarande, men då skall man minnas att halmkransar 
användes i Carl X Gustafs segrande här vid Warszawa 1656 
och i det av svenskarna också vunna Slaget vid Landskrona 
1677. Halmkransen framstår som del i en folklig trostradi
tion. Den var en amulett som hjälpte till överlevnad och seger. 

Det finns knappast något mänskligt verksamhetsfält som är 
fyllt av mer obrutna traditioner än krigsmakten. Traditions
beroendet följer olika linjer, där historia och myt ofta förenas. 
Alla är de knutna till ett manskollektiv som genomför sina in
itiationsriter på slagfältet. Det är där mannen kan »vinna sina 
sporrar«, »få sitt elddop« eller som de amerikanska soldaterna 
i Vietnam »förlora sin mödom«. Även om kvinnan numera i 
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begränsad utsträckning släppts in i krigsmakterna finns det 
fortfarande anledning att tala om krigaryrket som rent man
ligt. Det är fråga om ett slags »brödraskap« med rötter i me
deltidens riddarordnar. I dessa strävade man efter rent manli
ga linjer och sidoställde kvinnan bland annat genom den man
liga pånyttfödelsen med initiationsriten i striden. 

På slagfältet - hävdar vissa forskare - genomför människan 
fortfarande sina offer för att blidka makterna . Att dö ställfö
reträdande, att »offra sig«, är fortfarande ett fullt gångbart 
synsätt på händelser i striden. Före nationalismens armeer 
var offret och äran på slagfältet uteslutande förbehållna offi
cerarna. Dessa var många gånger ättlingar i rakt nedstigande 
led till generation efter generation av krigare med anfäder 
bland medeltida riddare. Ännu så sent som vid tiden för Förs
ta världskriget bestod betydande delar av den högsta tyska of
ficerskåren av män med adliga titlar som i många fall kunde 
härledas till tiden före år 1400. I nationalismens armeer fick 
alla möjlighet alla offra sig för den högre helheten - nationen. 
Engelskans och franskans »sacrifice« är tydligare än svenskans 
»offer«. Det kommer från latinet och betyder helig handling. 
Det mest patetiska uttrycket för nationalismens demokratiskt 
förändrade syn på kanonmaten är fenomenet »Den okände 
soldatens grav«. 

Det mest extrema modärna exemplet på ett mytiskt för
hållningssätt till krigaryrket är den amerikanske generalen 
George Patton som faktiskt var övertygad om att han var re
inkarnerad från krigshjältar i det förgångna. Även en alldeles 
nutida kändisgeneral som Norman Schwarzkopf kan utan yr
kesmässig självsyn hänvisa till att det var Hannibal som hjälp
te honom till seger i Kuwaitkriget. 

Exemplet Schwarzkopf visar att iden om den mytiska kri
gareliten fortfarande lever, en elit som fotar sina anspråk i en 
traditionssyn där stridsvagnar på något märkligt sätt är ekvi
valenter till elefanter och där en högteknologisk general kän-



ner sig befryndad med Hannibal. 
Halmkransen runt mössknappen skall inte ses som någon 

objektiv informationsbärare i historiens tjänst, utan som ett 
litet led i en stark och förfärande tradition om människans 
strävan efter att förbereda, fullända och utföra kriget . 

KÄLLOR 

Ehrenreich, Barbara. Blood Rites. Origins and History of the Passions 
o/War. 1998. Denna bok är mycket infallsr ik i sitt försök på 
förklaringsmodell till krigets natur och rekommenderas varmt till 
läsning för dem som inset t att Clausewitz teorier om kriget knappast 
längre äger giltighet. 
Larsson, Göran. Minnet av slaget. Sextonhundrasjuttiosex. 
Föreningen Gamla Lund 78. 1996. 
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Karl Xll:s gunghäs t från omkring 1690. KM 13.152. 

Foto: G unnar Menande r. 
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STINA WELLRUP Jag minns 
Karl Xll:s gunghäst. 

Barndomens vyer var begränsade. Mycket begränsade. Hem
met i skogen, den lilla byn några kilometer därifrån, skolan i 
byns utkant. 

Någon gång besök i Kristianstad några mil bort. Men en 
gång om året öppnade sig världen för nya upplevelser. Det var 
skolresan till något mål långt hemifrån. Min första resa gick 
till Lund, våren 1936. Domkyrkan och Kulturhistoriska mu
seet väntade på en busslast nyfikna och blyga barn. Lands
bygdsögon mötte storstaden. 

Det var högtidligt och tyst när mannen på museet berätta
de om alla ting vi såg. Men de gamla bruksföremålen intresse
rade mig inte alls. Gamla slagar, träkärnor, skovlar, ostformar, 
silar och annat som hörde till vardagen i gången tid, det fanns 
att beskåda på vår egen vind. Ja, en del gamla redskap var i 
bruk än. Det blev annorlunda när vi kom in i en större bygg
nad. Vackra vävnader, dräkter och smycken, de mest under
bara ting. Överallt med skyltar om att man ingenting fick röra. 

På en upphöjd plattform mitt i en stor sal stod en pampig 
gunghäst kringgärdad med grova rep. Svartglänsande stod den 
där med frambenen lyftade till språng. Medarna var långa och 
kraftiga. Mannen berättade vältaligt om att den hade varit 
Karl XII:s leksak. Plötsligt tittade han till på mig och sa: »Du 
är så liten och nätt så du ska få rida på den~« Inför allas häp-



na ögon blev jag upplyft på den store konungens häst! 
Så länge jag mindes i mitt 11 -åriga liv hade omgivningens 

omdöme om mig varit: »Så liten och ynklig hon är~« Tänk att 
den dagen hade kommit då jag hade fördel av att vara liten! 
Nuet försvann och 1600-talet var inne! Medarna rörde sig 
sakta och jag tyckte någon bakom mig manade på hästen. Men 
visst hade väl den blivande kungen gungat vildare än så här! 
Tänk om vi kunnat berätta för varandra om den vardag vi lev
de i! Så skilda världar, ett slott och en torpstuga! Men när vi 
syskon skulle samla in den tjocka mossan på stenarna i sko
gen, ämnad som strö åt kon under vintern, då var Karl XII:s 
björnjakter vår inspiration. Under vilda rop sköt vi mot »björ
nen« och flådde »mosspälsen« av den. Fantasin visste inga 
gränser när det gällde att förgylla vardagens arbete. 

Gunghästen kändes sval och len och jag smekte sakta den 
lockiga manen. Den lite negativa känslan att inte duga för att 
man var liten, den känslan försvann. Jag var utvald och red 
kungligt! Många, många av kamraterna hade gärna varit i mitt 
ställe då. Deras många frågor efteråt blev inte så mångordigt 
besvarade. Men självkänslan spirade i mig. Jag hade fått ett 
»lyft« som jag bevarade i djupet av mitt hjärta! 

T ext en ingick till sammans med gunghästen i utstä llningen Jag minns ett 
föremål på Kulturen vå ren 1997. Stina W ellrup ä r en av de medlemmar i 
Kulturen som bidrog med sina minnen till utställningen. 



EVA ÖSTER BERG Historiens nytta. 
Om vårt behov av förr. 

Vid olika kafebord i Paris på 1960- och 1970-talen kunde det 
sitta två mycket kända filosofer. Den ene var skelögd och näst
an sakrosankt bland sina elever. Han dinerade ofta tillsam
mans med en dam, även hon filosof. Den andre syntes inte säl
lan med ett mera brokigt följe av vänner. 

Intressant nog stod de två tänkarna för olika hållningar i en 
fråga som egentligen är livsviktig för oss alla. Frågan om män
niskans frihet, om individens möjligheter att själv påverka sitt 
eget och andras liv, att skapa själv. Eller tvärtom hennes bun
denhet av ekonomiska eller politiska system, av lagar och an
dra normer. Fri fågel eller fågel i bur? 

Människan är död, menade Michel Foucault - han i det 
brokiga följet enligt öppningsscenariot - i ett av sina många 
kontroversiella men tankeväckande resonemang. Naturligtvis 
avsåg han inte att människan i någon materiell, biologisk me
ning skulle vara död. Hans tanke var att vi har svårt att nå nå
gon »verklig« person eftersom jag-et, det individuella, hämmas 
av samtalsordningar och andra ordningar som styr vårt tän
kande, talande och handlande. Även om nya ideer uppstår, 
kommer de att formuleras inom ramen för de traditioner för 
tänkande och handlande som redan dominerar i en viss tid. 
Individen sitter fast i ett segt spindelnät av ekonomiska, poli
tiska, religiösa, rättsliga, sociala eller andra låsningar. Det är 



med andra ord meningslöst att leta efter människans fria val, 
på det viset är människan död. 

Men mot Foucault kan man sätta den andre filosofen, den 
lätt skelögde i sin exklusiva krets av beundrare: Jean-Paul 
Sartre. Hans tema blev istället hur människan konstruerar sin 
frihet, hur hon blir människa just genom att välja. Vi hamnar 
visserligen i situationer som vi inte valt själva. Men icke des
to mindre har varje individ, menar Sartre, även i detta läge ett 
visst mått av frihet, människan har en situerad frihet. Till och 
med fången i sin cell kan välja - eller välja bort någonting. 
Många människor vill förvisso icke vidgå att de har en frihet 
eftersom de uppfattar situationen som given och opåverkbar. 
Men då gömmer man sin frihet för sig själv och lever, menar 
Sartre, ett icke autentiskt liv. Ett riktigt liv får vi först då vi 
erkänner för oss själva att vi ändå har ett visst utrymme för 
egna val - trots aldrig så många band och inskränkningar. 

Frågan om människans frihet är viktig för mig som histori
ker, ingår i realiteten i min plädering för historiens nytta. 
Finns det då en nytta med historien? Annorlunda uttryckt: be
höver vi ett förr? Behöver vi det förflutna, vår historia, minnet 
av kulturen för länge sedan, en insikt om folk förr och deras 
livsbetingelser? Vad är det för poäng med att läsa historia i 
skolan? Måste man veta vad som hände 1772 eller när indus
trialiseringen började - för att leva idag? Varför är det nöd
vändigt att kora bevarade miljöer från 1700-talet - som 
Drottningholms slottsteater och Engelsbergs herrgård - eller 
hällristningarna i Tanum och medeltidsmiljön i Visby till 
»världsarv i Norden«? Vad betyder det för människorna i 
1 ggo-talets mångkulturella samhälle att vi kan betrakta kera
mikskärvor från medeltiden, allmogens bonader från 1700-ta
let, eller 1800-talets borgerliga salonger på våra museer? Vad 
har vi för nytta av det inför framtiden, är det inte bara en onö
dig lyx för ett fåtal glada kulturturister på söndagsutflykt? 

Historia kan motiveras på många sätt och så har också skett 



Snidad träfigur. Sannolikt en europeisk framställning av en asiatisk man . 
Vid förvärvet till Kulturen 1933 antogs den va ra från 1600-talet. 
KM 36.103 . 
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Snidad träfigur föreställande kung Karl den X IV:e Johan, sannolikt från 
r8oo-talets första hälft . KM r6 .o68. 
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under seklerna. En del hävdar att det räcker med att säga att 
historia är roligt, ett skön konst, att det är ren och skär un
derhållning att läsa om hur människor haft det förr. För mig 
räcker det emellertid inte. Jag vågar istället ta ordet nytta i 
min mun när jag skall legitimera mitt ämne. Men inte nytta i 
någon enkel instrumentell bemärkelse, som lätthanterligt un
derlag för prognoser inför framtiden, som beslutsunderlag på 
platt papper. Jag menar inte heller främst att historien gör 
nytta som stoff för att skapa identitet - vårt kollektiva minne 
- även om det är uppenbart att historia ofta används just så. 
Min väsentligaste motivering för att studera, begrunda, ja 
verkligen förhålla sig till historien är snarare kritisk och exi
stentiell. Genom att pendla på tidsaxeln får vi veta hur män
niskor hanterat sina liv och sina val, vi får kritiska perspektiv 
på vår egen tid och en ödmjukhet inför framtiden som behövs 
för att stävja den aggressivitet inför det ännu ofödda som 
kännetecknar nuets imperialism. Sartres funderingar ligger 
mig då nära: vi har en viss frihet, och det betyder att vi också 
skapar historien, det spelar verkligen en roll vad vi som en
skilda eller i grupp gör och tänker. Man kunde ha sagt nej till 
Hitler, man kunde ha sagt nej till alldeles orimliga fallskärms
avtal, vi kan säga nej till rasism när den sticker upp sitt fula 
tryne igen~ Vi kan säga ja till medkänsla, rättvisa, solidaritet. 

De långa linjernas strategi 
Det blir med andra ord angeläget att synliggöra hur människor 
i andra skeden brottats med bindningar och låsningar, hur de
ras situerade frihet sett ut, vad de sagt ja och nej till. På det 
viset behöver vi ett förr - för att reflektera etiskt och exi
stentiellt . På samma sätt måste vi ha hjälp av historien för att 
kunna utvärdera det moderna, för att veta vad som är märk
värdigt, unikt, nytt med vår tid - eller icke märkvärdigt, unikt 
eller nytt. Det är det jag kallat för »de långa linjernas strategi«. 

Den store medeltida tänkaren Augustinus talar i sina 



Bekännelser om tiden på ett sätt som förlänat honom ryktet 
som tidsfilosof. Så har han också varit en central inspiration 
för senare filosofer somt.ex. Paul Ricoeur. Augustinus reflek
terar över att tiden är gåtfull och undflyende, att vi aldrig kan 
ta på den eller se den. Det är inte riktigt, säger han, att det 
finns tre tider, det förflutna, det pågående och det komman
de. Snarare skulle man kunna säga att det finns »det förflutnas 
nu, det pågåendes nu och det kommandes nu. Dessa tre finns 
nämligen i mitt medvetande - någon annanstans ser jag dem 
inte.« I vårt medvetande finns sålunda »förväntan, uppmärk
samhet och minne« (intentio, attentio, retentio). De tre kom
ponenterna förenas om man i ett och samma medvetande tän
ker nu-då-i framtiden. Denna själens förmåga att sträcka sig 
kallade Augustinus »distentio animi«. Tiden blir en uttänj
ning av tanken. Grunden är lagd för den tänkande människan 
som en pendlare mellan det förgångna, nuet och framtiden. 

Vi kan t.ex. behöva de långa linjernas strategi för att av
täcka skillnaderna och likheterna i den kommersiella kultu
ren över seklen. Låt mig bara ta ett litet exempel. Så har de 
italienska köpmännen i 1300- och 1400-talens Florens eller 
Genua å ena sidan kunnat ses som företrädare för det nya, för 
en kapitalism och ekonomisk rationalitet som pekar mot det 
moderna. Å andra sidan har man visat hur dessa köpmän öds
lade sina rikedomar på vackra kläder och ståtliga palats eller 
frikostiga gåvor till kyrkorna, istället för att investera på nytt 
i handeln. De skulle i så fall snarare sitta fast i det gamla, i ur
åldriga feodala levnadsmönster, i ett klister av värderingar 
som rör status och lyxkonsumtion och kyrkans makt. I mo
dern forskning upplöses dock polariseringen på ett fascine
rande sätt. Renässansen var inte fullt så ny, fullt så modern 
och individualistisk som man föreställt sig. Den italienske 
köpmannen kunde i själva verket kombinera gammalt och 
nytt. Han förmådde förena ekonomisk kalkyl, nätverksbyggan
de och klok personalpolitik med en värdestruktur som beto-

88 



Detalj av renässansskåp, utfört i ädelträ med snidade ornament. 
Tillverkat i Italien under 1500-talets senare del. KM 51.456. 
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nade gudstro, familjelojalitet, heder, ära och gott rykte. 
I början av 1400-talet levde t .ex. i Florens två stora köp

män, Bartolomeo Morelli och Leon Battista Alberti. Ser man 
på deras korrespondens och annat kvarlämnat material, finner 
man att de i grund och botten låter sina affärer vila på en och 
samma bas: pålitlighet, goda kontakter med vänner och familj, 
försiktighet med sitt goda rykte, en reserverad hållning mot 
alltför vilda spekulationer. Nyckelbegreppen i deras ekono
miska ideologi var inte alls Snabba Klipp utan tvärtom Famil
jesolidaritet, Ära, Gott Rykte och Värdighet. Man kan lyssna 
på Bartolomeo Morellis ord i en instruktion till hans agent: 
»Om du handlar med ull eller franskt kläde, gör det själv och 
försök inte bli rik på två dagar. Använd dina egna pengar och 
låna inte för profitens skull . Gör affärer med pålitliga perso
ner med gott rykte och kredit och som har solida tillgångar. 
/---/ Sälj inte till personer som är villiga att betala alldeles 
överdrivna priser - fråga alltid efter perfekta räkenskaper, det 
är bättre att gå sakta och säkert.« En annan köpman formule
rar sin hållning så, att han ser fram emot ökande förtjänster 
med hjälp av »först Gud och sedan mitt goda namn bland 
folk«. Om jag gör mitt jobb, skall Gud göra sitt, hävdar en an
nan. Man kan följaktligen inte förstå renässansens handels
män utan att se den kombination av värderingar och mentali
teter, som i sin mångfald skapade hans värld: en religiös 
världsbild, släktkärlek, heder och ära men också ekonomisk 
planering och entreprenörskap, hävdar Gunnar Dahl i en ny
utkommen bok. 

Den moderne affärsmannen i dagens ekonomier, å andra si
dan, är faktiskt inte så renodlat »modern«, han heller. Han vi
sar också »förmoderna« drag i förkärleken för familjeföretag, i 

försöken att etablera nätverk baserade på personliga lojalite
ter och i talet om det »goda företaget«. Tillit, t.o.m. blind till
it, visar den moderna människan lika mycket som medelti
dens människa gjorde det . Men vi litar kanske mera på såda-
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Detalj av bälte med sil verbeslag och hjärta av förgy llt s il ve r med grave
rad dekor och hängen i form av Mariamonogram. Hjärtat bär insk riften 
Aslak Bolt och Anna Alfsdatter 1567, vilket antyder att det var it fråga 
om en gåva vid ett gifte rmål i den norska adelss läkten Bolt . KM 16.195. 

na storheter som Marknaden, Penningekonomin, Staten, Bör
sen, än vad man gjorde i medeltidens värld där förtröstan sna
rare riktade sig mot Gud och släkten, lagen och kyrkan. 

Historiens mångfald 
Så ger pendlandet på tidsaxeln, själens förmåga att sträcka 
sig, insikter om oss själva och vår egen tid. Så behöver vi ett 
förr - eller i själva verket flera förr. 

I inledningen till rapporten Vår skapande mångfald 
(Unesco 1995) talar Javier Peres de Cuellar om mänsklig ut
veckling som en process för att vidga människors valmöjlighe
ter. Han pläderar för att vi bör odla respekt för alla kulturer 
som tolererar andra och som försöker ansluta till en global 
etik. I en sådan global etik skulle bl.a. ingå att lindra lidandet 
hos sin nästa så långt det är möjligt, att värna minoriteter och 
rättvisan mellan grupper och generationer, att arbeta för fred 



och frihet för människorna. Vad kan då en historiker göra för 
att befrämja sådana mål? Ja, man kan naturligtvis prioritera 
sådan forskning som mera direkt knyter an till dessa formule
ringar, t.ex. forskning om krig och fred, om våld, generations
motsättningar och -samarbete i historien, om behandlingen av 
minoriteter eller om betydelsen av klass, kön, etnicitet eller 
ras i det förflutnas samhällen. Det är också sådant som många 
historiker redan ägnar sig åt med lidelse. Vi kan dessutom for
mulera väsentliga uppgifter utifrån tanken om att vi behöver 
öka vår förståelse av den kulturella mångfalden i en globalise
rad värld. Vad i de kulturella mönstren beror just på globali
seringen, vad motstår den? 

Men även andra studier kan motiveras med hjälp av Cuel
lars ord, nämligen analyser av allt sådant som vidgar vår kun
skap om människors valmöjligheter, som lyfter fram männis
kors val och ansvar, som presenterar och problematiserar oli
ka kulturer i tid likaväl som i rum. Kort sagt sådan forskning 
som hjälper till i processen att öka våra valmöjligheter och vår 
mångkulturella kompetens - oavsett om vår nyfikenhet sedan 
riktar sig mot bönder under medeltiden eller kvinnor på 
1600-talet. 

Det är oerhört viktigt att vi synliggör mångfalden i de kul
turella yttringarna oavsett vilken epok vi tittar på. De varie
rande livsformerna, kulturens manifestationer i ett spektrum 
där ord, handlingar, bilder, skolhus, skedar, bonader, karosser 
eller altarskåp - alltsammans är lika talande och bör få plats. 
Håller vi oss bara till de dominerande mönstren, riskerar vi 
att snart hamna i kulturell enfald. Kontrasterna, spännvid
den, variationen är för mig mer fruktbara sökord. Det är ge
nom insikten om hur stora motsatserna är och hur mycket av 
olikheter som rymdes i historiens miljöer - i tyckande, tän
kande, livsformer - som vår bild av ett samhälle tar form. Låt 
mig ta ett exempel. 

Den stora berättelsen om 1600-talets svenska historia har 



Jesus beder i örtagården och swittar blod. Detalj av bonadsmålning från 
Småland, sa nnolikt Västbo härad (Sunnerboskolan). Gåva 1887 av greve 
C.A. Ehrensvärd i Helsingborg. KM 10.044. 

Stolsöverdrag, fl amskvävd gobelin . Sanno li kt ti llverkat av en yrkeshant
verkare för försä ljn ing i slutet av 1600-talet. Möjligtvis har stolsöverdra
get frå n början var it en minre del av en större gobelin, som på detta sätt 
åte rbrukats. KM 33-424. 
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länge rört kungar och krig; den har tagit form i läroböcker och 
i utställningar genom en fokusering på dramatiska händelser 
som en kungs död på slagfältet och en annans kraftfulla tåg 
över Bält. Att den stora berättelsen om politik och makt fick 
breda ut sig så till den grad, att den dolde de många små be
rättelserna om olika människors liv i skuggan av krigspoliti
ken, har man först sent kommit att framhålla tillräckligt em
fatiskt. 1600-talets svenska kvinnovärld syntes till exempel i 
läroböckerna i historia länge enbart som två polariserade bil
der: å den ena sidan drottning Kristina till häst, stolt och 
magnifik; å den andra sidan häxan på bålet med ögonen stela 
av panik då lågorna tar fart kring benen. Men idag skulle en 
historiker kunna belysa kvinnoödenas mångfald på ett annat 
sätt. Drottning Kristina till häst och trollpackan i elden hör 
självfallet dit~ Men också den gravida ogifta modern på hor
pallen i kyrkan och änkorna som skötte gårdarna när männen 
stupat i stormaktstidens eländiga krig och bondhustrun som 
lärde sig läsa i en omfattning som var häpnadsväckande stor i 
Europa på den tiden och kvinnan som klädde ut sig i mansklä
der och gifte sig med en annan kvinna men till slut fick stå in
för rätta och svara för detta »gyckel« med kyrkan. Först med 
dem alla förstår vi bättre I 600-talets kvinnovärld, dess norm
system och sociala möjligheter. 

Minne och glömska 
För att ha något gemensamt att prata om, för att känna soli
daritet med annat än enbart oss själva, för att peka på kultu
rens mångfaldiga yttringar, för att lära oss ödmjukhet inför 
andra människors livsöden, för att kunna kritisera inte endast 
då-et utan också nu-et, få perspektiv på moderniteten och 
vårt eget land, för att se kontinuiteterna likaväl som brotten i 
utvecklingen - av alla dessa skäl behöver vi förstås ett »förr<<. 
I den ständiga bearbetningen av det förflutna blir historien 
till en levande kultur och ett vitalt kulturmöte - istället för 

94 



Drottning till häst . Avdrag från en av de många kist ebrevstockar som 
tillverkades och brukades från 1700-talets mitt på Berlingska boktrycke
riet i Lund. KM g.961. 
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att likna någonting som placerats i frysen berett att ständigt 
tinas upp på nytt i exakt samma skick som det lades ner. 

I argumenteringen för historiens nytta har man länge ofta 
hänvisat till Friedrich Nietzsche och hans kategorier: histori
en kan brukas antikvariskt som rent samlande, monumenta
listiskt för att skapa identitet genom kollektiva minnen, eller 
kritiskt, för att avskräcka eller lära i en moralisk-existentiell 
mening. Ofta har man glömt den andra stenen i Nietzsches 
bitvis briljanta, bitvis stökiga och stötande tankebygge, hans 
plädering för vårt behov att också vara ohistoriska. Vi kan inte 
minnas allt, säger han, varken som individer eller nationer el
ler grupper. Människan kan inte leva och se framåt på ett kre
ativt sätt om hon inte också förmår att begränsa det hon tar 
in, begränsa synfältet, dra en horisont - ja, faktiskt glömma: 
»allt levande kan bli sunt, starkt och kreativt endast inom en 
horisont. Den som är oförmögen att dra en horisont omkring 
sig, eller alltför självisk för att låta den egna blicken begrän
sas av en horisont uppdragen av någon annan, han kommer 
snabbt och hjälplöst att gå sin undergång till mötes. Munter
heten, det rena samvetet, den glada gärningen, förtröstan in
för det kommande - allt detta hänger hos individen - lika väl 
som hos folket - samman med att det finns en linje, som skil
jer det överblickbara, det ljusa, från det oöverblickbara och 
mörka. Detta innebär att man vid rätt tidpunkt förstår att 
glömma, liksom att man vid rätt tidpunkt förstår att man -
fylld av stark instinkt - ena gången måste uppleva tillvaron 
historiskt, en annan gång ohistoriskt. Den tes som läsaren in
bjuds reflektera över är denna: det ohistoriska lika väl som 
det historiska är i lika mått nödvändigt för en individs, ett 
folks och en kulturs hälsa.« ( F Nietzsche, Om historiens nytta 
och skada, övers. och inledn . Alf W Johansson, 1998). 

Det kan synas paradoxalt att just en historiker påminner 
om behovet att glömma historien . Men tittar vi ut i världen, 
kan det onekligen här och där verka som om människor lider 
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Mor Inga, akvarellerad teckning gjord i Blekinge 
av Bengt Nordenberg 1846. KM 20.5324 b. 

av för mycket historia, snarare än av för lite. Irland, Bosnien, 
Palestina ... överallt åberopas historiska minnen för att vid 
makthålla bitterhet och hämndlystnad. Glöm historien är 
man frestad att utropa, då gamla religionsmotsättningar ska
par en situation där barn blir dödade av sina grannar, då et
niska konflikter slår ut normala hänsyn och skoningslöst drab
bar oskyldiga till kropp och själ. Det finns, hävdar Nietzsche, 
»ett mått av sömnlöshet, av idisslande, av historiskt medve
tande som skadar det levande och slutligen leder till under
gång vare sig det rör sig om en enskild människa, ett folk, el
ler en kultur.« Men samtidigt erkänner vi alla hur nödvändigt 
det är att minnas också traumatiska upplevelser i det förflut 
na. Vi får inte glömma Holocaust, vi bör bearbeta välfärds 
statens mörkare sidor i form av paternalistiskt förtryck mot 
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Lekare på medeltidsfestiva len på Glimmingehus 1995. 
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avvikare eller övervakning av oliktänkande. 
Kanske är det just i bearbetningen - hur den sker och vad 

den får till resultat - som skiljelinjen går mellan ett uselt och 
ett vettigt bruk av historien . Det finns en förhoppning att 
Sydafrika skulle kunna bli ett exempel på att man försöker 
minnas och visa sanningen, bearbeta den för att sedan lägga 
den bakom sig i ett försök till försoning. Om det lyckas, om 
hämndkänslorna kan hållas tillbaka inför de sår som blottas, 
vet vi inte ännu . Men tanken finns där uppenbarligen. San
ning, sorg, bearbetning, försoning och glömska - förmågan, 
som Nietzsche säger, att »Omvandla och införliva förflutet och 
främmande, läka sår, ersätta förlorat och återskapa sönder
brutna former.« 

Vi behöver alltså ett förr. Men vi måste alltid fråga oss: vil
ket förr? Vems, och för vem? Det är aldrig självklart vad som 
är vårt så kallade kulturarv, i ett samhälle där etniska grup
per, kön, klasser, generationer och religioner blandas. Vi mås
te akta oss för att låta makten bestämma vilken historia som 
är viktigast, vi måste vara på det klara med att historien stän 
digt omskapas, att den ingår i en kollektiv minnesproduktion 
som både kan skapas med goda syften och manipuleras. 

Och vi måste, som Nietzsche säger, ibland också kunna be
gränsa vår horisont, dra en linje mellan det ljusa och över
blickbara och det mörka och oöverblickbara - ja, rentav glöm
ma. Det är vi själva som väljer. 
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Sidan 100: Onsjöstuga n. Utvändigt ostskåp. 
Sidan 101: Herrehuset . Pilastra rna va r några av de bygg
nadsornament som förva nd lade det Tollska huset till ett 
»barockslott« i miniatyr då museiområdet an lades 1891. 
Sidan 102: Dekanhuset. Bostadstorn från 1400-talets andra 
hälft som räddades undan rivning när det fl yttades ti ll 
Kulturen från Stora Kyrkogatan i Lund 1908. 
Sidan 103: Borgarhuset. Originaldetalj från Lembkeska 
gården i Malmö från 1500-talets mitt. 

Fami ljen högtidligen uppklädd i fo lkdräkt vid ett besök hos fotografen 
i Köpenhamn , 1800-talets slut . Kulturens arkiv. 



CLAES W AHLÖÖ Fotografin 
och den modärna 

traderingen. 

Fotografin kan betraktas som den viktigaste uppfinningen ef
ter hjulet. När Louis Jacques Mande Daguerre 1839 offentlig
gjorde sin fotografiska metod i Paris satte han ett revolutione
rande redskap i händerna på mänskligheten. Till skillnad från 
andra fantastiska uppfinningar av 1800-talets hyllade ingenjö
rer hade fotografin en nästan ofattbart omvälvande mental 
och ideologisk dimension. Daguerre kan knappast mer än ha 
anat vad som komma skulle . Hans (och andras) uppfinning 
skulle utvecklas till en av det modärna samhällets hörnstenar. 
Eller som Gisele Freund uttrycker det: »Fotografiet ingår nu
mera i det dagliga livet. Det har införlivats med samhällslivet 
i så hög grad att man inte längre lägger märke till det«. Foto
grafin genomsyrar samhället på alla plan och ingen säger ing
en kan undgå den. Det faktum att vi nu befinner oss i ett 
övergångsskede som kommer att leda till att den på Daguerres 
och Talbots metoder grundade tekniken förpassas till histori
en visar bara att vi behöver fler och fler fotografier och att vi 
behöver dem snabbare. Där hjälper oss digitaliseringen. 

Fotografin var en produkt av det borgerliga samhälle som 
efter den franska revolutionen snabbt hade blivit en allt stör
re konsument av bilder, både i form av miniatyrporträtt och 
tryckta genrebilder. Lite hårddraget kan det hävdas produk
tionsmedlen för dessa bilder hade nått en gräns där de inte 
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År 1840 var fysikprofessorn vid Lunds universitet, Adam Wilhelm Eke
lund, i Paris för att köpa nya instrument till sin institution. Hos den 
berömde instrumentmaka ren Jean Baptiste Francois Soleil köpte han då 
denna daguerrotypikamera . Med sin kompletta utrustning ägs den fort
farande av Fysiska institutionen och är utstä lld på Kulturen. 
T.v. en digital kompaktkamera från 1996. Foto: Len nart Hansson. 

längre kunde framställas med tillräcklig kvalitet. Detta gällde 
framförallt porträtten. Konstnärerna var för få och och allt
fler klåpare ägnade sig åt den lukrativa porträttmarknaden. 
Till sin hjälp hade dessa bland annat ritningskameror som var 
mer eller mindre utvecklade varianter av camera obscura, 
alltså samma apparat som fotografikameran utgår ifrån. Foto
grafin måste helt enkelt uppfinnas för att tillgodose en omätt
lig marknad, där framförallt det borgerliga behovet att göra 
sig odödlig styrde de ekonomiska förutsättningarna. Alldeles 
i början av daguerreotypens utveckling gavs det inte tekniska 
möjligheter till porträttering, men problemen löstes snabbt 
och sedan var porträttlavinen igång. Människan kunde för 
första gången på ett rationellt och billigt sätt tradera sig själv 
med en teknik som var automatisk och exakt till skillnad från 
det manufakturmässiga porträttmåleri som dominerat sedan 
den franska revolutionen. 
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Redan från början lärde man kameran eller snarare fotogra
fen att ljuga. Om man inte såg upp återgav fotot den osmin
kade verkligheten. Äldre tiders porträttfotografi visar hur 
viktigt det var med staffage, kläder och kroppshållning, när 
den borgerliga självkänslans värderingar skulle framhävas. 

Med fotografin kunde den borgerliga exotismen tillgodoses 
med hjälp av bilder från världens alla hörn. Särskilt populära 
blev stereofotona. Det fanns också ett bildningsbehov som nu 
kunde tillfredsställas. Arkitekturens och konstens mästerverk 
blev tillgängliga för dem som exempelvis aldrig själva skulle 
företaga resan till pyramiderna. Likaså cirkulerades bilder av 
tidens »kändisar« i massupplagor. Sångerskan Jenny Lind som 
1850-1852 lade amerikanerna för sina fötter var en av de 
mest fotograferade; bilderna på henne betingade fem till tju
gofem dollar per styck. I USA som på många sätt blev den de
mokratiska massfotografins verkliga hemland såg dessutom 
Lincoln till att vinna presidentvalet 1860 med hjälp av jät
teupplagor av sitt eget fotografi på bleckmedaljer. 

Med fotografin inledde mänskligheten en ny era i sin histo
rieskrivning och skaffade sig en ny närvarokänsla för avlägsna 
platser och skeenden. Med fotografins hjälp överlämnar vi oss 
till framtiden. Före 1839 kunde ingen vanlig dödlig räkna med 
att hans utseende skulle vara känt efter döden. Etthundrafyr
tioett år senare gjorde tidningen Life och Kodak ett försök att 
uppskatta hur många stillbilder som tagits år 1980. Resultatet 
blev tio miljarder - 10.000.000 . 0000~ Samtidigt gjordes be
dömningen att 86 procent av världens hushåll hade tillgång 
till en kamera . Tala om ett mänsklighetens släktalbum~ 
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PER-MARKK U R!STILAMMI Det kroppsliga ögat. 
Reflektioner kring 

stereoskopens era. 

Olika teknologiska landvinningar har haft stor betydelse för 
hur vi uppfattar världen. Det gäller inte minst tekniker för 
minneslagring och informationsöverföring, alltsedan våra 
minnen tog hjälp av tecknen med de första skriftspråken. I 
det moderna samhället har mycket av den kunskap som tidi
gare traderats muntligt förts över till medier kopplade till 
specifika teknologier. Datorer kan idag lagra information i 
mängder och fungera som en form av externa minnen för oss. 
I och med datortekniken t.ex. har många börjat betrakta den 
mänskliga hjärnan som en datamaskin med oerhörd kapacitet. 

Men teknologierna formar inte vår uppfattning av världen 
på ett entydigt sätt. Ibland måste vår världsbild ändras samti
digt för att vi ska kunna använda dem. Det är våra kulturella 
sammanhang som gör nya teknologiska landvinningar me
ningsfulla och därmed också användbara. 

I Kulturens samlingar finns några stereoskop från slutet av 
1800-talet . En del kanske känner igen dem från far- och mor
föräldrarnas hem. Andra kanske har tittat i moderna varian
ter som den s.k. View-Mastern. Stereoskopens historia kan 
här illustrera det komplicerade förhållandet mellan nya tekni
ker och vår uppfattning av världen. 
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Den optiska revolutionen 
Stereoskopens popularitet i mitten av 1800-talet var del av en 
optisk revolution genom vilken västvärlden fullkomligt explo
derade med avbildningar av olika slag. Daguerreotypier, foto
grafier, vykort och stereogram spreds i snabb takt över Europa 
och Nordamerika tillsammans med apparaturen som krävs för 
att tillverka och se på bilderna. Dessa nya tekniker med sina 
nya former för »tittande« kunde slå igenom så snabbt eftersom 
de hade förberetts genom att människor har fått lära sig upp
fatta världen på ett nytt sätt. De allt snabbare hästdroskorna, 
men också järnvägsresandet med sina snabba ånglok hade 
gjort att många människor fick lära sig att organisera sina sin
nesintryck på ett nytt sätt. Lärdomen var att det fanns många 
olika sätt uppfatta omgivningen på och att alla dessa sätt 
krävde en viss tillvänjning. 

Den explosiva ökningen av olika former av visuella avbild
ningar ledde till en form av magi som gjorde att man kunde 
uppfatta abstrakta relationer som verkliga . 1800-talets optis
ka apparater förkroppsligade ett sådant illusionsmakeri. I bör
jan av 1800-talet var det populärt att med hjälp av en projek
tionsapparat, laterna magica, skapa spöklika ljusillusioner, sk 
fantasmagorier, genom att producera bilder på baksidan av in
trikat arrangerade projektionsdukar. Sådana här apparater 
och optiska hjälpmedel fanns det ett överflöd av på 1800-ta
let - exotiska maskiner och byggnader med namn som thau
matrop, phenakistiscop, zootrop, kalejdoskop, panorama, dio
rama m.m. Moderna filosofer har använt begreppet fantasma
gori för att analysera den drömvärld som det industriella kon
sumtionssamhället med sin reklam gett upphov till. 

Apparaternas tillblivelse gick hand i hand med undersök
ningar av ögats funktion. I slutet av 1700-talet var Camera 
Obscura fortfarande den dominerande optiska apparaten. 
Genom att bryta ljus genom en lins in i ett mörkt rum var det 
möjligt att projicera bilder. Bilderna uppfattades som avbild-
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ningar av den verklighet som fanns utanför. Projektionerna 
fanns där oberoende av en mänsklig åskådare. Bilden uppstod 
inte på näthinnan utan på det mörka rummets inre bakvägg. 
Camera Obscura var alltså en rent optisk apparat. På samma 
sätt tänkte sig det sena 1700-talets vetenskapsmän den 
mänskliga perceptionen som en apparatur. Om ögats lins inte 
var grumlad, av till exempel vidskepelse, projicerades verklig
heten obehindrat in i medvetandet. 

Nya upptäckter under 1800-talets första hälft visade dock 
att sinnesintryck inte behövde motsvara yttre stimuli. Upp
levelser av ljus kvarstod efter att någon tittat mot en stark 
ljuskälla. Tryck mot ögat framkallade synintryck. Ögat var 
inte längre ett optiskt instrument. Det hade omvandlats till 
ett känselorgan. Blicken blev därmed något som kunde mani
puleras med hjälp av olika apparater. Med stereoskopet t .ex. 
«Skapades en illusion av djupseende utifrån två inbördes olika 
bilder. Hjärnan fick sätta ihop bilderna till en . Kroppen blev 
därmed en del av själva illusionsapparaturen. Bilderna som de 
nya apparaterna producerade existerade, till skillnad mot 
Camera Obscura, inte utan en betraktare. 

Stereogrammet - från tablå till erotik 
Stereoskopen gav en slags »tablåeffekt« som påminde om den 
form av tittande som var populärt i det sena 1700-talets och 
tidiga 1800-talets tablåföreställningar där skådespelare ar
rangerades i stillastående poser, gärna med motiv från den 
mytologiska världen. Detta skulle ju ge en form av tredimen
sionellt seende, men effekten liknade istället pappfigurer 
uppställda på olika avstånd mot en fond. Stereoskopen blev 
oerhört populära i ett visst historiskt skede, inte bara för att 
de hade nyhetens behag, utan för att de kunde framställa ta
blåeffektens gamla konstnärliga form i ett nytt medium - den 
stereoskopiska bilden. Ganska snart tappade dock denna »30-
teknik« sin lockelse och stereoskopen kom att förlora sin po-
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Herdepojke och flicka. Handkolorerat stereogram för stereoskop, 
1800-talets andra hälft. KM 66.018. 

pularitet framåt slutet av 1800-talet. 
En orsak till detta kan vara de frigörelseprocesser som bl.a. 

ledde till att teatern vid mitten av 1800-talet bröt sig loss från 
den stela tradition som hade sitt ursprung i tablåerna. Skåde
spelarna skulle nu ge uttryck för äkta känslor som utgick ifrån 
en naturlig kroppsrörelse. Stereogrammen gav ett intryck av 
artificiell uppställning som den enklare fotograferingen und
vek. Det gick inte så bra att representera rörlighet och och dy
namik med hjälp av tredimensionalitet. Det känsloläge, med 
sin alldeles speciella disciplinering av blicken, som tablåerna 
representerade, flyttade i stället över till varuhusen, museer
na och de stora världs- och industriutställningarna. 

En annan orsak till den minskade populariteten var att det 
efter ett tag krävdes också allt starkare kittlingar för att ste
reoskopen skulle fortsätta att fascinera, och motiven fick en 
allt starkare pornografisk anstrykning (vilket oftast inträffar 
vid nya visuella teknikers införande). Stereoskopen var ju av
sedda för enskilt bruk och den privata enskildheten parad 
med den stora tillgången på pornografiskt material gav efter
hand stereoskoptittandet en ekivok laddning som inte riktigt 
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Brandenburger Tor i Berlin. Stereogram för stereoskop, 
1800-talets andra hälft. KM 66.018. 

fungerade i den välsedda borgerliga salongen. Stereoskopen 
skapade inte en publik på samma sätt som t.ex. filmen. 

Det fanns emellertid en tredje, mer komplicerad orsak till 
att stereoskopen kom att förvisas till lek-kammaren och nöj
esfälten. De gjorde tydligt att vår visuella uppfattning av om
världen var en produkt av vår hjärna och därmed utgjorde ett 
kroppsligt fenomen. Bilden i stereoskopet var uppenbarligen 
inget objektivt avtryck av den omgivande verkligheten. 

Stereoskopet och sinnenas opålitlighet 
Den som tittat i ett stereoskop vet att det i början kan ge en 
effekt av yrsel och till och med illamående. Ögonen tvingas 
att arbeta på ett annat sätt än vad de är vana vid vilket påver
kar balanssinnet. Vid 1800-talets början fanns det en strävan 
i att låta sig beröras på detta sätt. Det var en grund tanke i det 
romantiska tänkandet att starka sinnesintryck kunde leda till 
att man uppnådde ett sublimt tillstånd. Stereoskopets initia
la populäritet kan ha berott på att det gav en lätt »sinnesför
virring« som korresponderade med en romantisk sensibilitet. 

Detta var en tid när sinnena skärptes, eller rättare sagt, det 
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The new French cook. Bild från ett stereogram ur den raffin erade bi ld
sviten om den sedermera ångefulle fam iljefadern och den nya franska 
kokerskan. Underwood & Underwood 1900. Privat ägo. Har t illhört 
grosshand lare Herman Hedström, Helsingborg. 

uppstod ett reflexivt förhållande till sinnesupplevelser. De 
optiska apparaternas avbildningar av verkligheten fi ck en rent 
fysisk karaktär och påverkade människan genom det kroppsli
ga ögat, genom beröringen. Sinnenas godtycklighet framstod 
därigenom som alltmer problematisk. På si na egna (och an
dras) kroppar experimenterar 1800-talets vetenskapsmän 
med olika sinnesutvidgande upplevelser. Några forskare blir 
blinda av att ha stirrat för länge in i solen, andra narkomaner 
efter att ha experimenterat med exotiska droger. Det skapar 
en rädsla för att förlora sig själv i sina egna sinnen, som kor
responderar med en rädsla för det okända i samhället. 

När vi närmar oss slutet av 1800-talet är behovet av social 
kontroll än större. Stereoskopbildernas »sexualisering« upp
fattas som ett av många tecken på samhällelig upplösning. 
Sexualiteten ses som motsägelsefull, farlig och full av dest-
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ruktiva krafter som hotar också individens självkontroll. Oli
ka former av sexuell avvikelse identifieras, bl.a. just skopofi
len, tittaren, vars optiska lust löpt amok. 

Efterhand klingade också villigheten att låta sig påverkas av 
stereoskopeffekten av. Illusionen av tredimensionalitet, nu så 
uppenbart skapad i betraktarens nervsystem, blev för 1800-
talsborgaren en oroande påminnelse om att sinnena inte rik
tigt var till att lita på . Och i tider av radikala samhällsförän
dringar var en sådan oro något som inte kunde bejakas. På stä
dernas gator fanns bl.a. kvinnorörelsen och arbetarrörelsen 
som hotade etablerade ordningar. 

Överblick och kontroll var viktigt i en föränderlig värld. 
Här passade kameratekniken med sin förmenta objektivitet in 
på ett mycket smidigare sätt. Den vanliga kameratekniken 
hade en aura, och har fortfarande, av att på ett objektivt sätt 
avbilda verkligheten. 

På senare år har tredimensionaliteten dock gjort en åter
komst - inom reklamen och konsten. Det är säkerligen ingen 
slump att olika 30-tekniker nu återigen börjar bli populära 
inom populärkulturen. 

Åter visar sig nya osäkerheter kring kroppens gränser i för
hållande till nya teknologier vilka uppfattas som både möjlig
heter och hot. Både data- och gentekniken aktualiserar käns
loresponser och tolkningsmönster från stereoskopens stor
hetstid. Och återigen sammanförs det gamla och det nya -
nostalgiska återblickar till 1 g50-talets ViewMaster-tid och 
nya tekniska metaforer kring det osäkerhetstillstånd som 
präglar vårt samhälle inför millennieskiftet. 
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Predikofi gure r. Har sannolikt ti llhört ett altarskåp. KM 49.785. 
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ANDERS LUNDBERG Det skrivna 
ordets makt. 
Ett medeltida 

perspektiv. 

» . . . Ack, att det hade förunnats mig att tala, 
icke diktera detta, så att jag kunnat ge mig 
mera helt i talet än i skriften! Säkert hade 
det levande ordet varit mera kärkommet än 
det skrivna, tungan verksammare än tecknen.« 

BERNHARD AV C LAIRVA UX 

UR BREV TILL ÄRKEB ISKOP ESKIL AV LUN D . 

Att inte kunna antingen läsa eller skriva är så begränsande att 
det numera, i vår del av världen, betraktas som ett handikapp. 
Det anses som en självklarhet att alla redan efter några år i 
grundskolan besitter denna färdighet. Just att det för de fles
ta blivit en sådan självklarhet gör att man inte tänker så 
mycket på vad denna färdighet, den skriftliga traditionen, in
nebär och har inneburit för formandet av den kultur vi lever 
med idag. Inte heller reflekterar väl någon nämnvärt över när, 
eller i vilket sammanhang, skriftlig tradition blev en del av vår 
kulturprocess. Ett sätt att belysa en traditions uppkomst kan 
vara att betrakta den ur ett annat tidsperspektiv. 

Med skriftlig tradition avses ett sätt att med hjälp av tecken 
eller symboler, på ett mer eller mindre beständigt underlag, 
bevara samt förmedla information, kunskap och värderingar 
över avstånd i tid och rum. Nära förknippat med skriften har 
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det utvecklats en föremålstradition, ting som använts i sam
band med skriftens utförande. Det är främst genom tingen 
som arkeologin kan spåra traditioner och andra kulturproces
ser för tider som har få, ofullständiga, eller helt saknar, skrift
liga källor. Genom tingens kronologi kan därigenom långa 
tidsperspektiv anläggas på olika företeelser. 

Här får den skriftliga traditionen representeras av styli 
som är funna i Lund. En stylus kan sägas vara vår äldsta typ av 
»penna«, en slags griffel som användes för att skriva med i vax. 
Vaxet var applicerat inom en försänkt ram, oftast av trä, på 
en s.k. vaxtavla. Texten var lätt att radera ifall man skrev fel 
eller ville skriva något nytt . Skulle texten bevaras skrevs den 
över till pergament med en fjäderpenna doppad i bläck. Flera 
av de från medeltiden bevarade handskrifterna har utgått 
från anteckningar som förts med stylus och vaxtavla. Från och 
med rnoo-talets första halva börjar styli och även ett fåtal 
vaxtavlor uppträda i fyndmaterial från Lund. Med smärre va
riationer i utformningen finns de sedan med, åtminstone till 
slutet av medeltiden. Företrädesvis påträffas de i anslutning 
till samtida kyrkor, konvent och tomter med anknytning till 
kyrkliga ämbeten. 

Det finns en stark och tydlig koppling mellan etablerandet 
av en formell kyrkoorganisation och etablerandet av en skrift
lig tradition. Det var representanter för den katolska kyrkan 
som med en redan utvecklad centraleuropeisk skriftlig och 
administrativ tradition i bagaget fick möjlighet att påverka ut
vecklingen. Möjligheten gavs genom en ömsesidig samverkan 
med en kungamakt i konsolidering och en groende riksbild
ning. Skrivkonsten var det medel som behövdes för att kunna 
åstadkomma en fungerande administration. En administra
tion som var nödvändig för upprättandet av ärkebiskopssäte 
och kungarike. Kombinationen av kyrka och kungamakt med 
exklusiv tillgång till skrivkonsten som ett av instrumenten 
började nu omforma rådande traditioner på ett sätt som helt 
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Styli. Medeltida jordfynd från Lund . Fr. v. KM 16.650, KM 25.579a, 
KM 15.252, KM 34.502, KM 53-435, liggande: KM 25.575. 
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kom att ändra mentaliteten, till exempel gällande jordägande. 
Från att tidigare ha varit tvungen att avgöra äganderätt till 
jord genom mer eller mindre subjektiva vittnesmål, från per
soner som kanske dessutom bara vagt mindes tidigare vitt
nesmål i saken, kunde nu äganderätten styrkas genom skriftli
ga dokument. Dokument som dessutom, till skillnad från det 
flyktigt talade ordet, kunde bevaras och visas upp för framti
den. Rimligen uppstod en förskjutning av maktbalansen till 
fördel för de som behärskade skrivkonsten, då framförallt 
kyrkan. Precis som vittnesmål kan vara falska, så kan skriftli
ga dokument förfalskas och manipuleras av de som har kun
skapen. Ett tidigt exempel på detta utgör det äldsta i original 
bevarade dokument som rör Skånes historia. Det är kung Erik 
Emunes donationsbrev, daterat den 6 januari 1135, av jorda
gods till domkyrkan i Lund. Genom illfundiga formuleringar 
i brevet, som sannolikt upprättats av kyrkans skrivare, »råkar« 
han avsäga sig alla tidigare gällande kungliga rättigheter till 
kyrkans gods. Donationsbrevet är ett tidigt exempel på hur 
pennan är mäktigare än svärdet. Idag är vi mer medvetna om 
vikten av att läsa det finstilta först . 

Den skriftliga traditionen manifesterades också av kyrkan 
genom inrättandet av våra första skolor och bibliotek. I Lund 
kan en domskola beläggas redan 1085 och 1438 påbörjades 
undervisningen i en högskola, »Studium Generale«, knuten 
till Franciskanerkonventet. Främsta syftet var att utbilda per
soner till kyrkliga tjänster och ämbeten. Under loppet av me
deltiden stärkte både kyrkan och kungamakten sin ställning 
gentemot befolkningen genom att ensidigt behärska det skriv
na ordet. Den »Heliga skriften«, mässböcker, kanonisk lag, av
latsbrev, jordeböcker, landskapslagarna, etc., är exempel på 
skriftliga alster som påverkade och formade mentaliteten. 
Vår äldsta berättande historieskrivning, som har haft stort in
flytande på skapandet av våra inre traditioner ända fram i nu
tid, tillkommer under vår äldre medeltid. Sven Aggesen, Snor-
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Detalj ur inbunden handskrift på papper. Kal endarium 
från Dominikanerorden 1400-ta lets mitt. KM 9.161. 

re, Saxo och den okände författaren till Roskildekrönikan -
samtliga hade de anknytning till kyrkan eller sin tids ledande 
samhällsskikt och deras framställningar av sin samtid är fär
gad därefter. 

Under en lång tid framöver skulle den skriftliga traditionen 
förbli exklusivt förbehållen samhällets övre skikt . Att den 
ändå haft ett stort inflytande på de bredare folklagren hänger 
samman med att den fungerat som ett instrument för bland 
annat präster och lagmän. Även om läskunnigheten började 
sprida sig mer allmänt från och med 1600-talet, så dröjde det 
till införandet av folkskolan på 1840-talet, innan läs- och 
skrivkunnighet blev en möjlighet för alla. Och därefter så 
småningom en demokratisk rättighet och självklarhet. 
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För att återanknyta till utgångspunkten för tidsperspekti
vet - styli; idag är åter användandet av styli högaktuellt. Vax
tavlorna har dock ersatts av små handhållna datorer, på vilka 
man skriver direkt på skärmen med en stylus av plast. Vill 
man förmedla det skrivna över rum finns knappast längre nå
gra begränsningar. I samma stund man skrivit färdigt kan tex
ten vara spridd över större delen av världen med hjälp av In
ternet . På sikt kommer förmodligen den digitala informa
tionsteknologin att fullständigt förändra formen för den 
skriftliga traditionen, men med bibehållet innehåll och funk
tion. I egenskap av informationsspridare och kunskapsför
medlare kommer den nya formen helt visst vara överlägsen 
den gamla. Utifrån perspektivet på den skriftliga traditionens 
etablerande och användande under medeltiden kan man emel
lertid projicera ett par reflektioner på den skriftliga traditio
nens stundande nya form; I vems eller vilkas tjänst kommer 
den att vara och vem eller vilka har kunskapen att behärska 
tekniken till fullo? Kommer »skrivandet« åter att bli förbehål
let ett exklusivt fåtal? 
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CONNY JOHANSSON HERVEN I skuggan 
av korset. 

Lund var under en lång period ett centrum inom den katolska 
kyrkan. Staden blev biskopssäte för stiftsorganisationen un
der 1060-talet och ärkebiskopsstolen upprättades år r 104. 
Under loppet av medeltiden kom allt fler kyrkliga institutio
ner att etableras inom staden, som vid medeltidens slut in
rymde inte mindre än 27 kyrkor. Idag återstår endast två kyr
kor från den katolska tiden, Sankt Peters klosterkyrka och 
Domkyrkan. Vandrar man i dagens Lund är det få saker som 
minner om denna tid. Domkyrkans två torn syns alltjämt i 
stadssiluetten och några bronsplaketter av konstnären Tors
ten Treutiger förkunnar var de olika kyrkliga institutionerna 
legat. I stadssjälen, invånarens och besökarens känslomässiga 
uppfattning av staden, finns dock ett otydligt minne av sta
den som en ålderdomlig sådan. Den historiska traditionen gör 
sig alltjämt påmind i innerstadens oregelbundna gatumiljö. 
Kyrkans makt och betydelse var stor under katolicismens ti
devarv och domkyrkans placering nära torget var ingen tillfäl
lighet, utan tillsammans med rådhus utgör denna treenighet 
ett ständigt återkommande drag i medeltida stadsplaner. 

Om få ting påminner om stadens katolska tradition, så 
finns inget kvar av den inre traditionen. Med inre traditioner 
avses våra värderingar, synsätt och tro. De normer och den 
världsbild med vilka vi definierar vårt gemensamma kollektiv, 
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vår kulturella identitet, vilket överlämnas som ett kulturarv. I 
dagens sekulariserade Sverige utgör inte längre den kristna 
tron den normgivande definitionen på det sociala arv och rät
tesnöre som förmedlas från generation till generation. Där
emot utgör fortfarande kristna värderingar en mycket stor del 
av vår inre tradition. Detta märks särskilt i mötet mellan oli
ka kulturer, vilket sker allt oftare i dagens krympande värld. 
Ordet tradition förekommer ofta i debatter, exempelvis vid 
planer att uppföra en moske eller om prästvigning skall vara 
förbehållet endast ena könet. Författaren Jan Guillou lät till
kännage i en Tv-intervju att anledningen till hans nya roman
figur Arn Magnusson blev en korsfarare berodde på att han 
ansåg att tjugohundratalets stora konflikt kommer att vara 
mötet mellan den kristna och den muslimska världen. Guil
lou hyste en önskan att skildra mötet så som det blev en kon
flikt för närmare tusen år sedan. Han lät således en Kristi 
stridsman i det Heliga Landet bli ett grepp för att skildra ett 
möte mellan olika inre traditioner. Kanske är dessa den star
kaste formen av traditioner, men som endast blir medvetet 
och därmed påtaglig, i händelse av konflikt. Att det som över
lämnats inte längre kan överlämnas eller inte längre accepte
ras. Kanske uppstår behovet av inre traditioner i mötet mellan 
det gamla och det nya. 

Föremål är intimt sammanflätade med traditioner, då arvet 
är förmedlat i ting. Inre traditioner ger föremålet en klart 
symbolisk innebörd, där korset är den yttersta yttringen för 
kristendomen. Korset blir själva tecknet på bärarens tro. I 
den svarta jorden på Björkö, det historiska Birka, har en gjut
form påträffats som ger ett nästan övertydligt exempel på 
mötet mellan nya och gamla inre traditioner. Gjutformen är 
nämligen så utformad att både en torshammare och ett kors 
kan tillverkas i formen. Asatron möter kristendomen i samma 
föremål. En liknande gjutform från Trendgården, samtidigt 
på Nordjylland, visar att detta möte inte var en enskild hant-
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Kors av bärnsten, ca 3 cm stort . Har burits i runt ha lsen eller 
möjli gen var it fastsytt på klädedräkten. KM 66.166:2194. 

verkares affärsmässiga sinnelag för rationalisering, utan spe
glar två parallella kulturer, eller mera sannolikt, en blandkul
tur. En smältdegel för kontinentens och nordens olika läror. 

För Lunds vidkommande saknas en lika tyd lig koppling mel
lan hednisk och kristen tro . De tydligaste mater iella spåren är 
de gravgåvor som påträffats i några av alla de gravar som un
dersökts arkeologiskt under årens lopp och som påvisar en äl
dre reminiscens av ett hedniskt gravskick. I övrigt saknas fö
remål med klart hednisk innebörd i Kulturens digra lundaar-
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keologiska samlingar. Möjligen står förklaringen att finna i 
Lunds uppkomst, där mötet mellan det nya och gamla skett i 
och med övergången mellan det förhistoriska Uppåkra och 
Lunds grundläggning. Den stora järnåldersboplats som låg på 
höjden, där Uppåkra kyrka idag är belägen, kan ha varit en fö
regångare till Lund. En hemvist för de gamla gudarna och ett 
maktcentrum för regionens invånare. Uppåkra har åter blivit 
föremål för nya undersökningar och mycket återstår att säga 
om platsens relation till Lund, men en viktig faktor kan vara 
att Lund planlades som ett försök - i förbindelse med kris
tendomen - för att bryta en månghundraårig religiös och po
litisk tradition. De gamla inre traditionerna skulle dö ute på 
höjden söder om Lund i och med de nya inre traditioner som 
skulle födas i stadens uppkomst . 

Om hedniska föremål saknas i samlingarna, finns det däre
mot flera krucifix. Av de jordfunna exemplaren är det särskilt 
ett som tilldrar sig intresset. Det är inte något praktfullt pro
cessionskrucifix, utan snarare dess motsats. Ett litet och i det 
närmaste oansenligt kors . Valet av material kan te sig märkligt 
med tanke på dess grovkorniga utformande, det är nämligen 
av bärnsten. Korset har burits i ett halsband, eller möjligen 
varit fastsytt på klädedräkten. Särskilt fängslande är dess en
kla utformning som ger det en högst personlig karaktär. Ett 
stycke värdefullt material som med föga hantverksmässig fär
dighet täljts till ett enkelt kors, kanske av bäraren själv? Ett li
tet föremål som ändå rymmer en människas hela världsbild 
och övertygelse. Måhända det var bärarens käraste och vikti
gaste ägodel? 

Korset på bilden får symbolisera det »nya« katolska Lund i 
motsats till en hednisk förhistoria. Fascinerande är att det 
omedelbart signalerar våra egna västerländska kristna värde
ringar, men med ett helt väsensskild innebörd än vad dess ur
sprungliga bärare ansåg. Trots igenkännandet, så har föremå
lets ursprungliga innehåll transformerats genom tiden. Sam-
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ma sinnebild, men betraktat utifrån olika inre traditioner, den 
katolska människan för 800 år sedan och dagens »upplysta« 
och reformerade människa. Vi randas kanske en liknade tid 
som då norden blev medlem i den katolska världsordningen. 
Ett nytt möte med världskulturer, där våra inre traditioner 
förändras. 
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Husa ltare med buddhabild från Thailand. Bemålat och förgyllt trä 
respektive brons. Skänkt till Kulturen av Georg Karl in 1917. 

KM 26.232 -33. 
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CATHARINA RAuovERE Religion och ursprung. 
Tid och form 

i Karlins 
rel igi onsh i sto riska 

utställning. 

Kulturhistoriska museet hade i sin tidiga historia en särskild 
religionshistorisk utställning som byggdes upp av Georg Kar
lin själv. I Kulturhistoriska museet: en handbok för besök och 
självstudium (1918) kommenterar han både sina avsikter och 
de utställda föremålen. Handbokens avsnitt »Religionshisto
ria« har ett mycket påtagligt kulturvårdande inslag, men det 
finns inte desto mindre en uppenbar tvetydighet vad gäller de 
konkreta strategierna: Var hör de religiösa traditionerna 
rumsligt hemma? Det gällde att rädda sådant som kunde gå 
förlorat i en tid då modernitetens utmaningar och tekniska 
välsignelser fick människor att glömma sitt kulturarv. Å andra 
sidan är Karlin helt inne på linjen att föremålen helst bör fin
nas i sin urprungsmiljö och att museet därför bör göra allt för 
att hjälpa »kyrkorna själva bevara deras gamla minnesskatter«. 
Härmed framhöll Karlin den rådgivande funktionen för det 
museala arbetet i en tid då många kyrkliga konstföremål kom 
ut på antikvitetsmarknaden för försäljning. 

Läst idag ger vägledningen till Karlins religionshistoriska 
utställning perspektiv på hur religion och religionsforskning 
betraktades vid tiden för första världskrigets slut. Jag vill här 
jämföra Karlins framställning i handboken med några av ti
dens dominerande ideer om kultur, religion, tradition och his
torieskrivning. 
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De senaste 150 åren har sett ett antal definitioner av vad 
»tradition« kan innefatta. Begreppet »tradition« kan i det här 
sammanhanget ses ur tre olika synvinklar. För det första be
tecknar det försök i historisk forskning att etablera kulturella 
enheter som kan studeras och jämföras. Baksidan är svårighe
ten att hantera kulturell förändring och mångtydighet. Ofta 
blandas nationalism, historiefilosofi och politik med uppfatt
ningar om karaktären hos olika etniska grupper. Ett annat per
spektiv på tradition präglas av ivern att finna traditionens el
ler religionens minsta beståndsdelar, att blottlägga kulturens 
anatomi. Sådana tillvägagångssätt blir ofta inriktade mot »ur
sprung« och det essensiellt mänskliga - vare sig det gemen
samma förklaras med historiska eller psykologiska termer. Ur 
ett tredje, mer antropologiskt perspektiv, är tradition i hög 
utsträckning en fråga om val. Detta synsätt betonar flexibili
tet, förändringar och förhandlingar och framhäver människor 
som aktiva aktörer vilka väljer ur en kulturell repertoar. Tra
dition kan då inte förutsättas vara en gjuten form. Hänvis
ningar till traditionen måste betraktas i termer av argumen
tation och makt. I den moderna historievetenskapen ligger 
uppgiften att analysera hur sådana argument konstrueras. 

Vid tiden för Karlins verksamhet dominerades kulturve
tenskaperna på ett självklart sätt av evolutionismen, som im
plicit och explicit utgjorde grunden för förståelse av det för
gångna och samtiden. Religionshistorien blev både ett sätt att 
framställa den egna traditionens rötter och en metod att ka
tegorisera andra kulturer. I evolutionismens kölvatten föddes 
också religionsfenomenologin som genom jämförelser ville 
uppdaga de regelbundna mönster som skulle hjälpa veten
skapsmännen att förstå människan som religiös varelse. Enligt 
den evolutionära historiemodellen övergår olika former av re
ligion i varandra. Den därmed tilltagande tankemässiga kom
plexiteten tänktes ta sig uttryck genom allt mindre ceremoni
el och en allt mer abstrakt gudsbild. De högre religionsfor-
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Ceremoniellt kärl, Navajo-indianer, Californi en, usA, 1800-talets slut. 
Oglase rat och bemålat le rgods. Skänkt till Kulturen av generalkonsul 
J.F. Andersson 1917. KM 25. 933. 

merna »Såsom judendom, muhamedanism och inom kristen
domen den reformerta läran« förenas enligt Karlin i sitt av
ståndstagande från bild- och föremålsdyrkan. Men det finns 
ett uppenbart problem med evolutionistiskt influerad histori
esyn. Utvecklingen tänks gå från lägre till högre former av 



kultur och religion, där Karlin och andra skribenter med obe
kymrad självklarhet ställer sig på översta trappsteget, samti
digt som man prisar värdet av det gamla och inte minst det 
ursprungliga: »äkta« nordisk kultur och livsform. Denna para
dox kommer tydligt fram i värderingen av det exotiskt este
tiska: Naturbarnens konst är vacker och lockande, men den 
kan aldrig nå den komplexitet som präglar de västerländska 
uttryckssätten. 

Religionens ursprung 
Vad lade då Karlin i ordet religion? Han skriver: »All naturlig 
religion leder sitt ursprung ur känslan av egen begränsning 
och därmed avhängighet av makter, som ingripa i människans 
liv oberoende av hennes egen vilja«. Denna deklaration är en 
nyckelmening för förståelsen av vad Georg Karlin kan ha av
sett med sin religionshistoriska utställning. Han använder lad
dade uttryck, och är i mångt och mycket en tidstypisk repre
sentant för akademisk förståelse av vad religion kan vara. 

Upplysningstanken om en naturlig religion, som visserligen 
antas få skilda uttryck i olika kulturer på olika nivåer, förut
satte att människan som kulturvarelse i grunden är religiös; 
religiositeten var den naturgivna egenskap som skiljer män
niskan från djuren. Härvidlag blir ursprunget intressant, både 
bland de exotiskt primitiva och i den egna historien, efter
som allt ursprungligt kunde blottlägga de konstitutiva ele
menten i den naturliga religionen. Det blev forskarens vikti
gaste uppgift att följa en tradition så långt bakåt det överhu
vudtaget var möjligt. 

Den bildade allmänhet som Karlin vänder sig till var med 
största sannolikhet bekant med namn som Edvard Lehman 
och Martin P:son Nilsson. Genom deras och andras skrifter 
fick akademiska begrepp som »mana« och »tabu« snabbt all
män spridning. Orden klassificerade stenåldersmänniskan 
och vilden i samma paradigm. Då Karlins katalog trycktes var 
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religionshistorikern Nathan Söderblom ärkebiskop sedan fyra 
år. Både som kyrkoman och akademiker ville han finna ett ge
mensamt mänskligt etiskt korrelat. Söderbloms ekumeniska 
fredsengagemang var bestämmande för hans syn på förhållan
det mellan kristendom och andra religioner. Efter det första 
världskrigets fasor fanns ett nytt intresse för förenande vär
den och för föreställningen om naturlig religion. 

En viktig influens för Söderblom var den tyske religionsfor
skaren Rudolf Otto. Liksom Söderblom tog han sin utgångs
punkt i mystikforskningen och ett paradigmatiskt möte med 
det heliga - det moment av abstraktion som enligt Otto finns 
i all religion oavsett nivå. Ottos uttryck för helighetsupplevel
sen, ntremendum et fascinosum«, speglar det mysterium män
niskan genom tiderna tänktes stå inför. Mötet med den star
kare makten, där erfarenheten av heligheten och bävan sam
mansmälte, kan ses som en förelöpare till senare existensfilo
sofi, om än i kolonial tappning. I båda fallen framhävs främ
lingsskapet, ställt på sin spets i det moderna samhället, och 
den enskildes möte med makterna. Förnimmelsen av männis
kans litenhet inför det heliga blir med detta betraktelsesätt 
den psykologiska grund som länkar människor samman över 
tid och rum. Även kulturmänniskan kunde känna en ödes
mättad fasa inför makten som är större än hon själv. Därvid 
skänker Ottos och Söderbloms förståelse av heligheten en 
möjlighet till spegling i andras erfarenheter. Att religion är ur
sprungligt, ett memento för den moderna människan, fram
hölls både från predikstolen och föreläsningskatedern. 

Religionens former 
Primärt skulle Karlins religionshistoriska utställning nbelysa 
den kristna kulten i dess olika avformningar, men därjämte 
att låta folktron och de religiöst stämplade händelserna i li
vet« träda fram. Dessa skulle förstås i ljuset av kristendomen, 
men också i förhållande till levande och döda nreligionsfor-
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Nathan Söderblom (1866 - 1931). Ärkebiskop 1914, tidigare verksam som 
professor i religionshistoria i Leipzig och Uppsala. Han tillskr ivs att på 
sin dödsbädd ha yttrat: »Jag ve t att Gud lever. Jag kan bevisa det genom 
religionshistorien«. Kulturens porträttarki v. 

mer«, för att använda Karlins eget uttryck. I denna korta pro
gramförklaring visar Karlins inställning på komparationens 
betydelse i tidens akademiska tänkande. Genom systematiska 
jämförelser skulle lagbundenheten i all mänsklig kulturell ut
veckling göras tydlig, sådan var evolutionismens grundläggan-
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de arbetsmodell. Eftersom denna utveckling tänktes vara uni
versell var det även möjligt att överföra tolkningar mellan skil
da kulturområden. 

Av citatet ovan framgår även att begreppet »form« intar en 
central plats . Med termerna »avformningar« och »religionsfor
mer« betonas en samhörighet, och underförstått tycks någon 
slags enhet förutsättas. De olika uttryck för religion som mu
seimannen finner bland sina samlingar är endast former av nå
got i grunden gemensamt mänskligt. Men problemet kvarstår: 
hur förhålla sig till påtagliga kulturella skillnader och hur 
hantera de förändringar som ägt rum? Hållningen kompliceras 
av den normativa uppfattning om tid som värderar »ursprung
et«: ju äldre desto värdefullare, både mänskligt och socialt. 

Ett tredje nyckelbegrepp är »kult« och även här finner vi en 
kluven inställning. Visserligen gäller antagandet: ju högre reli
gionsform, ju större abstraktion och därmed mindre kultiskt . 
Men samtidigt är ritualerna mänsklighetens sätt att kommu
nicera med det heliga och därför blir religionens och kultens 
ordning människans räddning i hennes strävan bort från det 
kaotiska. I följd av dessa värderingar gäller även en naturgiven 
hierarkisering av samhällsfunktionerna. Karlin använder själv 
termen »arbetsfördelning«, ur vilken organiserade prästerskap 
växer fram som en särskild grupp. De religiösa specialisterna 
hade givna uppgifter i alla kulturer, så även de sakramentsför
valtande lutheranska prästerna. 

Tonen i Nathan Söderbloms ord är dov när han beskriver 
människans behov genom historien av att inrätta ordning i sitt 
annars kaotiska liv: »Nöden, som driver till religionen, utgöres 
på det primitiva stadiet av oberäkneligheten och ovissheten. 
Huru reda sig inför de farliga makternas infall och nycker? / 
--/ Den enda räddningen från ovissheten och från slaveriet 
under de trolldomskunnige är religion, vissheten om en gu
domlig ordning och fasta kultiska inrättningar och ceremoni
er, i vilka människan underkastar sig denna tillvarons lag«. 
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Människans ständiga kamp med »makterna« genom århundra
dena präglar stora delar av utställningen. 

Karlins utställning: det rationella mot det kultiska 
I handboken för besök och självstudium, som är upplagd som 
en vandring mellan husen inom området, talar Georg Karlin 
direkt till sina besökare och berättar både om de viktigaste 
föremålen bland utställningarna och intentionen bakom dem. 
Den religionshistoriska utställningen sattes ursprungligen 
samman 1911-12 och även om den senare flyttades till Vita 
huset fanns den kvar utan genomgripande förändringar fram 
till 1950-talet. Någon direkt insamling av religiösa föremål 
från andra kulturer till museet har aldrig förekommit, men 
Karlin gjorde inköp på auktioner i Sverige och Köpenhamn, 
och i flera fall mottogs värdefulla donationer. Den sydsvenska 
kulturen sattes dock redan från början i relation till övriga 
världen. Därför kom svensk kyrkokonst, livets högtider i bon
desamhället och världskultur att samsas under samma tak. 

Redan under 1870-talet hade studenternas intresse för all
mogen och landsmålen väckts. Mer eller mindre organiserade 
insamlingar tog fart och bildade grundvalen för museer och 
arkiv. Bland det som utgjorde den första ansatsen till reli
gionssamlingen hörde tidigt förvärvad kyrkokonst från Karlins 
egna hembygder i östra Skåne. Av foton att döma dominerade 
sådana kyrkliga inventarier utställningen så länge den existe
rade. Även om Karlin på flera ställen betonar att den reli
gionshistoriska samlingen inte skulle betraktas som konst, är 
det ändå uppenbart att det är de enskilda föremålens form 
och kvalitet som väcker hans intresse. Här finns slående likhe
ter med Carl Wilhelm von Sydows tidskrift Folkminnen och 
folktankar som utgavs från 1914 vad gäller projektet att ge
stalta folkkultur genom presentation (i ord och bild) av en
skilda föremål. Föreställningsvärld eller kulturella samman
hang lyfts aldrig riktigt fram och religionsutställningen om-



fattades uppenbarligen inte av någon strä
van att bygga upp hela miljöer. Här gällde 
istället de konventionella fyllda montrarna. 
Huvudindelningen av det »religionshistoris
ka« materialet gjordes i avdelningarna kris
ten kult, folktro och icke kristna religioner. 
Utgångspunkten för den religionshistoriska 
samlingen var alltså vår egen kyrkohistoria, 
som också upptog den största delen av ut
ställningen. 

Vid ingången över dörren hängde en ko
pia av den medeltida Överhogdalstapeten 
som markör av den nya religionens intåg i 
Sverige då gamla symboler fylldes med nytt 
innehåll. Denna hållning kan även illustre- »Torshammare« 

med korsform. 
ras av det föremål som är en kombinerad Funnen utanför 

torshammare och kristet kors, »den märkli- grav i Veinge i 

ga förbindelselänken mellan Asatro och Halland. Skänkt 
ti ll Ku lturen 

Kristendom«. »Nordens katolska kristentro« 6 1909. KM 19. 03 . 
beskrivs med inriktning på religionens cere-
moniella sida och ett flertal föremål som inte användes i det 
tidiga r goo-talets svenska kyrkor förevisades i montrarna. 
Där låg bland annat kyrkokärl, rökelsekar, processionskors och 
ljusstavar. Vi kan idag ställa oss frågan hur en lutheranskt fos
trad besökare r g r 8 föreställde sig dessa föremål i bruk där de 
låg vackert uppradade på museet. 

Det är intressant att notera att den katolska tron framställs 
som ett större hot än den hedniska religionen. Den antogs un
derförstått harmoniera med odalmannens liv och utmanade 
därför inte föreställningarna om »det nordiska«. Konfronta
tionen och avgrundsdjupet mellan den lutherska läran och ka
tolicismen däremot är uppenbar som den avbildas på Pehr 
Lindstrahls målning från r 776. Karlin kallar den Reforma
tionstavlan, men i museets lappkatalog har den givits titeln 
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Bibeln väges mot Satan och hans anhang. Karlin visar visserli
gen viss ironisk distans till tavlan och andra bilder från tiden 
som målades utifrån pietismens ideal. Men med tanke på 
Lindstrahls polarisering mellan reformationens prästmän i 
strama sv~nska prästdräkter och de pråligt utstyrda katolska 
representanterna blir målningen en markering av epokgränsen 
precis som Överhogdalsvävnaden. Reformationen framhävs 
med tavlans placering i utställningen som den stora intellek
tuella vattendelaren. Skiftet var liktydigt med introduktionen 
av det moderna och det rationella och vägen bort från lägre 
stående kultisk religion. 

Folktro 
Det som kategoriseras som folktro i utställningen binds bakåt 
i tiden till den förkristna nordiska religionen och kopplas inte 
i någon högre utsträckning till det samtida bondesamhällets 
levnadsomständigheter. Angivandet av den rumsliga tillhörig
heten, landskapsbeteckningen, spelade stor roll i beskrivning
en av folktron, medan tiden ter sig om än inte upplöst så er
satt av föreställningen om agrar tidlöshet. Bondereligiositeten 
förblir i grunden den samma med sin inriktning på kretslop
pet av sådd och skörd; fruktbarhetsföreställningar länkar 
samman vikingatid och nutid. Karlin menade sig ha funnit 
kvarlevande former av fruktbarhetsreligion på flera platser. En 
märklig glasflaska frammanar: »de bleknade minnena av en 
nordisk falloskult, pipholken och brännvinsflaskan av fallos
form, använda i Skåne och Småland såsom fruktbarhetsmedel 
vid vårbrukets början«. 

Även om bruken kopplas till den hedniska religionen fram-

Sidan 138- 139: Bibeln väges mot Satan och hans anhang. Oljemålning av 
Per Lindstrahl 1776. Lutherdomens saliggörande tro - en tanke vi har 
svårt att frigöra oss från när vi diskuterar vad religion kan vara - symbo
liseras på målningen av Bibeln som befinns väga tyngre än kistan med av
latspengar som lutar mot drakens buk. KM 24.857. 
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ställs inte folktron som ett hot mot kyrkans dominans, trots 
att den representerade en föreställningsvärld som rimligen 
borde ha betraktats som på kollisionskurs mot kyrkans lära. 
Snarare tycks värnet mot vidskepelse vara en fråga om brist 
på utbildning och rationalitet. Därför blandas också folktrons 
föremål med fornfynd . I montrarna kunde man bl.a. beskåda 
en småländsk trollstocka som troddes kunna dra bin till går
den jämte solkors, vilket representerade »urkraften«, och en 
avbildad manslem »den omedelbara fruktsamhetssymbolen«. 

Skydd och värn mot destruktiva krafter dominerar annars 
framställningen av folktron, som därmed framstår som den 
lilla rädda människans förtvivlade kamp mot mörkrets mak
ter. Här finns amuletter, ällakors och metallföremål som spi
kar och yxor till värn mot den ofärd som tänktes angripa. Ma
terial och symboliska former går igen: stål, kors och kryss. 

Utställningens spiritusask ansågs vara en synnerligen vär
defull ägodel. Likt bjäran och trollharen kunde spiritus dra 
välstånd till gården. Det latinska namnet tyder på ett medel
tida ursprung men ger också en fingervisning om folkliga fö
reställningar om de trolldomskunninga och deras förhållande 
till den lärda världen. Folktron och teologin behöver inte nöd
vändigtvis beskrivas som varandras motsatser. Det ena syste
met behövde det andra som kontrapunkt, men i vissa fall var 
föreställningarna delade. Kyrkans lära om det onda har genom 
århundradena på flera viktiga punker varit tvetydig: Hur 
långt sträcker sig egentligen makten för Satan och hans an
hang? Vilken tilltro kan man fästa till de personer som meto
der att skyddda mot den mörka världens försåtlighet? Genom 
förkunnelsen kom kyrkan indirekt även att stödja föreställ
ningar om människans utsatthet i striden mellan änglar och 
smådjävlars kamp om själarna. 

Symptomatiskt avslutas folktroavdelningen med en svart
konstbok »handhavd av de i den svarta konsten av djävulen 
själv inlärda häxorna och trollkarlarna«. Antalet bevarade 



svartkonstböcker i svenska arkiv är inte stort och med största 
sannolikhet har de även varit ovanliga som faktiskt existeran
de föremål. Men det berättades desto mer på landsbygden om 
präster och deras lärdom. De sades ha författat och samman
ställt svartkonstböcker om hur den fördolda kunskapen kun
de användas. Att Luthers eget Wittenberg ofta förekommer i 
dessa sägner ger en antydan om att kunskap som gav en sådan 
makt troddes komma från Den onde själv. Prästernas position 
som lärda och representanter för överheten utmanades i folk
ligt berättande med antydningar om vetandets mörka ur
sprung. Men framlagd i Karlins monter ter sig svartkonstbo
ken mer som instruktionsbok eller receptsamling än som folk
lig kritik av överheten. 

»Icke-kristna religioner« 
Även inom avdelningen för icke kristna religioner spelade kul
ten en avgörande roll. I montrarna på läktaren visades dans
masker, offerkärl och husaltare upp. Och där: »utställas re
presentanter för gammal egyptisk kult«, nämligen mumier 
och fragment ur den egyptiska dödsboken. Förhållandet till 
text markerar skillnaden i nivå mellan religionerna. Med sina 
textsamlingar kunde den egyptiska religionen inte visas på 
samma nivå som offerreligion och hade därför en egen monter. 
Texten blev en indikation för evolutionisterna att det är fråga 
om en systematisk religion. 

Det finns en påtaglig betoning av det exceptionella och i 
ett särskilt skåp för fetischdyrkan visades bl.a. »den ur en 
Ölandskyrka hemtade gudabilden från Söderhavsöarna, som 
under hundra år av Ölandsbönderna >vördats< såsom autentisk 
bild av - djävulen«. Varifrån Karlin har uppgiften att det av
bildade huvudet spelat en sådan roll vet vi inte. Möjligen är 
det en uppgift från säljaren i Kalmar. Huvudet måste ha tett 
sig groteskt i Ölandskyrkan. Men den föll väl in i den tradi
tionella kyrkokonstens uttryckssätt att framställa allt som 



Mask från Nya Irland som sägs ha hängt i Högsrums kyrka på Öland. 
Sannolikt är masken hemtagen av en sjöman. Ett kyrkorum var förutom 
gudstjänstlokal en plats för kungö relser och olika märkvärdigheter. 
Inköpt till Kulturen i Kalmar 1912. KM 2r.728. 

hörde Djävulen till som en förvrängning av Guds skapelse. 
Även andra »beläten« och gudabilder visades upp. Men det 

finns en uppenbar gradering mellan föremålen både vad gäller 
benämning och sättet de ställdes ut. Objekt från andra reli-

143 



Spiritusask från Småland gjord av sva rva t trä med metallbeslag. 
Som namnet antyder var det fråga om ask elle r en påse som innehöll 
diffusa föremål. Rätt brukad och ackompanjerad av kraftladdade ord 
kunde »hjälpanden« få lyckan att vända. KM 4.881. 

Småländsk »Koddafl aska«. I Ka rlins tolkning stänktes på sina ställ en va r 
vå r brännvinsdroppar ur den kraftl addade behållaren öve r de sydsvenska 
åkrarna. Inköpt till Kulturen 1891. KM 6.860. 
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Ampelhållare till moskelampa av mäss ing, Marocko. 
Gåva till Kulturen 1917. KM 25.948. 
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gioners värld tycks valda så att likhet med den egna religionen 
utgjorde ingången till förståelse. Det fanns flera Buddhabilder 
i montrarna, en kinesisk Kuan-Yinfigur och en egyptisk 
Horusfalk vilka skiljs ut från fetischerna som nämndes ovan. 
Med stor sannolikhet på grundval av sitt estetiska värde. Men 
också för att de till skillnad från fetischerna närmade sig hög
gudsreligion på den evolutionära stegen. Kuan-Yinfiguren har 
en påfallande ikonografisk likhet med de medeltida katolska 
Mariaskulpturer som också visades på utställningen. Också 
den egyptiska Horusgestalten är möjlig att placera inom ett 
kristet paradigm, även om ingen absolut analogi kan upprät
tas. Den egyptiska »treenigheten« - med Osiris, Isis och 
Horusbarnet - är det visserligen Osiris som spelarhuvudrol
len. Men offerdöd, återuppståndelse och besök i dödsriket är 
centrala temata. Föremål som kunde kopplas till sådana före
ställningar kunde naturligtvis inte jämställas med offer och 
masker. 

Den religionshistoriska utställningen avslutas med två 
montrar om islam och judendom, eller som Karlin uttrycker 
sig med sitt tidstypiska språk »islamitiska kultföremål« och 
nisraelistisk gudsdyrkan«. För båda montrarna gäller att tiden 
saknas; båda religionerna framstår som fasta oföränderliga 
system. Fastän det rör sig om två nhögreligioner« sätts inte nå
got av föremålen in i någon kontext som antyder en samman
hängande världsbild. Till de muslimska föremålen hör moske
lampor och en bönematta. Det är säkerligen ingen tillfällighet 
att Karlin har valt just dessa. De faller in i lutherdomens kyr
kocentrerade paradigm för religionsutövning. Tagna utanför 
mosken skulle de säkert ha klassificerats inom kategorin sed
vänjor, möjligtvis magi. Lampan kan ses som ett exempel på 
föremål som tillskrivs en bestämd religiös funktion, men 
mycket väl kan ha använts till något helt annat i sin ur
sprungsmiljö. Orientaliska mattor och kalligrafi var också fö
remål som kunde ingå i högreståndsinredning och var därför 
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inte enbart förbundna med religionsutövning. 
Trots att judar var de enda »främmande trosbekännare« 

Kulturens besökare rimligen kunde ha vardaglig kontakt med 
vid denna tid, finns det ingenting i den judiska montern som 
ger någon fingervisning om att det i det samtida Lund fanns 
en, om än inte stor så väl synlig, judisk befolkning. I Kul
turens montrar visades »israelitiska kultföremål« av silver, 
men lika litet som bland de muslimska föremålen anas levan
de människor. Det judiska utställningssilvret inköptes, till
sammans med andra antikviteter, från antikhandlaren Nathan
son i Köpenhamn. Karlin handlade tidigt av de judiska gård
farihandlarna som under sina färder runt om i Sverige köpte 
textilier, redskap och andra allmogeföremål som såldes vidare 
till museet. Att avstå från och avyttra egna ägodelar, som vore 
värdefulla för museets dokumentation av judiskt liv, föresvä
vade dem knappast. 

Upplevelsen av skillnad 
Museimannen och folklivsforskaren Gösta Bergs omdöme i 
Svenskt biografiskt lexikon I 975 om Karlins utställning är ral
jerande. »Som en lätt karikatyr framstod avdelningen Reli
gionshistoria, där Kristen kult fick samsas med Trolovning o 
äktenskap, Folktro o Icke kristna religioner«. Men Karlin mås
te på gott och ont ställas i relation till sin tid för att hans av
sikter ska framträda. Med den jämförande metoden var religi
ösa fenomen ett slags abstrakta idealtyper snarare än levd er
farenhet, vilket passade Karlins intresse för ting. Placeringen i 
montersystemet gav en tydlig fingervisning om vilken nivå 
tinget/fenomenet tänktes placerat på. Det är dock inte enbart 
av idehistoriskt intresse man bör lyfta fram de tankar och 
värderingar som präglade Karlins syn på religion. Fenomeno
login har levt kvar i populära och allmänt spridda framställ
ningar av religionernas historia långt efter Karlins tid. Mircea 
Eliade och Joseph Campbell har med åtskilliga upplagor av 



Gravfigur av bemålat trä föreställande den egyptiska guden 
Horus, Egypten. Skänkt till Kulturen 1912. KM 2r.93r. 

sina böcker spridit uppfattningar om evig återkomst och sta
bila arketyper. I handboksframställningar framhävs ofta likhe
ter mellan religioner där den egna kristna föreställningsvärl
den mer eller mindre underförstått blir måttstocken med vil
ken andras föreställningsvärldar mäts. 

Det kan tyckas lätt att med ett ironiskt leende avfärda 
1800-talets evolutionism utan att se att den som kulturteori i 
förhållande till tidigare vetenskapssyn erbjöd ett system att 
sortera vetande. Sedd ur ett sådant perspektiv representera
de Karlins utställning både en pedagogisk och kunskapsteore
tisk förändring. Från kuriosakabinetten och Kungl. Akade
miens Naturaliekammare, som inte gjorde någon större åt
skillnad mellan natur och kultur, anlades ett friluftsmuseum 
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där besökaren kunde vandra mellan miljöerna och uppleva 
stämningar, färg, form - och kanske erfara en tänkeväckande 
förnimmelse av skillnad. De politiska dimensionerna av evo
lutionismens kultursyn leder i två skilda riktningar. Nathan 
Söderbloms inkännande välvilja att förstå och dela kan kon
trasteras mot en nationalistisk förståelse av tradition som 
kom att prägla hela Europa långt efter andra världskriget. 

Även i Karlins utställning är den komparativa evolutionis
mens exkluderande drag de mest uppenbara: den särskiljer 
och framhäver den egna protestantiska kulturen på bekost
nad av det som är primitivt, kultiskt eller katolsk. I den bety
delsen blir den religiösa traditionen ett staket att markera av
stånd mot andra. Men den är paradoxalt nog även inklude
rande i den meningen att jämförelserna syftar till att vaska 
fram universella kulturella kategorier. Här i ligger kanske den 
största olikheten gentemot vår egen tid. Kulturella skillnader 
bejakas idag som en utgångspunkt för både vetenskapliga och 
politiska diskussioner. Upplevelsen av skillnad skapar i bästa 
fall nyfikheten, i sämsta fall rädsla. Vår tids stora kulturpoli
tiska utmaning är att leva med skillnader och mångfald. 
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Mansfi gur snidad ur valrossbete. Jordfynd från Ku lturens bakgård, 
1000-talet. Enligt äldre tradit ioner föres tällande den fornnordi ske åsk
guden Tor. Numera anser man att det är en spelpjäs, kanske kungen, 
från det vikingatida spelet hn efatafl. KM 38.352. 



SEBASTIAN GOKSÖR Beläte, gudabild 
eller spelpjäs? 

År 1936 erhöll Kulturen en gåva av muraren Alfred Carlsson . 
När Carlsson grävde i sin trädgård hade han hittat en liten fi
gur av vad han trodde var snidat horn. Trädgårdsjorden hade 
han hämtat från grundgrävningar i kvarteret Kulturen 25, där 
Kulturen nu har delar av sin verksamhet. Figuren är 4,7 cm 
hög och föreställer en man sittande på en relativt låg stol med 
smal hög rygg. Stolens rygg och mannens båda axlar är pryd
da med ristade cirklar med mittpunkt. Det är en enkel och 
mycket vanlig dekor i det vikingatida och tidigmedeltida 
formspråket, tillverkad med ett passarliknande redskap. An
siktsdragen är grova, men håret markerat med fina linjer. Med 
båda händerna håller mannen om sitt långa tvinnade skägg. 

Från första stund fångade figuren arkeologernas intresse. 
Vad eller vem föreställde figuren? Hur gammal var den? Frå
gor som genom åren fått varierande svar. Hur synen på figuren 
förändrats och den arkeologiska traditionen utvecklats sedan 
1930-talet är intressant. Många säger att de arkeologiska teo
rierna och tolkningarna förmodligen mer speglar sin egen 
samtid än beskriver det förflutna. 

Första gången figuren diskuterades kretsade intresset mest 
kring åldern och motivet. Utifrån då populära typologiska pa
ralleller slöt man sig till att figuren föreställde den fornnor
diska guden Tor, eller belätet som man sade. Flera jämförelser 



med liknande gudabilder har gjorts genom åren, bland annat 
med en bronsfigur från Island. Den isländska statyetten håller 
en torshammare i sina händer på ungefär samma vis som Lun
dafiguren håller sitt skägg. Från Rällinge i Sörmland finns en 
omisskännlig statyett av Frej. Rällingefiguren har emellertid 
bara ena handen om skägget. 

Tor, lika folklig och populär som Oden var majestätisk, tog 
vid slutet av vikingatiden över rollen som ledande personlig
het inom fornnordisk mytologi och kom att ställas ansikte mot 
ansikte med Vitekrist. Med stor sannolikhet kom myten och 
traditionen kopplad till Tors värv och person att få ett starkt 
fäste i folkets sinne, vilket än idag återspeglas på många vis. 
Otaliga skrönor förtäljer om bragder och äventyr. Tor, åskans, 
luftens och det vackra vädrets gud, framställs som kraftkarl 
och hjälte, men också medmänskligt, som lite dum, i komiska 
eller pinsamma situationer - teman och bilder som lever kvar 
i mycken amerikansk film än idag. Torshammaren, eller Mjöl
ner, kom att bli en av de vanligaste symbolerna för fornnor
disk religiositet och fyllde samma funktion i kampen mot den 
framväxande kristenheten som krucifixet gjorde på motstån
darnas sida. Tyvärr har på senare år nyfascistiska grupper 
gjort anspråk på Tors symbolik och torshammaren har nästin
till blivit synonym med nynazism. Arkeologin måste hjälpa till 
att vinna tillbaka de traditionella symbolerna. Förmedling 
och skolning är nyckelord även om de redan börjar bli slitna. 

På 1960-talet kom åter den lilla figuren att behandlas i Kul
turens årsbok. Efter en noggrann genomgång av främst de is
ländska sagorna och några av de tidiga missionärernas berät
telser bekräftade att figuren föreställde Tor. Att cirkelorna
mentiken på stolsryggen med lite god vilja kan tolkas som en 
stiliserad torshammare ansågs ytterligare bekräfta uppfatt
ningen, en tradition som kom att leva kvar in i 1970-talet. Det 
faktum att de isländska sagorna först nedtecknades efter fle
ra hundra års muntliga traditioner, eller att de tidiga kristna 



biskoparna som beskrev det fornnordiska religionsyttringarna 
var partiska vilket förmodligen grumlat deras omdöme, har 
inte bekymrat författaren . 

l g8o hade den vetenskapliga infallsvinkeln förändrats. I en 
brittisk publikation föreslogs att figuren av valrossbete skulle 
kunna föreställa Frej, mindre troligt Tor, men förmodligen var 
den endast en vanlig spelpjäs. Det är skägget, en symbol för 
fruktbarhet, som lett tankarna till Frej. Utifrån materialet, 
valrossbeten, diskuterade man också såväl handel som rike
dom och lämnade därmed den religiösa tolkningen ryggen. 
Man hade kanske inte samma traditioners ok som de skandi
naviska forskarna över sig och kunde därför tillåta sig detta då 
nästan djärva grepp. I frågan om figuren som en spelpjäs fres
tas man till jämförelser med det så kallade Lewis-fyndet. De 
medeltida schackpjäserna från Skottland är dock knappast li
ka Lundafiguren. Däremot är vår figur näst intill identisk i sin 
hållning med en spelpjäs av bärnsten från Roholte i Danmark. 
Den har också en slående likhet med kungen i en uppsättning 
spelbrickor till det vikingatida spelet hnefatafl från Baldur
sheimur på Island. Spelet påminner något om schack och har 
ansetts ha trängts undan av det senare under l20o-talet. Såväl 
den danska som den isländska figuren har, som Lundafiguren, 
båda sina händer om skägget. 

I samband med utställningen Viking og Hvidekrist i början 
av lggo-talet dammades figuren av igen. Att det rörde sig om 
en spelbricka hade nu blivit vedertaget. De tidigare teorierna 
om gudomlighet avfärdades bestämt och intresset leddes, 
med en kulturhistorisk vinkling, in på själva stolen figuren 
satt på - en typisk medeltida stol som traditionellt tillverka
des ur ett stycke trä. 

Man kan säga att vi delvis är tillbaka där vi började. I brist 
på säkrare metoder att datera eller förstå figuren använder vi 
återigen typologin. Därigenom kan vi placera figuren före 
1200-talet, förmodligen i rooo-talet, och med stor sannolik-
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het säga att det är en spelpjäs . Från början fanns tendenser till 
att vilja framställa figuren som något mycket gammalt och be
tydelsefullt, gärna med religiösa förtecken. Det är en inställ
ning till arkeologin och kulturmiljövården som lever kvar än 
idag även om de ledande skolorna numera mer börjat intres
sera sig för större sammanhang. Istället för att leta efter det 
sensationella eller det unika lägger man nu mer tid på att för
stå hur och varför figuren hamnat här. Ur den synvinkel be
rättar figuren om kontakter västerut, med Norge och Island. 
Även om arkeologin är starkt traditionsbunden så är den tra
ditionella uppfattningen om arkeologin ännu starkare och att 
arkeologer fortfarande refererar till figuren som Tor är bara 
ett uttryck för vår samtid. 
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PETER CARELLI Laddade fornsaker. 

I Lund, som har en exceptionell arkeologisk tradition, har di
verse föremål från stenåldern tagits tillvara vid grävningsar
beten allt sedan 1800-talets slut. Redan år 1923 uppmärk
sammade Georg Karlin, Kulturens grundare, detta för den 
medeltida staden Lunds vidkommande märkliga fyndmateri
al: »Redan det ej oansenliga antal stenåldersfynd som grävts 
upp ur Lunds jord [---] tala om, att denna plats, så länge som 
Skåne över huvud taget varit befolkat, också följt med i den 
allmänna kulturutvecklingen« . Enligt Karlin hade alltså be
byggelsen i Lund rötter långt tillbaka i stenåldern. 

Sedan Karlins dagar har ett stort antal arkeologiska utgräv
ningar ägt rum inom det medeltida stadsområdet. Någon 
egentlig stenåldersboplats på platsen har dock inte konstate
rats. Därför är det desto mer intressant att stenåldersföremål 
allt som ofatst påträffas i Lunds medeltida kulturlager. Inom 
arkeologin finns dessvärre en vana att bortförklara det som 
dateringsmässigt inte >passar in< . Med detta betraktelsesätt 
har stenåldersföremålen förklarats som slumpmässiga strö
fynd som hamnat där de hamnat då depåer, boplatser och gra
var från stenåldern grävts sönder. Följaktligen har dessa fynd 
ansetts som ointressanta och informationslösa. Detta synsätt 
ifrågasattes dock då arkeologiska undersökningar under åren 
1990-93 resulterade i fyra nya stenåldersfynd - en flintdolk, 
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en flintyxa, en flintskära och en bergartsyxa. Något som före
nade fynden var även att de alla grävts fram i direkt anslut
ning till medeltida bostadshus. 

Det mesta talade således för att de nyupptäckta stenål
dersföremålen inte alls var ointressanta i sina medeltida sam
manhang utan faktiskt bar på ny och outtolkad information. 
En inventering av Kulturens samlingar visade dessutom att 
inte mindre än 83 stenåldersföremål påträffats inom Lunds 
medeltida stadsområde under de senaste I oo åren. Troligen 
kommer flertalet föremål - yxor, mejslar, pilar, dolkar och skä
ror - från stadens omgivningar som är rika på förhistoriska 
boplatslämningar och gravar, men den stora fyndvariationen 
och inslag av mer >exotiska< föremålstyper talar även för att 
ett antal föremål avsiktligt transporterats till Lund. Detta 
medvetna intresse för stenåldersföremål tycks ha existerat 
under hela medeltiden då de arkeologiska dateringarna av 
fyndplatserna spänner över tiden från goo-talets slut till 
I 500-talet. Frågan är bara vilken samlande ide som legat bak
om de medeltida lundensarnas intresse för fornsaker. 

Är det rent av så att de lundafunna stenåldersfynden in
samlats som följd av en medeltida antikvarisk medvetenhet 
om tidigare generationers materiella lämningar? Detta är 
knappast troligt då medeltidens tidsuppfattning var cyklisk, 
och inte kronologisk som idag, vilket medförde att medelti
dens människor i mångt och mycket var >historielösa<. Mänsk
lighetens historia fixerades av den bibliska kronologin, och i 
denna fanns inte någon plats för någon förhistoria . Medeltids
människan brydde sig självfallet inte om mänsklighetens för
historia eftersom denna överhuvudtaget inte existerade. 

Istället faller tankarna naturligt på den folkliga tradition 
kring åskstenar, eller åskviggar, som återfinns över i stort sett 
hela världen. Placerade i detta sammanhang blir stenålders
fynden från Lund viktiga informationsbärare med en både 
lång och spännande historia att berätta. Åskstenstraditionen 



Inom Lunds medeltida stadsområde har sammanlagt 83 stenåldersföre
mål påträffats i de medeltida kulturlagren. Föremålen omfattar 36 flint
yxor, 16 bergartsyxo r, åtta flintm ejslar, en berga rtsmejsel, fem flintskä
ror, 14 flintdolkar, två flintpilar och en flintspjutspets. De spänner över 
en lång tidsrymd, från senmesolitikum ti ll bronsålder. Bilden visar ett 
urval av ur Kulturens sa mlingar. Foto: Lars W estrup. 
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tycks vara mycket väl spridd över Europa, Asien och Afrika . 
Den återfinns även i Amerika, men har troligen förts dit ge
nom invandrande europeer. Såväl den stora geografiska sprid
ningen som flera omnämnanden i antikens litteratur talar för 
att åskstenstron i sina grunddrag är uråldrig. 

Enligt antik tradition hade stenar inte enbart mineralogis
ka egenskaper utan även en magisk och helbrägdande kraft 
samt en symbolisk-moralisk betydning. Stenyxor och deras 
magiska egenskaper beskrivs exempelvis av Plinius den äldre 
(23-79 e. Kr.). Stenyxorna ansågs bl.a. kunna underkuva stä
der och upplösa flottor till havs, och en särskilt ovanlig sort 
förekom endast på de platser där åskan slagit ned. Även arke
ologin har påvisat stenyxornas betydelse under denna tid . I 
England och i Frankrike har nämligen ett flertal neolitiska 
stenyxor påträffats i romerska eller romersk-keltiska tempel
miljöer. 

I de flesta kulturer har också åskan och blixten förknippats 
med högre makters agerande. Åskstenen har betraktats som 
den materiella lämningen av ett gudomligt, eller åtminstone 
övernaturligt, handlande. Flera av benämningarna på åskste
nen tyder också på att den i Norden uppfattats som åskgu
dens vapen. Klara likheter finns även med den rent hedniska 
tron på Tors hammare och dess antidemoniska och fruktbar
hetsfrämjande krafter. Enligt åskstenstraditionen slungades 
en sten ned från himlen vid åsknedslaget. Blixten förorsaka
des av den nedfallande stenen, medan den samtidigt förekom
mande elden och knallen sågs som en följd av den. Åskstenar
na utgörs vanligtvis av stenåldersredskap, oftast yxor men 
även dolkar och skäror. Likt kärt barn har åskstenen många 
namn. Gemensamt är dock kopplingen till åskan, blixten eller 
guden Tor. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att den icke-kristna åsk
stenstraditionen var så utbredd i medeltidens Lund, en stad 
som under hela medeltiden var ärkebiskopssäte och präglades 
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Åskstenstradition en va r väl spridd redan under medeltiden. Enligt den
na tradition slungades en yxliknande sten ned från himlen va rje gång 
som bli xten slog. På de tta träsnitt från 1400-ta let visas hur st aden 
Ensishe im i Tyskland träffas av blixten - och så ledes även en åsksten. 

starkt av de många kyrkliga institutionerna. Trots att den 
kristna läran och åskstenstraditionen kan sägas vara varan
dras religiöst-magiska motsatser så rymdes de uppenbarligen 
inom ett och samma livsrum. Den kristna kyrkan var visserli
gen mycket intolerant mot den hedniska läran, men var ändå 
tolerant gentemot den folkliga föreställningsvärlden . Det nor
diska religionsskiftet fungerade rent av som en smältdegel där 
gammalt och nytt förenades enligt en ny ordning. 

Varför betraktade då medeltidsmänniskan dessa åskstenar 
med sådan vördnad och respekt? I dikten Liber lapidum eller 
Liber de gemmis som den också kallas, skriven någon gång 
mellan 1067 och 1081 av den franske biskopen Marbod~us, 
beskrivs åskstenarnas magiska egenskaper: nHan som bär en 
kommer ej att träffas av blixten, inte heller hus om stenen 
finns där, passagerare på skepp som färdas på hav eller åar 
kommer inte sänkas av storm eller träffas av blixten, den ger 
seger i rättegångar och strider, och garanterar god sömn och 
sköna drömmar«. Under medeltiden betraktades alltså åskvig
garna som övernaturligt formade föremål med en rad magiska 
egenskaper. 
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Flera av de i Lund funna stenåldersföremå len uppvisar oförklarliga ska
dor såsom förstörda egga r och mindre skå lgropsliknande urgröpningar. 
Detta ta lar för ett re lat ivt utbrett bruk av åsks tenspul ve r även under 
medeltiden . KM g.62ob, KM 23.864, KM 35.375, KM 8-463. 
Foto: Lars Westrup. 
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Troligen förändrades inte synen på åskstenarna nämnvärt 
de efterföljande århundradena. Den danske fornforskaren Ole 
Worm (1588-1654) beskrev åskstenarna, dvs. stenyxorna, i 
sin samling som antingen meteoriter eller förstenade metall
redskap. Från >säkra vittnen< hade han även information om 
att dessa föremål påträffats exempelvis i hus eller i träd där 
blixten just slagit ned. I och med att den egentliga fornforsk
ningen tog fart under 1600-1700-talen började åskstenarnas 
övernaturliga ursprung ifrågasättas. Istället menade man att 
föremålen tillverkats av människohand och att de fungerat 

\ 
som redskap i icke-metallförande förhistoriska kulturer. 

Inom den vetenskapliga samhällseliten blev denna tolkning 
snabbt den förhärskande - och är så än idag. De vetenskapli
ga upptäckterna tycks dock mycket litet, eller rent av inte 
alls, ha påverkat den breda folkliga åskstenstraditionen, något 
som märks tydligt i etnologiska uppteckningar från 1800-ta
let. Också i det moderna traditionsmaterialet finns fylliga be
skrivningar av åskstenstraditionen i vilka åskstenarna tillmät
tes betydande magiska krafter. Vanligt var att åskstenen un
dangömdes på ett särskilt ställe, klart avskilt från vardags
sysslorna i huset, inmurad i väggen, nedlagd under golvet el
ler en tröskel, lagd ovan himmelssängen eller under taket. 
Dess viktigaste egenskap var att den skyddade mot åskväder, 
blixtnedslag och vådeld. Eftersom man trodde att blixten al
drig slog ned två gånger på samma ställe uppfattades en åsk
sten som ett effektivt brandskydd. Förutom detta fanns ett 
komplex av skyddsmagiska och fruktbarhetsbefrämjande 
egenskaper. Åskstenen hindrade säden i en kornbinge från att 
sina, höll råttorna borta, hindrade mjölken från att surna och 
fick brygden att jäsa. Den garanterade jakt- och fiskelycka 
samt var ett skyddsmedel mot troll och andra onda makter -
och den kunde dessutom nyttjas i kärleksmagi. 

I många kulturer finns en direkt koppling mellan fornsaker 
och religiösa föreställningar. Exemplen är många. I Egypten 
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Ett talande bevis för att stenyxor 
sedan länge anset ts va ra amule tter 
med undergörande krafte r är den 
grönstensyxa som försetts med in
huggna initialer sa mt årtal et 1799. 
Yxan inkom till Lunds universitets 
historiska muse um år 1895-96 se
dan den påträffats undangömd i 
ett lönnfack i en låda hos en antik
vitetshandlare i Lund. 
Teckning av LU HM 1403. 

skapades t.ex. redan på 500 f. Kr. vad som beskrivits som 
världens första fornsaksmuseum. I detta förvarades en mängd 
gamla babyloniska föremål som ansågs ha skapats av gudarna 
och som därför besatte övernaturliga krafter. I östra Nord
amerika har tusentals år gamla redskap hittats på irokesiska 
boplatser från 1400- 1500-talen e. Kr. då irokeserna uppfat
tade föremålen som okända andars amuletter. Ruinstaden 
Teotihuacan, en stad som varit bebodd under det första tu
sentalet e.Kr., betraktades av aztekerna på 1500-talet som en 
gudarnas lämning. Bland Kantu-folket i Indonesien är de få 
påträffade stenartefakterna än idag i shamanernas ägo då de 
anses besitta övernaturliga och helande krafter. 

Det närmast universella sambandet mellan fornsaker och 
religion öppnar således möjligheter för en ny tolkning av de 
många stenåldersföremål som hittats i det medeltida Lund. 
Det är rimligt att anta att de är materiella uttryck för en me
deltida magisk-religiös föreställningsvärld som till stora delar 
är okänd och outforskad. Den historiskt kända åskstenstradi-
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tionen tycks alltså kunna föras tillbaka i tiden till tidig me
deltid . Faktum är att stenyxor använts vid boplatsoffer redan 
under föremålens >samtid<, under stenåldern . Trots dessa lik
heter är det inte fråga om en och samma tradition som levt vi
dare från stenåldern ända in i modern tid . Förmodligen har 
traditionen successivt förändrats och anpassats efter männis
kors önskemål och behov. Under stenåldern låg troligen den 
magiska innebörden i själva offrandet av nytillverkade yxor, 
skäror och dolkar varvid föremålen tillmättes passiva egen
skaper såsom skydd för exempelvis byggnader. Under medelti
den var däremot dessa föremål okända ting som därmed för
knippades med >det övernaturliga<. Människors förklaring till 
föremålens existens var att de slungats till marken vid åska . 
Föremålen var därmed magiska i sig och kunde därför utnytt
jas på ett mer aktivt sätt . De var amuletter som ansågs ge 
skydd och lycka åt upphittaren. 

Denna betydelse har sedan levt vidare långt in i modern 
tid. Vid renoveringar av gamla hus påträffas än idag allt som 
oftast stenyxor under trösklar eller i väggarna. De fl esta kän
ner nog till att det rör sig om åskviggar, men ser dem inte som 
historiskt värdefulla objekt utan enbart som trivial folkloris
tisk rekvisita. Det som ligger bakom deras närvaro är dock 
värt större eftertanke. 
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MATTS W I BERG Det var en gång. 

Många har hört talas om rollspel men kanske oftast i samband 
med de debatter som förts i media om ungdomsvåld, där pa
ralleller mellan självdestruktivitet, droger och rollspel har 
dragits . Under de senaste tjugo åren har de dock allmänt bli
vit en alltmer populär form av förströelse och sysselsättning. 
Själv har jag spelat rollspel sedan slutet av r g70-talet. 

Att spela rollspel ger en möjlighet att kunna ställa sig utan
för det moderna samhällets snabba tidsrytm och med fanta
sins hjälp påverka tid och rum. Populariteten kan hänga sam
man med ett sökande efter en motvikt till den rotlöshet som 
många känner i dagens alltmer kaotiska och medialiserade 
samhälle. De flesta rollspel utspelar sig i en fantasivärld där 
allting är möjligt och den enda begränsningen är fantasin. 
Tidsmässigt rör sig rollspelen antingen i medeltiden eller i en 
avlägsen framtid där båda är lika fantastiska. Miljöer och hän
delser har därför många paralleller med folksagans och kan 
ses som en modern typ av muntligt sagoberättande, där möj
ligheten att kunna påverka berättelsens innehåll tillkommit. 

Rollspel kan spelas av minst två personer, men man bör 
helst vara fler. En av spelarna är spelledare och är den som 
presenterar alla miljöer, personer och händelser i spelet med
an de övriga spelarna tillhör den grupp av äventyrare som ska 
utsättas för de utmaningar som finns i rollspelet. Spelledaren 
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måste även kunna spelets regelsystem, något som oftast krä
ver någon månads förberedelse och genomläsning av tjocka 
regelböcker. I regel tar också själva spelet mycket lång tid, 
vanligtvis flera månader. På så sätt har spelarna möjlighet att 
utveckla och fördjupa sina spelkaraktärers färdigheter och 
personligheter. I spelet kan också små tennfigurer för olika 
»rollerc< användas för att ytterligare förstärka fantasin och för 
att ge en visualisering av var karaktärerna befi nner sig i rela
tion till varandra under äventyrets gång. 

Rollspelen är en företeelse som är relativt ung. Amerika
nerna Gary Gygax och Dave Arneson gör 197 4 det första 
kommersiella rollspelet Dungeons & Dragons som bygger helt 
på en fantasy-värld mycket inspirerad av J. R. R. Tolkiens sa
gor, vilka tidsmässigt motsvarar 1100 - 1400-talets föreställ
ningsvärld. 1977, samma år som filmen Star Wars har premi
är världen över, släpps Marc Millers Traveller och rollspelen 
flyttas till framtiden . Magin blir till teknologi och svärden 
blir till laserpistoler. Istället för att utforska övergivna ruiner 
och mörka grottsystem gäller det nu att ta sig till avlägsna sol
system och utforska dessa. Därefter följer en mängd olika va
rianter och utvecklingar av spelet där exempelvis William 
Gibsons bok Neuromancer ( 1984) blir en inspirationskälla till 
ett s.k. cyberpunkrollspel. Totalt finns det ett hundratal vari
anter av de ovan nämda genrerna. 

En jämförelse mellan rollspel och folksagor kräver några 
grundläggande klargöranden. En saga är en längre berättelse i 
flera episoder vars innehåll inte har någon anknytning till 
verkligheten, dvs. platser och namn har inga verkliga motsva
righeter. Innehållet i sagan är till sin komposition stereotypt 
men detta uppvägs av ett fantasirikt motivval. Folkloristerna 
skiljer mellan folksaga och konstsaga. Den senare har i många 
fall inspirerats av folksagan och har dessutom lånat många av 
dess stilmedel. Konstsagan har dock främst vänt sig till en lit
terat läsekrets. Folksagan har däremot överförts muntligt och 
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skapat en bred folklig förankring. Genom den muntliga trade
ringen har en stor mängd sagovarianter uppkommit. Den 
muntliga traditionen var livaktig fram till industrialismens 
genombrott då bl.a. barnböcker började ges ut vilket också in
nebar att folksagan, som tidigare varit en del av vuxenkultu
ren, blev mer och mer knuten till barnkulturen. 

Till formen hamnar rollspelet inom konstsagodefinitionen 
eftersom den inte har den folkliga förankring som krävs av en 
folksaga men lånar från folksagans stilmedel. Miljöer och hän
delser följer den fantasimässiga ram som är typisk för sagan 
och som också återfinns hos konstsagan. Det som sedan blir 
det särskiljande är att rollspelets berättelse är öppen och inte 
fixerad som hos konstsagan, utan denna kan förändras allt ef
ter hur spelarna väljer att agera. Berättelsen byggs sedan på 
under spelets gång med de miljö- och händelsebeskrivningar 
som presenteras av spelledaren i interaktion med spelarna. 
Rollspelen följer dock vissa grundläggande mönster som upp
repas i olika spel och äventyr. Spelarnas karaktärer står oftast 
på den goda sidan och tillhör en utvald grupp som ska ta itu 
med ett uppdykande hot mot den värld som karaktärerna be
finner sig i. Med de olika medel som spelarna har till förfo
gande ska detta hot avvärjas så att ordningen återställs. Efter
som spelarnas karaktärer utvecklas hela tiden under spelets 
gång blir farorna större och större vilket ökar utmaningen och 
driver spelet vidare. 

Hur ser då rollspelsberättelsernas grundmönster ut och 
vilka är likheterna med den traditionella sagan? Utifrån den 
ryske strukturalisten Vladimir Propps sagoformsanalyser går 
det att plocka fram de likheter och skillnader med sagan som 
kan finnas. I Undersagans transformationer (r g28) redogör 
Propp för de immanenta strukturer som finns i sagor och som 
bildas av olika funktioner i »undersagan«, dvs den typ av be
rättelse som de fl esta av oss idag associerar med en »riktig« 
saga. Denna inleds oftast med frasen »Det var en gång ... « för 
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att därmed koppla berättelsen till en fantasivärld. Propp visar 
att det finns ett arketypiskt mönster för alla aktuella former 
av folksagor. Genom att reducera alla varianter av sagan till en 
grundform och alla konstruktioner till en enkel struktur kan 
man urskilja en så kallad ursaga. Sagofigurerna har bara ett 
fåtal , snarlika funktioner som följer en viss ordning. Allt öv
rigt kan förändras. Propp urskiljer exempelvis »bortsändan
det« och »bortdragandet« som återkommande storheter, med
an motiven för dessa varierar liksom personerna. I exempelvis 
Hans och Greta t as barnen ut i skogen av sin styvmor och Röd
luvan skickas iväg av sin mor t ill sin mormor med vin och ka
kor. Personernas funkt ioner i sagan, olika hinder och sökan
dets etapper bli r i grunden likartade från saga till saga. Sagan 
kan sedan ytte rligare delas upp i mindre element vilka för 
handlingen vidare och kan rubriceras som exempelvis en gi
vare av något fö remål, mottagaren av föremålet etc. 

Gör vi ett ytligt försök att applicera Propps tankegångar på 
rollspelens berättelser kan en del sagotypiska mönster och 
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funktioner spåras. Ett exempel är Dungeons & Dragons-även
tyret Castle Amber. Spelarnas alter egon befinner sig på resa 
mot en stad där en prins söker äventyrare. På vägen dit stöter 
äventyrarna på ett hinder - de förflyttas till en parallellvärld 
där familjen Amber har sitt slott. Anledningen till bortföran
det är att familjen Amber brukar roa sig med att utsätta även
tyrare för olika prövningar i sitt slott, för att se dem lyckas el
ler misslyckas. Här finns det bortsändande som Propp menar 
tillhör sagans konstanter. Berättelsen inleds också typiskt med 
en ond handling. Det enda sättet att ta sig ifrån denna paral
lellvärld är att ta sig igenom slottet, finna en vävnad och brän
na denna så att äventyrarna kan återvända. Föremålet - väv
naden - blir ett hjälpmedel för att nå målet, återigen en av de 
funktioner som sagan rymmer. Slottet är fyllt med faror och 
skatter vilka är de olika element som för sagans berättelse 
framåt. I övriga rollspel är berättelsestrukturen gjord på ett 
liknande vis, men med olika små skillnader i berättelsernas 
beståndsdelar. 

Sagornas slut innebär åtminstone i våra västeuropeiska sa
gor ofta att hjälten får sin prinsessa och halva kungariket; ett 
återspeglande av den patriarkala ordningen. Huvudpersonen 
får hjälp av olika figurer, kloka gummor, djur osv. Det före
kommer även gestalter vars avsikt är att hindra huvudperso
nen att nå målet, som drakar, troll och häxor. I rollspelen åter
finns även dessa figurer, vilka ändrar karaktär och form efter 
berättelse och miljö. De traditionella fantasy-rollspelen lånar 
friskt från sagor och mytologier och i vissa fall skapas helt nya 
väsen. Men generellt kan det konstateras att figurerna följer 
de mönster som uppvisas i sagan. I exempelvis Castle Amber 
möter spelarna medlemmarna i familjen Amber där vissa av 
dem försöker lura spelarna, medan andra har rollen som hjäl
pare. I äventyret förekommer också ett möte med en drake 
som också vaktar en skatt. Rollspelsäventyrens slut skiljer sig 
från sagans, eftersom de spelare som lyckas överleva alla stra-
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patser oftast har hittat bättre svärd, rustningar eller liknande 
åtråvärda objekt. Föremål har alltså ersatt prinsessan som det 
åtråvärda, vilket kanske kan tolkas som ett tecken på att vi 
tillhör en kapitalistisk tidsålder. I de gamla folksagornas tids
ålder var det istället viktigt att bli ingift i rätt släkt och där
med få möjlighet att ärva gården och den tillhörande jorden. 

Sagans slut innebär att balansen i berättelsen har åter 
ställts och alla lever lyckliga i alla sina dagar. Rollspelen däre
mot slutar oftast inte helt, utan nya berättelser tar vid. Vi kan 
alltså se att redan vid en ytlig läsning av rollspelsberättelser 
finns det överensstämmelser (men också skillnader) med sa
goberättelsernas narrativa strukturer. Sagans traditionella be
rättelseform har ersatts och fungerar endast som en ram som 
spelledaren och spelarna hjälps åt att bygga vidare på. Den 
traditionella muntliga sagoberättelsen lever vidare, om än i en 
moderniserad variant, där de professionella sagoberättarna 
har ersatts av spelledare och där åhörarna mer aktivt med sina 
roller deltar i skapandet av handlingen. 
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JONAS FRYKMAN Barndomens 
moderna traditioner. 

Sedernas återkomst och förbarnsligande 
Det sägs ofta att det moderna samhället har glömt traditio
nerna. Individualisering, kommersialism och allmän rotlöshet 
skall ha tagit över där en gång fasta mönster reglerade årets 
och livets gång. På museer och kulturvårdande institutioner 
vet man att detta inte är sant. Det sena 1900-talet upplever 
tvärt om en renässans för seder och ritualer. Folk firar jul, 
midsommar och bröllop med blicken riktad tillbaka på det 
gamla bondesamhället. 

I dagstidningar, veckoblad och etermedier finns ett stän
digt återkommande reportage: Hur firade man påsk, pingst, 
Lucia och jul i det gamla bondesamhället? För att få ledning 
häri vänder sig folk just till museerna och till landets växan
de skara av folklivsexperter. Högtiderna håller på att likfor
mas via medierna, samtidigt som de varieras genom att tas 
upp i festliga sammanhang av grupper och enskilda. Idag om
sätter kyrkans och bondesamhällets festcykel årligen miljard
belopp i presenter, kläder, mat, ljus och annan rekvisita. 

Någonting har dock hänt med dessa högtider. Ännu lär det 
visserligen finnas folk som vet berätta om långfredagens tråki
ga sysslolöshet, Lucias stilla fjät, juldagens fridfulla bokbläd
drande ... Men det är ett utdöende släkte. De minns i så fall 
tiden då helgerna mer var till för de vuxna, fyllda med min-
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neslappar om hur man skulle uppföra sig mot mor och far, 
släkten och byn. Gu'nåde den som lekte på långfredagen och 
arbetade en helgdag. Den påtvingade stillheten en helgdag var 
också de vuxnas ordning trädd över barnens stoj. 

På knappt en generation har årets festseder intimiserats, 
trivialiserats, anpassats till knähöjd och gullats in i ett sött fa
milje-mys. Idag anförs påskfirandet av små målade kärringar 
som önskar mera godis. På midsommaren bekransas de små 
barnen med blommor och sjunger den självmedvetna Idas 
sång som lyder: »Det vill inte bli någon sommar, ifall inte jag 
hjälper till«. Lucia har blivit en maskerad där alla barn med 
full rätt strider om privilegiet att få stå i uppmärksamhetens 
centrum. När väl julafton stundar är barnens förväntningar 
uppskruvade till bristningsgränsen och föräldrarnas utmatt
ning total. 

Varifrån har allt detta oförargliga fått sin kraft? Inte kan 
det väl vara reaktion på upplösningstendenser i tiden, som 
man gärna tänker sig så fort ordet kultur kommer på tal. Inte 
heller ger det syn för sägen att traditioner var något som bara 
fanns förr. 

Det villkor som våra traditioner uppfyller idag är att de 
sätter barnet i centrum. Det ger ganska fasta ramar runt fi
randet. Det blir troskyldigt, äkta och hjärteknipande, men 
också fyllt av den kontroll som alltid råder i barndomslandet. 
På en gång vittnar de om ett samhälle som pendlar mellan väl
villig övervakning och utopiska uppbrottsförsök. 

Världsrekord i barnkultur 
Förtjusningen över årets och livets fester är inte ett arv från 
bondesamhället. Snarare är det kontinuiteten till den borger
liga kulturen som först faller i ögonen. Inom den kom barnet 
tidigt att idealiseras och barndomen framställas som en tid av 
oskuld och ursprunglighet. Det var bland 1 800-talets läkare, 
ämbetsmän, företagare och lärare som familjekulten blomma-
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de och inte på landsbygden. Det var här som jultomten kom i 
skägg och frågade om det fanns just snälla barn och det var 
här som de fick tårta på födelsedagen och flaggan gick i topp. 

Det som var värt att hylla fanns i livets början, inte i de 
mogna åren. Barnen blev på en gång bärare av förhoppningar 
som kontroll. Man hade inte kunna tänka sig barnen som oför
störda om man inte avsett att inpränta budskap i dem. Denna 
urbana medelklasskultur kom att förvaltats i familjer, skolor 
och på läroanstalter. Det är denna tradition som samtidens 
förtjusning över firandet av årshögtiderna står i tacksamhets
skuld till. 

När kvinnor och mödrar, från I g50-talet och framåt kom 
att engageras i yrkesarbete växte behovet av offentlig barntill
syn. På dagis och i fritidshem sattes barnet och dess upplevel
sevärld mer i fokus än någonsin i barnkamrarna. Dagiskultu
ren kom, som Orvar Löfgren framhållit, att få ett nära nog 
omättligt behov av sysselsättning - man lånade in allehanda 
kulturell rekvisita. Här frodades nu en nygammal barnkultur 
- litteratur, teater, film och pyssel som skulle kunna fylla da
gen. I såväl bondevärlden som i flertalet arbetarhem, hade 
barnen definierats utifrån hushållets krav. Barnen behövdes 
och de krävde inget särskilt »barnprogram«. Men daghems
världen blev en separat verklighet med tid som kunde laddas 
med pedagogiska insatser - gärna förknippade med något som 
gick att ta med sig hem. Tacksamt användes den nära förfl u
tenheten - bondesamhället - med dess drag av tillgänglig an
norlundahet för att skapa de nya mönstren. Hur det var »förr« 
blev så mycket mer autentiskt än hur det förhöll sig i nu eller 
i det nära förflutna som föräldrarna kunde minnas. För att 
inte tala om hur det var på Jesu tid. Men religion var och för
blir ett svårhanterat kapitel på dagis. Därför kom årshögtider
nas fokus att förskjutas från »kristendom« till »bondesamhäl
le«. Det »förr« som lockades fram hade kvaliteten att det kun
de slå en brygga förbi den kulturella och sociala variation som 



fanns bland de många fö räldrarna . Dagis blev, som Billy Ehn 
visat, en lugn yta och en integrerande faktor i 70- och So-ta
lens komplexa och mångkulturella Sverige. 

På bibliotek, museer och inom filmens värld förstärktes in
trycket av att barnen befann sig i ett kulturellt centrum, att 
livet var lyckligare och samhället rikt igare i barndomslandet. 
Så blev barns kultur något som vuxenvärlden investerade sin 
kärlek, omtanke och fö rhoppningar i. Vad var då mer naturligt 
än att årets högtider fi ck ange rytmen på dagis och de tidiga 
skolåren? Att lokalerna fylldes med påskris, lucior och ad
ventsstakar? Vad var mer självklart än att födelsedagsbarnet 
firades med leverop och krona? Dagis blev, liksom fritids den 
plats där ritualerna hade sin skyddade plats i samhället , där 
barn tränades i att fråga efter festens guldkant på tillvaron. 
De timmar som lades ned på att skapa materialiteten runt 
fastlag, Lucia och jul omsattes i presenter och överraskningar 
för en alltmer rikt vä lsignad familj . Ritualerna laddades med 
ny kraft . De kom att kolonisera världar som tidigare satt både 
traditioner och bondesamhället på undantag. 

En konkret utopi 
När årets festcykel fö rändrades med barnens värld som ut
gångspunkt ändrade den samtidigt mening - den blev troskyl
dig och också lite pockande. Kulturens fö rbarnsligande inne
bar därför på sitt sätt en mots tåndsrörelse i det lilla, ett al
ternativ till det bestående där just barndomslandets värden 
sattes i högsätet. Den moraliska överlägsenheten i att vara 
minst blev till ett slags »Lillebror har allt id rätt«. Vissa bud
skap blev möj liga att artikulera, andra t .ex. de med religiös 
laddning tystades eller fi ck finna andra kanaler. Ritualer har 
en sällsamt övertygande ve rkan - de fungerar aldrig argumen
terande utan deras kraft ligger i att de gestaltar det som an
nars är svårt att uttrycka verbalt . De uttrycker drömmar utan 
ord. De sätter ju inte upp motsatser eller ger alternativ. 
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Flickor utklädda till »påskakärringar«. Höö r 1960-ta le t . 
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Ga rnkycklingar och katte r. Påskpynt till ve rka t av klass 2 c på Fågelsko lan 
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Vid Lucia och påsk handlade budskapet inte längre så 
mycket om helgonens martyrskap och Jesu lidande, som om 
hur ett gott liv skall levas, vilken plats barnen skall ha i famil
jen, hur generationerna skall förhålla sig till varandra, hur 
djur skall behandlas osv. Här formulerades nu värden som 
gick hem i en nära krets, en som innefattade det lilla livets 
problem. 

Den engelske sociologen Anthony Giddens menar att det 
privata livet i det senmoderna samhället bär på en möjlighet 
att remoralisera kulturen. Människor använder sina intryck 
från vardagen, för att ta upp sådant 
på dagordningen som samhällets insti
tutioner tenderar att åsidosätta. Ofta 
handlar detta just om dessa »nära«, 
mänskliga värden. I festsederna tas 
barnens och familjens verklighet som 
utgångspunkt. Det är från den som 
flera moraliska påbud strömmar ut. 
Precisa budskap som att värna om 
miljön varvas med mer allmänna kon
stateranden om välvilja och snällhet. 
Däremot bereds blott ett begränsat 
utrymme att överväga de mer grund
läggande existentiella frågorna, pro
blemet runt gott och ont, lidandets 
varför och vad allt egentligen skall va
ra bra för. Remoraliseringen har, para
doxalt nog, också medfört en triviali
sering. 

Årscykelns växande popularitet 
och innehållets snabba förbarnsligan
de antyder att det moderna samhället 
inte entydigt står inför sin upplös
ning, utan bjuder på rika tillfällen till 
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Luciatåg på ett sjukhem i Malmö 1970. 
Foto: Jan Dahlander, Scandia Photopress. 



integration och stabilitet. Det är svårt att ställa sig utanför ri
tualerna. Kulturen har förnyats, men på ett mycket villkorligt 
sätt . Betoningen av barndomen sker i en vidare kulturell kon
text . Den sker parallellt med att vuxenheten sätts på undan
tag. Det finns få områden av kulturen där denna förändring 
blivit mer tydlig än just i firandet av årets och livets högtider. 

En modern försoningsritual 
Så fort man aktualiserar årets och livets seder, tänker man 
nästan omedelbart på det civila samhället och privatlivet. 
Men barnen och deras värld och traditioner hyllas i ett sam
hälle där kontroll är en självklar dimension av människors var
dag. Det växande utrymmet för barnen i kulturen är den ena 
sidan av ett mynt som också är präglat av insyn och tillgäng
lighet . Remoraliseringen har blivit möjlig tack vare att barnen 
politiserats, hamnat i centrum för en samhällelig diskussion. 

I alla de nordiska länderna finns en lång tradition av social 
medgörlighet - en närmast fysisk vana vid att låta privatlivet 
bli föremål för myndigheter som både vill och kan lägga livet 
till rätta. Inte alls med hårda maktmedel, utan genom en ly
hörd reglering av vardagens minsta detaljer till allas bästa. 
Många är de som minns Socialstyrelsen kampanj för några de
cennier sedan där man uppmanade svenskarna att äta 6-8 
brödskivor om dagen. Kampanjen stannade för evigt i sven
skarnas medvetande eftersom den föreföll kongenial med vad 
man kunde vänta sig från det hållet . Ända sedan 30-talet har 
denna tradition att förbättra livsföringen setts som en natur
lig myndighetsfråga. Då handlade det om hur många timmars 
sömn per natt, hur många kalorier per dag, hur många samlag 
per vecka, som var nyttiga. Idag kallas det kostvanor och livs
stilsfrågor. Ingenting har varit fö r obetydligt för att inte inne
fattas i en fö rsynt och inträngande omsorg. Naturligtvis skall 
de goda vanorna grundläggas t idigt. Varje sådant ingripande 
sätter barnets värld i fokus. 



Människors närhet till myndigheter varierar med var de be
finner sig i livscykeln. Ungdomar, som inte är föräldrar, rör sig 
ganska okontrollerat i världen. De åker till Australien och 
New York, suddar på krogar och röker cigarretter och är utom 
räckhåll för maktens blick. I samma ögonblick som de bildar 
familj förvandlas de till bärare av regler och förväntningar. 
Barnen blir till vandrande moraliska exempel. Blotta tanken 
att ta med de små på krogen, hålla dem i rökiga lokaler, får det 
att vända sig i magen på vilken normal svensk som helst. I me
diterrana kulturer ingår de i de vuxnas värld och där förvän
tas det att de vuxna tar ansvar för dem. De är inte ambule
rande påminnelser om samhällets trygga beskydd, utan deltar 
i kafe- och restauranglivet, också sent på kvällen, utan att för
äldrarna utsätts för panoptiska blickar. 

Som förälder i vår barndomskultur går man ständigt om
kring med ont i samvetet, man vet att man inte har gjort nog. 
Redan vid de första mötena med vården modelleras inte 
minst den blivande pappan till den förälder som samhället vill 
se. Kontaktytan breddas under profylaxövningarna och kon
firmeras vid förlossningen - den moderna familjens initia
tionsrit. Här dras de ritningar som sedan följs under återbe
sök på barnavårdscentralen, vid föräldramöten på dagis, på 
fritis, i skolan. Det är så mycket man skall, så många upplevel
ser man nborde« ha givit. Den norska etnologen Kirsti Mathie
sen Hjemdahl har lanserat tanken att årsfesterna, tillsammans 
med andra ritualer med barnen i centrum - söndagsutflykter
na, besöken i temaparker, på McDonalds - är det barnfokuse
rade samhällets försoningsritualer. De har utvecklats till ett 
slags »måsten«, som föräldrar inte kan neka sina barn, för att 
gottgöra alla försummelser. 

Årshögtiderna blir då välkomna som regelbundet återkom
mande tillfällen för »katharsis« - skuldbefrielse och utlevelse. 
Samtidigt som dessa ritualer framhäver barnens värld knyter 
de också familjerna fastare till den fas i livet där kontakterna 



Julspöke ri på Kulturen vid julstöket 1994. 
Foto: Magnus af Ge ij erstam, Sca ndia Photopress. 

med myndigheter är som starkast. Det nya medborgarskapet 
konstitueras som ett barnsligt sådant och utvecklar en bero
ende relation till välfärdsstaten. 

Festens frihet 
Vi ser alltså hur den vardagliga kulturen, människors tillsynes 
privata världar, knyter dem nära till större skeenden i samhäl
let. Därför får också festcykeln betydelser som sträcker sig 
utanför det privata eller lokala livets gränser. Det gör varda
gen på en gång mer utopisk och mer kontrollerad. Här fram
träder ett samhälle med såväl stabilitet som överskridande. 

Det som gör sederna extra intressanta är emellertid att de 
är en smula oförutsägbara. Alltså att de har ett stort moment 
av överraskning i sig. De upprättar ett slags hastigt förbigåen
de virtuell verklighet mitt i vardagslivet. Det senmoderna 
samhälles festyra, verkar breda ut sig just därför att männis
kor söker det som inte är intecknat. Vi kan dra resonemanget 
ett steg längre: Den fascination som barndomen i samman-
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hanget utövar, ligger kanske i att den ännu är oskriven . När le
ken får breda ut sig, visar det att folk söker efter det kreativa 
och görbara. 

Det finns flera poänger i att förstå fester som man förstår 
platser. Platser tillta lar vår fantasi därför att det som där äger 
rum är provisoriskt och tillfälligt. Kulturen är vanligen fu ll av 
föreskrifter och regler, av färdiga svar och lösningar. Liksom 
varje hem på en gång är fyllt av berättelser, ideal och traditio
ner, är det också en plats där man i relativ frihet gör en rad av 
experiment. Här prövar man att laga mat, fostra barn, möble
ra, sköta sin ekonomi, älska - och festa . 

Festerna vid årets och livets högtider mitt i det senmoder
na samhället, härrör sig från det faktum att de blivit områden 
där något ännu inte formulerat kan få utspelas. I våra hem 
finns de testbanor där modeller provkörs innan de presente
ras offentligt. När så sederna och barnens värld i all oberäk
nelighet hamnat i centrum inger detta både hopp och farhågor. 
Hopp om att här ändå finns en potential för förnyelse, farhå
gor inför att den sker på mycket begränsande villkor och att 
både barnens och de vuxnas verklighet kommer i skymundan 
av allt det tillrättalagda och programmatiskt barnsliga. 
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ALF HORNBORG Traditionen och det 
moderna tillståndet. 

Om att återerövra 
platsen. 

Tradition och modernitet är begrepp som för de flesta har nå
gonting med tiden att göra. Traditionerna sträcker sig tillbaka 
i vårt förflutna medan det moderna representerar ett förän
derligt nu och en omvälvande framtid. Mera sällan reflekterar 
vi över att dessa begrepp också har en rumslig dimension. 
Traditioner har en avgränsad utbredning i rummet medan det 
moderna står för det gränsöverskridande och globala. Genom 
att titta närmare på vad tradition och modernitet innebär i 
tid och rum kan vi nå en djupare förståe lse av vad de betyder 
för vårt identitetsbyggande. I bakhuvudet har jag två till synes 
vitt skilda exempel: dels Georg Karlins ansträngningar på 
1920-talet att »bevara« sydsvensk folkkultur, dels de kanaden
siska mi'kmaqindianernas ansträngningar att på 1990-talet 
»återuppväcka« sina traditioner. Det som har gett mig anled
ning att reflektera över Karlins motiv är att jag sedan ett par 
år tillbaka varit engagerad i ett projekt för att rekonstruera 
äldre odlingssystem vid gården Östarp, som Karlin 1 924 för
värvade för Kulturens räkning. En grundläggande fråga för 
detta projekt har varit betydelsen av lokal, erfarenhetsbase
rad kunskap om den enskilda platsens förutsättningar, ställd i 
kontrast till abstrakt, vetenskaplig jordbrukskunskap. Reflek
tionerna kring mi'krnaqindianerna har väckts under flera pe
rioder av antropologiskt fältarbete i deras reservatssamhällen 



Möllegården vid Kulturens Östarp. Foto: Lars W estrup. 
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på ön Cape Breton i Nova Scotia. Även här har jag intresserat 
mig för förhållandet mellan lokal erfarenhet och abstrakta 
formuleringar, men utgångspunkten har i stället varit deras 
engagemang för att rädda landskapet från kalavverkning och 
gruvdrift. 

Den specifika traditionen 
Vad är det då som förenar Karlin och en mi'kmaqtraditiona
list? Båda står för en ansträngning att slå vakt om någonting 
specifikt i tid och rum. Båda kämpar till synes mot tiden, det 
vill säga mot de samhällsprocesser som av någon anledning 
hotar att radera ut den särart som de värdesätter. Samtidigt 
kämpar de också som sagt mot rummet, mot nya rumsliga 
ordningar som hotar att utplåna gamla gränser. Det är kanske 
inte i första hand det gamla Skåne eller den forna mi'kmaq
kulturen man värnar om, utan om det man uppfattar som det 
essentiellt skånska respektive indianska. 

Visst finns det också betydande skillnader. I det ena fallet 
är det framför allt materiell kultur som skall bevaras, i det an
dra ligger tonvikten på den andliga kulturen: myter, ceremo
nier, sång och dans. I det ena fallet är det den urbana medel
klassen som vurmar för en samhällsgrupp som befinner sig 
längre ned på samhällsstegen, i det andra är det underklassen 
själv som utmanar sina översittare. Slutligen: i det ena fallet 
är det fråga om att »frysa« ett nu som är på väg att försvinna, 
i det andra handlar det om att »tina upp« ett imaginärt förflu
tet. Skillnaderna är lika betecknande som likheterna, efter
som det finns en korrespondens mellan dem som gör att de 

Folkdansare på Östarpsdagen 1986. »Varje år i augusti ska ll här hållas 
ett s. k. Skåne-ting, och här ska det då dansas i häradsd räkter danser av 
gammalt slag ... hit ska ll man då försöka saml a så mycket värdefullt som 
möjligt av gammalt skånskt festliv.« (Carl Segerståhl 1924 om planerna 
för Kulturens Östarp i Skånska folkminnesarkivets årsboll.) 
Foto: Len nart Hansson . 
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förmodligen inte är tillfälligheter. Allmogens - de andras - liv 
ser ut att kunna frysas i föremålssamlingar och kulturminnen, 
men när det gäller den egna gruppens identitet blir det ome
delbart mera laddat både existentiellt och politiskt. Mi'kma
qindianernas föreställningar om sitt förflutna kan inte låsa sig 
vid föremålen och frågorna om deras äkthet . Förvisso spelar 
föremålen en stor roll även för dem: örnfjädrar, fransiga klä
der, smycken, mockasiner, pipor, tobakspungar, svetthyddor, 
»sweetgrass« och trummor. Men det avgörande är inte deras 
ålder eller ursprung, utan hur de hanteras i det levande, cere
moniella livet. Här, i den andliga kulturen, finns naturligtvis 
just det utrymme för nyskapande som behövs för att det över 
huvud taget skall vara möjligt att omsätta ett imaginärt för
flutet i en konkret aktivitet. I den s.k. pan-indianismens 
smältdegel samsas fjäderskrudar och trummor från det av
lägsna syddakota med de broderade hättor som mi'kmaqkvin
norna på 1700-talet tillägnade sig från de franska nybyggarna. 

Antropologer har under de senaste decennierna ägnat 
mycket uppmärksamhet åt hur ursprungsbefolkningar och et
niska minoriteter runt om i världen aktivt tycks »konstruera« 
eller till och med »uppfinna« sina kulturella identiteter. Dessa 
rörelser går allmänt under benämningen »traditionalism«. 
Hänvisningarna till de egna traditionerna är grundläggande 
för identitetsbyggandet. När jag talar om identitetsbyggande 
menar jag att dessa kulturella processer delvis innebär just ett 
nyskapande. Somliga forskare har på ett ganska okänsligt sätt 
utifrån historiska källor kunnat påpeka att den ena eller an
dra »traditionen« hos någon pånyttfödd etnisk grupp i Nord
amerika eller Polynesien inte är »äkta«. Varpå andra har svarat 
med att jämföra med europeiskt nationsbyggande från renäs
sansen och framåt. Nationaldräkter, nationalsånger, nationella 
landskapsideal, nationell historieskrivning och mytologi: när 
gränserna skulle dras kring de europeiska identiteterna var vi 
lyckligt befriade från petiga antropologer eller historiker med 
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synpunkter på vad som var autentiskt. Det var styrkan i de 
samlande symbolerna som var huvudsaken. Det gällde att tro 
på dessa konkreta bevis för den egna särarten, och själva vil
jan att tro var i allmänhet starkare än bekymren om hundra
procentig autenticitet. Nationalitet skulle framstå som någon
ting som var värt att offra livet för. Runt om i världen - även 
hos Kanadas så kallade First Nations - är det för många allt
jämt en fråga om liv och död. 

Anläggningar som Skansen och Kulturen ingick - liksom 
folklivsforskningen - i ett nationellt, svenskt identitetsbyg
gande som till stor del bars upp av den urbana medelklassen. 
För borgerligheten erbjöd de pittoreska landsbygdsmiljöerna 
en slags ställföreträdande möjlighet till identifikation. De be
rättade om »rötterna«, om vem man hade varit eller kanske 
om vem man var innerst inne. Samtidigt tydliggjorde de av
ståndet mellan det gamla och det nya, det lantliga och det ur
bana, det traditionella och det moderna. De hjälpte således 
att bekräfta medelklassens avancemang. Nostalgi och pater
nalistisk sympati blandades med distans och självgratulatio
ner. 

För dagens mi'kmaqtraditionalister handlar det i stället om 
att ta steget in i en radikalt ny och i grunden bräcklig själv
bild. Efter århundraden av katolicism och årtionden av Tv-tit
tande upplevs de stolta, pan-indianska powwow-danserna 
som främmande och lockande på samma gång. Här handlar 
det inte om en distanserad sympati för det välbekanta, utan 
om ett ambivalent försök att tillägna sig det annorlunda. Och 
naturligtvis är drivkrafterna på ett plan väsensskilda. Den 
svenska medelklassens behov av självbekräftelse verkar inte ha 
mycket gemensamt med mi 'kmaqindianernas försök att lyfta 
sig ur missbruksproblem och självförakt. Men på ett djupare 
plan speglar de kanske ändå en gemensam, mänsklig verklig
het: båda grupperna famlar efter konkreta referenspunkter 
för den egna identiteten. Med referenspunkter menar jag allt 



Mi'kmaqindiane r på »First Mid-Winte r Nati ve Pow Wow« i Membertou
reservatet, Nova Scotia, februar i 1993. Den individua lism och uppfin
ningsrikedom som präglar pan-indi ansk »traditiona lism«, som här i 
kombinationen av dräktdetaljer, vittnar om dess rötte r i det mode rna . 
Foto: Alf Hornborg. 

sådant som åberopas som svar på frågan om vem man är. Själva 
sökandet vittnar om en gemensam nämnare, nämligen förlus
ten av sådana referenspunkter. Det är inte längre självklart för 
dessa människor vi lka landskap, vilka ansikten eller vilka fö
remål som de skall inkludera i definitionen av sig själva. 

Det är påfallande hur de mest aktiva traditionalisterna hos 
mi'kmaq och andra etniska minoriteter oftast själva har en 
mycket brokig för att inte säga kosmopolitisk bakgrund. De 
har i regel varit bosatta någon period på långt avstånd från 
hembygden och umgåtts med helt andra kategorier av män
niskor än grannar och släktingar i reservatet. Det är för dessa, 
liksom för den uppbrutna svenska medelklassen för några de
cennier sedan, som tomheten efter de självklara sammanhang
en blir så kännbar att man börjar refl ektera över vem man är 
och aktivt skapa sin identitet. Det är helt enkelt så att det är 



just den moderna människan som blir intresserad av traditio
ner. En självutnämnd »traditionalist« kan inte vara annat än 
modern. 

Den abstrakta moderniteten 
Så börjar vi närma oss frågan om vad modernitet egentligen 
innebär när det gäller identitetsupplevelser. Uppbrott som le
der till ökad självreflektion är utan tvekan en central ingredi
ens. Förlusten av självklara referenspunkter stimulerar till ett 
aktivt och nyskapande identitetsbyggande. Samtidigt är det 
moderna konsumtionssamhället i hög grad inriktat just på att 
tillhandahålla de olika typer av identitetsattribut som därför 
efterfrågas: kläder, heminredning, bilmärken, matvanor, fri tid
sprylar, m.m. Språkliga kategorier som »akademiker«, »Svensk« 
eller »indian« spelar en aktiv roll i utformningen av moderna 
identiteter. Sådana abstrakta begrepp har en tendens att er
sätta den förmoderna människans mera konkreta och erfaren
hetsbaserade referenspunkter. De specifika och välbekanta 
vyerna, ansiktena och föremålen ersätts av abstrakta katego
rier av platser, människor och ting. Att referenspunkterna för 
den egna identiteten blir mera abstrakta innebär också att de 
i högre grad blir utbytbara. 

Att moderniseringen kan betraktas som en rörelse mot 
ökad abstraktion iakttogs redan av klassiska sociologer som 
Max Weber, Ferdinand Tönnies och - kanske främst av alla -
Georg Simmel. Simmel såg ett samband mellan den moderna 
människans allt mer abstrakta relationer och de allt mer ab
strakta pengarna. Och visst är pengar modernitetens mest 
centrala artefakt. De förkroppsligar just den generaliserade 
utbytbarhet som är så kännetecknande för det moderna. Den 
utbytbarhet som i allt högre grad präglar tingen, ideerna och 
individerna i det moderna samhället kan också uttryckas som 
ett större oberoende av kontext. Detta är den gemensamma 
nämnaren bakom så skilda, »moderna« företeelser som ett ab-
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Öppningsprocession . Pan-indiansk pow-wow vid Rocky Boy, Montana, 
i no rra USA r 994. Foto: Dav id A lan Ha rvey, Magnum. 
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strakt språk, universellt tillämpbar kunskap och teknik, peng
ar, globaliserade konsumtionsvaror och kosmopolitiska identi
teter: alla är fria att röra sig mellan vitt skilda sammanhang. 

Jag tror att vi kan förstå modernitet som ett slags kulturell 
urvalsprocess, där det som är minst beroende av specifika, lo
kala sammanhang har en tendens att sprida sig. Artefakter, 
ideer och identiteter är symboliska företeelser som får sina 
betydelser ur sammanhang. De företeelser som sprider sig lät
tast är de som ställer minst krav på sammanhanget, det vill sä
ga de som fordrar de minst komplexa tolkningarna, den kor
taste erfarenheten och det grundaste engagemanget. De kul
turprodukter som får den vidaste rumsliga spridningen borde 
således vara de som ger de mest basala (eller rentav ytligaste) 
upplevelserna. Detta lär exempelvis vara anledningen till att 
våldsinslagen ständigt ökar i den internationella filmindus
trin. Våld tillhör de enkla saker som människor överallt för
står, oavsett språk eller kulturellt sammanhang. På ett liknan
de sätt ger oss McDonald's en antydan om den kulturella dif
fusionens - och globaliseringens - ekologi. 

Det är alltså mot dessa utslätande och förytligande proces
ser som såväl Karlin som mi'kmaqtraditionalisterna tar 
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spjärn. I bägge fallen handlar intresset 
för traditioner förmodligen till stor 
del om att värna om unika och mång
facetterade upplevelser, om det icke 
utbytbara. Att de värden man vill slå 
vakt om egentligen inte riktigt kan ut- ' 
tryckas i ord kan i sig ses som ett sätt 
att utmana det moderna. Samtidigt är 
det just denna estetiska och känslo
mässiga dimension som gör att sådana 
rörelser lätt framstår som suspekta 
och »irrationella« i den moderna män
niskans ögon. Det anti-moderna avfär
das gärna som flum och romantik, el
ler ännu värre som besläktat med sek
terism eller till och med fascism. 
Många anti-modernister har också 
gått vilse när nostalgin efter hembygd och tillhörighet har 
omsatts i politiska projekt. Det är ingen tvekan om att en och 
samma moderna, existentiella vånda kan alstra ideologier av 
olika kulörer - bruna, röda, gröna eller blå. Men det är be
tecknande att sådana politiska projekt i sig per definition är 
moderna. Det är alltså när kritiken av det moderna omsätts i 
moderna institutioner som det kan gå riktigt snett. 

Ondskans exempel 
Debatten om modernitet och traditioner utgör minerad 
mark. Kanske kan vi ana bakgrunden till dess existentiella 
sprängkraft genom att fundera över ondskans olika former i 
förmoderna respektive moderna sammanhang. En sådan jäm
förelse blixtbelyser den svårhanterade spänning mellan för
nuft och känsla som moderna människor så ofta brottas med. 

Låt oss föreställa oss två sorters ondska. Den ena är den 
spontana och intima ondskan, den tydliga men oberäkneliga 
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ondska som alltid ligger på lur i relationer av den nära och fa 
miljära typ som sociologen Tönnies kallade »Gemeinschaft«. 
Hos mi'kmaqindianerna blev jag gång på gång påmind om den 
ondska som föds ur vardagsfrustrationer och bristande själv
disciplin . I indianreservatens slutna värld stuvades den ond
skan undan, utom synhåll för den vita medelklassens blickar, 
tillsammans med ångest, berusning, passion, äkthet, andlig
het. Allt det omedelbara och omstörtande som det omgivan
de kanadensiska samhället verkar vilja slippa, utom, förstås, i 
fantasins form: genom Tv -rutan eller bio-duken. Det verkar 
nästan som om fascinationen för underhållningsondskan har 
vuxit ju effektivare den verkliga ondskan har osyn liggjorts. 

Den andra sortens ondska är den strukturella och anonyma 
ondskan, den otydliga men systematiska ondska som alstras i 
relationer av den typ som Tönnies kallade »Gesellschaft«. Det 
är den typ av våld som utövas av marknaden, staten och rätts
systemet, som marginaliserar, alienerar och utarmar. Även 
den är mi'kmaqindianerna väl förtrogna med. Det strukturel
la våldet och vardagsvåldet är som två energiformer som om
vandlas i varandra. Å ena sidan har de moderna kontroll
strukturerna utvecklats för att tygla vardagens kaotiska käns
loliv. Å andra sidan är det just de grupper som kringskärs och 
disciplineras hårdast utifrån som svarar med det mest obe
räkneliga våldet, oftast riktat inåt, mot den egna gruppen. 
Vardagsondskan i indianreservaten - missbruket, hustrumiss
handeln, de sexuella övergreppen, ungdomssjälvmorden - är 
ett svar på sekler av systematisk marginalisering. 

Som gäst i indianreservaten upplever man därför en svår 
definierbar ambivalens. Å ena sidan denna mörka sida i var
dagen som man ständigt blir påmind om. Å andra sidan dessa 
genuint kärleksfulla , spontana och generösa människor. Det är 
som om det mörkaste mörker och den godaste godhet lever 
sida vid sida, så tätt inpå varandra att de verkar oskiljbara . 
Den frimodighet och oförställdhet man kan uppleva i indian-
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reservaten vore svår att hitta i den kanadensiska medelklas
sens villaområden. Det handlar nog mycket om olika sätt att 
dra gränser mellan själv och andra. Mi'kmaq rör sig obehin
drat in och ut ur varandras alltid olåsta hus, utan att knacka 
och utan hälsnings- eller avskedsceremonier. Det finns inga 
staket mellan husen. Detta att man som gäst gör just sådana 
iakttagelser säger någonting om den europeiska kultur som 
omger dem. Mot deras öppenhet och sårbarhet kan vi ställa 
vår egen tendens att förskansa oss: bakom villastaket, låsta 
dörrar och förställda ansikten. Äktheten och sårbarheten ver
kar vara två sidor av samma mynt. 

nGemeinschaft« och nGesellschaft«, den intima sfären och 
den offentliga . Hos oss har den privata sfären dragit ihop sig 
innanför villastaketet; hos mi'kmaq omfattar den hela samhäl
let. Medan vi uppfostrar våra barn till kugghjul i samhällsma
skineriets nGesellschaft«, förblir det opersonliga samhällets 
mekanik en gåta för de flesta mi'kmaq. Det handlar om två 
olika principer för mänskligt samhällsliv, två principer för so
cial sammanhållning, och därför också för konflikt och ond
ska. Den moderna personligheten är byggd för att umgås med 
främlingar: utifrån en distanserad hållning, där kroppsspråk 
och mimik används på ett reflekterat sätt för att kommunice
ra det minimum av information som sammanhanget kräver. 
För den utpräglade nGemeinschaft«-människan ingår helt en
kelt inte detta »Civila« förhållningssätt i repertoaren. En främ
ling måste antingen förvandlas till ett slags släkting, eller ig
noreras. 

Det moderna tillståndet må skydda mot vissa typer av 
våld, men kan själv alstra sina egna varianter av ondska. Så har 
exempelvis sociologen Zygmunt Bauman visat att judeutrot
ningen i nazismens Tyskland förutsatte modernitet. Det var 
just den storskaliga, tekniska rationaliteten och de anonyma 
mänskliga relationerna som möjliggjorde Förintelsen. När vi 
idag förfasas och förun~ras över hur Förintelsen kunde äga 
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Enarmad bandit i en spelhall i Las Yegas 1954. 
Foto : Elliott Erwitt, Magmun. 

200 



201 



rum, för bara femtio år sedan, »mitt i det moderna samhället«, 
kan vi samtidigt fråga oss om det finns något i vår egen sam
tid som framtidens historiker på liknande sätt kommer att 
förfasas över. Kommer till exempel fattigdomen, undernäring
en och miljöförstöringen i de s.k. »utvecklingsländerna« att ge 
upphov till en liknande indignation? Hela världen integreras 
idag av samma marknadssystem, och koordineras av samma 
Världsbank och samma FN-organ. Därför kan man säga att 
också utarmningen av det som förut kallades Tredje Världen 
pågår »mitt i det moderna samhället«. Det moralsinne vi nu 
har är byggt för de nära relationerna, men vårt dagliga bete
ende får implikationer för människor på andra sidan jordklo
tet . 

Uppenbarligen har vi lättare att acceptera den abstrakta, 
avpersonifierade ondskan än den som utgår från svåra famil
jeförhållanden eller en despotisk ledares nycker. Kanske är det 
endast när ondskan har ett mänskligt ansikte som den förmår 
väcka tillräcklig avsky för att mobilisera ett effektivt mora
liskt motstånd. Den modernitet som skulle befria oss från den 
personliga maktens godtycke har i stället gjort makten osyn
lig. De moderna institutioner som är upphovet till den 
abstrakta ondskan - marknaden, vetenskapen och tekniken -
har länge lyckats göra sig immuna mot kritik genom att säga 
sig helt enkelt tillhöra framtiden . Att kritisera den moderna 
ondskan har blivit liktydigt med att kritisera tidens gång. 

Att återerövra platsen: det äkta och det heliga 
Moderniteten rymmer inte bara möjligheter till frihet och 
självförverkligande utan samtidigt också alienation, rotlöshet 
och meningsfattigdom. Därtill kommer de globala överlev
nadsproblemen. Finns det då idag ett större berättigande än 
tidigare för detta svårfångade som står som dess motsats: 
»tradition«? Samtidigt med den stora FN-konferensen i Rio de 
Janeiro I 992 samlades i Brasilien tusentals representanter för 
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Mjölkande bondhustru i Lilla Bröthult. Akvare ll av Bengt Nordenberg 
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sannolikt inspirera ts av, å tföljd av anmärkningen » ... År 1849 spelad på 
fiol av Nämndemanne n Elof Jonsson i Lilla Bröthult«. KM 10.064. 
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ursprungsbefolkningar runt om i världen 
och förklarade för medierna och FN-dele
gaterna att det var hos indianer och sa
mer de kunde lära sig hur man åstadkom
mer en »hållbar utveckling«. Allt oftare 
hör man numera i miljö- och utvecklings
diskussionen hänvisningar till »traditio
nell ekologisk kunskap« som en nyckel till 
överlevnadsfrågorna i Syd. Åtminstone 
på det retoriska planet har respekten för 
det lokala sammanhanget blivit mera sa
longsfähig. Det postmoderna hyllandet 
av kulturell mångfald öppnar nya möjlig
heter för indianfolk och andra etniska 
minoriteter att konstituera sig utifrån re
spekterade, lokala identiteter. För dessa 
allt mer självmedvetna identitetsbyggen 
är begreppet »tradition« själva grunden. 
Plötsligt framträder Karlins ambitioner 
med Kulturens Östarp i ett nytt ljus: det 
var just »traditionell ekologisk kunskap« 

han ville värna om. Kanske bör vi vara mera försiktiga med att 
avfärda det tidiga r goo-talets ansträngningar att dokumente
ra den försvinnande, lokala folkkulturen som en nostalgisk 
strid mot modernitetens oövervinnerliga väderkvarnar. Idag 
kan folkloristernas intressen förenas med teoretiskt väl un
derbyggda argument för lokal kunskap, lokal teknik och loka
la kretslopp såsom långsiktigt mera hållbara än modern tek
nik och resurshushållning. Kanske drevs Karlin och hans geli
kar av en intuitiv insikt om det lokala sammanhangets visdom 
som först nu kan uttryckas vetenskapligt. 

Polariseringen mellan det specifika och det abstrakta är na
turligtvis något som de flesta av oss upplever i våra liv i nuet. 
Vi rör oss mellan det sensoriska och djupt upplevda, å ena si-
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dan, och det rationella och disciplinerade, å den andra . Sö
kandet efter de specifika referenspunkterna kan lätt deforme
ras till krampaktiga försök att stanna tiden eller förskansa sig 
i rummet . Men att tillägna sig meningsbärande hållpunkter i 
tillvaron är en kontinuerlig process . Detta blev plötsligt myck
et tydligt för mig när jag såg de minsta mi'kmaqbarnen tulta 
omkring bland powwow-dansarna i Eskasoni-reservatet. De 
nyfunna rytmerna och rörelserna i de återskapade danserna 
må ha ingett en viss osäkerhet hos de äldre, men för de minsta 
kommer de alltid att finnas kvar i ryggmärgen som en gammal 
och djupt upplevd bekantskap. Längre tid än en generation 
behövs således inte för att etablera en tradition. Visst var 
»Möllegården« på Östarp när den stod färdig 1924 en kon
struktion vars »äkthet« kunde ifrågasättas, men för de genera
tioner som sedan dess har passerat över gårdsplanen repre
senterar den utan tvivel någonting traditionellt. 

Resväska, sannolikt från I g30-talet . KM 50. II g. 
Sidan 204: Byahorn från Östra Herres tad i Ingelstads härad i Skåne, 1762. 
Användes av byålde rmannen fö r att kalla byborna till bys tämman. 
KM 578. 
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Den franske sociologen Jean Baudrillard tecknar en dystra
re bild av kopians möjligheter. Han framställer modernitet 
och postmodernitet som en grundläggande urholkning av den 
mänskliga förmågan att uppfatta världen som meningsfull. 
Idag har det allmänna informationsbruset avtrubbat vår am
bition att skilja på essens och attribut, det äkta och det oäk
ta, det sanna och det falska. Vi är för upptagna av vår egen 
spegelbild för att söka efter en bakomliggande innebörd i an
siktena och landskapen som omger oss. Allt är yta. Allt in
tensivare söker vi vår identitet och bekräftelse i tingen som vi 
omger oss med: kon·sumtionsvarorna som skulle säga någon
ting om vilka vi är, men vars symbolspråk är så provisoriska 
och uttunnade att vi knappt hinner tillägna oss dem förrän vi 
längtar efter nya fasader. Före den stora »avförtrollningens« 
tid såg våra förfäder tecken och mening i naturen; nu har vi 
blivit så semiotiskt utmattade att vi knappt ser någon inne
börd ens i våra kulturella symboler. På gott och ont har kung
akronor och krucifix förlorat mycket av sin forna förmåga att 
beröra oss på djupet. 

Sökandet efter visshet - efter det äkta och det sanna - har 
hos allt fler utmynnat i cynism och axelryckningar. De subjek
tiva upplevelserna av ytlighet och förkonstling som präglar vår 
tid är nära besläktade med de objektiva, marknadsekono
miska processer som fortsätter att fördjupa de globala klyf
torna och bryta ned de ekologiska systemen. Modernitetens 
allt uppslukande expansion härrör från tendensen att abstra
hera, att använda symboler och begrepp (som nationalekono
mernas »nytta«) som kan stå för vad som helst för vem som 
helst . Vår postmoderna världsbild är uppbyggd kring tomma 
tecken; i kapitalismens centrum finns ett svart hål. 

Moderniteten har gallrat fram pengar och vetenskap, på 
bekostnad av det heliga. Samma förmåga till abstraktion som 
gav oss möjlighet att uppleva det heliga, det yttersta och det 
oreducerbara, gav oss också möjlighet att uppfinna pengar, för 
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vilka ingenting är heligt och allting reducerbart. Vi kanske ska 
se pengar som en inversion - och förvanskning - av det heliga. 
(Vi kan tänka på den bibliske Mammon, eller på Marx väl
funna begrepp »penningfetischism«.) Det heliga talar till oss 
genom specifika tecken, genom våra unika och icke utbytbara 
referenspunkter. De är på ett intellektuellt plan godtyckliga -
det är därför moderniteten kan tömma dem på betydelse -
men kan lika fullt vara existentiellt oumbärliga. Och de kan 
återerövras. Det uppgivna och meningsfattiga tillståndet lig
ger förmodligen hela tiden på lur, men de dansande mi'kmaq
barnen vittnar om andra och mera hoppfulla verkligheter. 

Tillfälliga bakslag till trots tror jag också att vi kan känna 
hopp när det gäller vårt förhållande till främlingen . Samtidigt 
som det moderna livets anonyma brus och flyktighet ger oss 
allt färre tillfällen att möta våra medmänniskor på djupet, 
borde den moderna reflexiviteten - benägenheten att betrak
ta våra egna liv »Utifrån« - ha ökat vår förmåga att göra det. 
Vi borde ha lärt oss att söka människorna bakom de främ
mande fasaderna. Det främmande kan nämligen inte längre 
betraktas på avstånd, utan träder in i våra hus och våra själar. 
Vi kan svara på två sätt, det ena regressivt och det andra 
framåtsyftande. Antingen försöker vi krampaktigt och med 
ännu mera envishet rekonstruera våra gamla gränser - per
sonliga eller nationella - eller lär vi oss att se dem som de pro
visoriska självbilder de faktiskt är. Vi måste tillåta oss trygg
heten av en egen »plats«, inte som ett territorium utan som en 
uppsättning välbekanta och icke utbytbara hållpunkter för 
mening i tillvaron. Men vi måste också utveckla förmågan att 
se det hemvana - vår livsvärld - som just detta: existentiellt 
oumbärlig, men inte desto mindre godtycklig. Först då kan vi 
tillåta oss att respektera andras referenspunkter, såsom lika 
heliga, lika existentiellt oumbärliga - om än godtyckliga -
som våra egna . 
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Tygmärke, gjort som »souvenir« för applikation på klädesplagg. 
Tillverkat av lägerfånge i Ravensbruck, e ll e r strax efte r ankomste n ti ll 
Sver ige. De olika symbol erna på märket utgjorde ett hemligt kodspråk 
för att uttrycka uppleve lser i läg ret. KM om. Foto : Le nnart Hansson. 
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ANITA MARCUS Tingen från 
Ravensbruck. 

I Ravensbriick norr om Berlin inrättades 1939 nazisternas 
enda koncentrationsläger för enbart kvinnor. Fångarna kom 
från hela Europa av många olika anledningar: politiska mot
ståndskämpar från Polen, Frankrike, Belgien, Danmark, Nor
ge, judar, zigenare, homosexuella, Jehovas vittnen och krimi
nella. Men hit fördes också kvinnor som råkade befinna sig på 
fel plats vid fel tillfälle och som behövdes som gratis arbets
kraft till de industrier som byggdes upp i och kring lägret. 
Största delen av produktionen bestod av traditionellt kvinno
arbete som vävning, sömnad, stickning och skotillverkning. 

När andra världskrigets slut närmade sig i april 1945 an
lände de första flyktingarna från koncentrationslägren till syd
sverige med de s.k. vita bussarna. De svenska myndigheterna 
var rädda för smittsamma infektioner och ville därför bränna 
inte bara deras kläder utan också de få saker de hade med sig. 
Lundabon Zygmunt Lak0<;inski insåg emellertid det historis
ka värdet av att spara det kvinnorna tagit med. Det skulle 
kunna vittna om nazisternas fasansfulla brott. Genom kon
takter med de fångar som anlände till Lund lyckades han räd
da en del undan lågorna. Lako<;inskis förutseende skapade en 
unik samling av vardagsnära ting. Så småningom hamnade den 
på Kulturen, där den under 1 998 visats i en utställning, där 
efter också utlånad till minnesmuseet i Ravensbriick. 
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Liten jultomte, ca 5 cm hög. Till ve rkad i koncentrationslägret 
Ravensbruck. KM om. Foto: Lennart Hansson. 



Vad kan då de efterlämnade föremålen berätta för oss idag 
om livet och tillvaron i lägret? Lösryckta från det samman
hang de en gång varit så intimt förknippade med väcker de 
frågor hos oss. Radband gjorda av tygbitar, nödtorftigt hop
klistrade små kalendrar som visar dagar och månader, nedkas
tade diktcitat på tunna papper, små, små ting som en tomte 
och en gumma i gul sjalett och röda sockor, en hattnål med 
gul knopp, en knapp, ett par uppslitna sockor... Genom de in
tervjuer och samtal som vi på Kulturen nu genomför med per
soner som överlevt koncentrationslägret Ravensbriick de säga 
oss desto mer. De kan berätta för oss något om de människor 
som skapat och bevarat dem, om de till synes obetydliga ting
ens betydelse i kampen för att överleva. 

Många av föremålen är gjorda av tygtrasor, garn och band
rester från produktionen av uniformskappor, pälsar, jackor, 
kalsonger, tröjor, sockor och byxor, som gjordes till tyska ar
men. Om man var djärv gavs tillfällen att »Organisera« bitar 
som man sen kunde skapa något eget av. Man såg det som en 
motståndshandling- inte som stöld. Alltid var man på jakt ef
ter något man kunde använda. En knapp på golvet i en järn
vägsvagn kunde utgöra rena fyndet. De fångar som arbetade 
på kontoren lyckades ibland komma över pappersbitar och 
pennor. Därför finns också nedskrivet material bevarat. 

Man utsatte sig för stora risker för att skaffa sig det man 
ville ha. Blev man upptäckt kunde man bli pryglad, allt håret 
klipptes av eller man kastades i fängelse på några veckor, med 
risk för tortyr. Föremålen gömde man så gott det gick. Man 
bar dem på sig under det tunna linnet, hade dem i skorna el
ler borrade ner dem i sin halmmadrass. Det viktiga var att äga 
något. Vad det sen var spelade ingen större roll. Någon sa: 
»Man bar med sig sitt lilla hem i en liten påse«. I den påsen 
kunde ligga ett kors gjort av skaftet av en tandborste, en dikt, 
en ring, en liten belgisk flagga, ett litet hjärta i rött, vitt och 
blått garn eller en hasselnöt med två hål. Det betydelsefulla 
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Radband med »pärlo r« gjorda av vitt bomullstyg. Många av fånga rna 
i Ravensbri.i ck var kato li ker från länder som Pol en, Frankrike och 
Be lgien. Bland de få andra radband som finn s bevarade är ett ti llve rkat 
av bröd. KM om. Foto: Le nna rt Hansson. 
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var att det var ens eget. I en omgivning där allt syftade till att 
utplåna det egna jaget och den egna identiteten, där man var 
ett nummer bland tusentals andra, blev tinget en bekräftelse 
på att man verkligen var någon. »Att ha något eget var en ri
kedom - en klenod«. 

Tingen fungerade också som en sammanbindande kraft 
mellan fångarna. Genom att tillverka något till någon annan 
bekräftade man både sig själv och den som fick gåvan. Bland 
alla vidriga arbetsuppgifter man tvingades utföra i lägret, blev 
själva skapandet något hoppfullt . Samtidigt blev föremålen 
länkar till det förflutna. De bar med sig minnen om en normal 
tillvaro där firandet av födelsedagar och namnsdagar och an
dra av årets högtider ingick som en naturlig del i livsrytmen. 
Att äga en kalender var guld värt . Ibland kunde det betyda 
skillnaden mellan liv och död. Kalendern gav perspektiv på li
vet i lägret där alla dagar flöt ihop till ett grått töcken. Man 
kunde dela in dagarna och tiden i det som varit, det som var 
och det som skulle komma. 

För många människor idag kan historien många gånger te 
sig abstrakt och svårförståelig. Insatta i ett sammanhang kan 
föremål göra historien verklig på ett helt annat sätt än bara 
ord - hjälpa till att överbrygga tid och rum. Minnena från 
Ravensbri.ick påminner oss förvisso om en mörk tid i Europas 
historia. Samtidigt vittnar de om vad tingen kan betyda för 
människan - också i kampen för att överleva själsligen i en 
grym och barbarisk omgivning. 
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Örjan Hörlin lägger sista handen vid restaureringen 
av Bl ekingegårdens ge thus i nove mber 1998. 



Kul tur historiska 
föreningen 

för södra Sverige 
VE RK SAM H ETSBERÄTTELSE 1998 
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K U LT U RHI STORISK A FÖR ENING EN FÖR SÖDRA S VERI GE 

VERKSAMHET S BERÄ TT ELSE I 998 

Året som gått 
Organisationen som reviderats och minskats rad ikalt 1997 fann sin fo rm 
under året . Enheterna, vilka delvis nybildats och delvis fått ny ledning, 
skapade inom och mellan sig nya strukturer. Ledstjä rna vid omorga nisa
tionen var att behålla specialistkompetens inom samtliga centrala ämnes
och verksamhetsområden. Nedskärninga rna medförde, att arbetsbelas t
ningen blev stor. Merparten av utvecklingsa rbetets praktiska genomfö
rande lades på t illfälliga projekt utanför o rdinari e budget . Måle t upp
nåddes dock att d riftsbudgeten minskades radikalt. För att få ett bättre 
kontrollsystem byttes ekonomisystemet vid årsskiftet . Med detta avsågs 
få bättre skräddarsydda månatliga rapporte r. Samtidigt in fö rdes EU-an
passad kontoplan. Parall ellt fördes en mängd förhandlingar med facken 
om arbetstidsavtal, resee rsättninga r osv. Ett utkast till en nlathund» sam
manställdes till personalen, med viktiga laga r samt inte rna regler. 

Besöksiffrorna fortsatte sin st egvisa klättring uppåt . Åre ts resultat 
blev 120.725 besökare. Jämföre lser är endast adekvata fr .o .m. 1995, då 
det nya kontrollsystemet fö r räkning av besökare infördes och alla upp
skattade siffror uteslöts. Med tanke på den vinterstängning inom fri
luftsmuseet, som p.g.a. sänkt dr iftsbudget genom fö rdes, kan man konsta
t era et t mycket got t resultat . Satsningen med pedagoger och »månadens 
hus« visade sig fun ge ra väl. Stort missnöje bland publiken uppstod dock 
då visning av »månadens hus« med museipedagog endast kunde ske under 
veckoslut samt för skolklasse r. Det ekonomiska utfa ll et i december gjor
de dessutom att pedagogerna fick sägas upp inför 1999· 

Den nyorganiserade publika enhe ten fi ck sin marknadschef i februari, 
en tjänst som omfat ta r såvä l att va ra enhetschef som att vara ansvarig 
verkst ällande tjänsteman för medl emsföreningen. Antalet medl emmar 
uppgick vid årsskifte t 1998199 ti ll 14.933 . Om den analys Lunds uni ve rsi
te t genomförde av medl emsföreningen, samt om de medlemsvärvningser
bjudanden marknadschefen utarbetat t illsammans med bokfö rlage t His-
toriska Media, be rättas under rubriken marknadsfö ring. · 

Årsmötet, som va r välbesökt, ägde rum den l l juni . Kvä ll en gick, lik
som årsboken Metropolis Daniae (redaktö r C laes Wahlöö) i mede ltidens 
tecken, med underhållning, buffe, musik och dans. Den festliga stäm
ningen infann sig redan i Auditori et, där medlemmar som hjälpt 
Kultu ren och donatore r hedrades med nK-märkning« - en silvernål med 
Kulturens logotyp. Silversmeden Lars Håkansson hade formgett denna 
hedersbetygelse. Efte r årsmötesförhandlingarna fi ck medlemmarna en 
uppskat tad förhandsvisning av utstä llningen Modernismen. En ny konst. 
En ny värld-den fö rs ta nya basutställ ningen i Vita huset . 

Under hösten antog sty relsen en strategisk treå rsplan som redov isas 
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längre fram. I denna har det regionala samarbetet en tung roll. Kulturen 
har, tillsammans med Mal mö och Kristianstad, fått fortsatt ansvar fö rre
gionala uppdrag i Skåne. Kulturen påbörjade därför att utarbeta förslag 
utifrån sina tilldelade områden - kulturhistoria, medel tidsarkeologi samt 
registrering. Frågeställningarna är: vilken specialistkompetens kan erbju
das, hur kan samverkan gestaltas? 

I den strategiska treårsplanen kan äntligen de stora satsningarna för 
Ku lturen fastställas. Planer har funnits sedan länge, medan den praktiska 
projekteringen kunde ta form då medlen blev klara. Tack va re en dona
ti on om fe m miljoner kronor från fru Märit Rausing med döt t rar, kunde 
arbetet påbörjas med medeltidsutställningen. Under 1999 blir resulatet 
synligt i en stor, permanent expo på Vita husets bottenplan . Lennart och 
Margareta Mårtensson gjorde Kulturen till universalarvinge. Detta med
fö r att stora delar av Kulturens t extila samling kan exponeras som en del 
i det stora skånska projektet Rensässans för Skåne, som öppnar under 
1999. De regionala musee rnas gemensamma projekt Framtidstro går av 
stapeln den 19.9 1999· Också detta började förberedas under året . Kul
turen har valt att utgå från Unesco:s världsku lturutredning. En förbere
dande konferens, »Framtidst ro?«, arrangerades i oktober, då ett antal for
skare från Lunds universitet utvecklade t eman utifrån UNEscos rapport 
»Vår skapande mångfald«. 

Sparbanken Finn avsatte 1,6 miljoner kronor fö r en sä rskild barnkul
tursatsning. Infö r mi ll ennieskiftet - barnens årtusende - planeras Leklof
tet byggas om t ill centrum för generationsvisa upptäcksfärder på Kultu
ren. Utgångspunkt blir naturligtvis leksakssamlingen. 

Kulturen och forskningen 
Arbetet ingångsattes 1997 med utvecklingsmedel från Utbildningsdepar
tementet . Efter ett mycket lyckat startskede fi ck stora delar av projekte t 
avstanna vid halvårsskiftet 1998 i brist på beslut om medel. Den särskilda 
fo rskningstjänsten drogs in , kontraktet med Humanekologiska institutio
nen lades på is, liksom kont raktet med Lunds Tekniska Högskola om bygg
hyttan. De senare verksamheterna fortsatte dock genom fin ansiering ur 
såvä l egen budget som med sponsormedel (byggnaderna). 

BYGGNADER_ 

Byggnadsrestaureringen fortsatte på den inslagna vägen från 1997, då en 
inventering av behovet av åtgärder på husen gjordes, och Blekingegå rden 
restaurerades. Arbetet har kunnat fo rtsät ta tack vare fortsatt bygghytta 
via Länsa rbetsnämnden, mångmiljonbelopp från frikostiga donatorer och 
doktorandarbeten utförda vid Lunds Tekniska Högskola. Ansvarig fö r ar
betsledning och proj ektering har Ku lturens nya nställde servicechef varit . 
Ulf Ki lenstam, som började i maj , rekryterades bl.a. med hänsyn ti ll att 
han har stor erfa renhet från byggbranschen. Antikvarisk kontro ll har som 
allt id utförts av st adsantikvarie Claes Wahlöö, medan r :e antikvarie Ni ls 
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Plan över fö ränd ringa rna av Kulturens norra område . 

Nilssons etnologiska sakkunskap användes i fl era utredninga r, där han 
fungerade som sakkunnig. Arkitekt Björn Hegelun d har svarat för utred
ning och projektering. 

I början av å ret togs ett sa mlat grepp öve r Norra om.rådet. Genom att 
t uren kommit till Bosmålatorpe ts nedplockning, måste en diskussion bör
ja föras över hela 'dispos itionen. Dels måste friluftsmuseets koncept re
spekteras såsom ett av de äldsta i vä rlden, dels måste Kulturens speciella 
karaktär bibehållas. Vid fl yttningen till museet 1923 återuppfördes Bos
målatorpet med felakti g väderstrecksorientering. Ett annat faktum som 
pekade mot en rad ika l åtgä rd, var läget allt för nära dammen. Ett tredje 
skäl som indikerade fl yttning av torpet va r att byggnaden visue llt sam
manfal le r med Blekingegården. Bosmålatorpet behöve r en egen miljö för 
att skildra sin egen historia och det li v som en gå ng levts under knappa 
villkor i den typen av »småfolkshus« . 
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Efter framtagning av historiken fö r varje enskilt objekt - exempelvis 
placerades Bosmålato rpet in sent i friluftsmiljön - underställdes styrelse 
och persona l tre alte rnativa lösningar, innebärande et t helhetsgrepp över 
Norra området. Beslutet bl ev att integrera Bosmålatorpet i en miljö bak
om Blekingegården, samt att också flytta Klockstapeln , som av säkerhets
skäl mås te åtgärdas. I övrigt genomfö rs bara smärre justeringar av under
hållsskäl, då resterande byggnader restaureras. 

I samband med ställningstagandet över Norra området, tog styrelsen 
också ställning till några principiellt vikt iga frågor. För varje byggnad som 
görs i ord ning, skall också en invändig åtgärdsplan presenteras. Sålunda 
arbetades beskrivninga r fram för såvä l Bosmålatorpet som Uranäsboden 
och Måcketorpsboden. Man beslöt också at t tillsammans med Lunds Tek
niska Högskola ytterliga re penetrera restaureringsmetoder innan de sista 
trähusen åtgä rdas. I planen för Norra området skrevs en passus in om 
växt ligheten. Behovet av ga llring, beskärn ing och föryngring är stort. 

I samband med Gethusets fä rdigstä llande fortsattes marksänkningen 
och borttagningen av träd för att inte skada huset . Också i Gethuset fi ck 
stora delar ersät tas med nytt timmer. Taket fick förändrad beläggning, då 
såvä l lutning som proveni ens (Bl ekinge) tydde på vasstäckning. Dagen ef
ter julstöket kunde ti mmermännen direkt demontera Bosmålatorpet. 
Den för Kulturen specialutbildade hantve rkarstyrkan kunde bibehållas 
tack vare ett snabbt beslu t från Margit och Len nart Carlssons st ifte lse om 
finans ieri ng också av detta objekt. 

Ett annat mycket stort a rbete under året har varit den totala genom
gången av gamla intendentsbostaden, som hyrs av Nordenstedtska st ifte l
sen. Efter beslut också här om mångmiljonbelopp har huset sakteligen 
börjat användas till ett centrum fö r forskning. Kulturens bibliotek och 
arkiv inryms nu helt och håll et här. Arkeologerna flyttade in under som
maren. Förberedelse r har igångsatts fö r datautrustade arbetsplatser för 
besökande fo rskare. 

Till dess att åtgärdsplanen för byggnaderna är helt genomgången, upp
kommer akuta skador som måste åtgärdas. Tack va re oerhört givmilda 
mecenater, kunde t vå kostnadskrävande projekt genomföras. Vi d en när
mare undersökning av Thomanderska huset, där tapeterna lossnat p.g.a . 
fukt, visade det sig att taket måste läggas om omedelbart, vilket också 
skedde. Ett annat arbete som blev mycket större än väntat , föra nl eddes av 
rapport om mögel i arrendatorsbostaden på Östa rp. Också detta ledde 
ti ll mycket omfattande åtgä rder. Under året fick därför arkitekt Björn 
Hege lund uppdraget att göra en total översyn av byggnadsbeståndet på 
Östarp. Totala behovet uppskattades till s miljoner kronor. Fö r detta har 
förhandlingar med Skånemejeri er inletts. Arbetet på ett koncept som 
gagnar båda parte r, att göra Östarp till visningsgård, har inl etts. 

Ett viktigt beslut kom i november - att fortsätta utbildn ingen av a r
betslösa hantverkare i form av bygghytta. Ett nytt koncept lades upp av 
Ulf Kil ensta m - utbildningen koncenterades till ett antal viktiga mo-
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ment. Får flera bygghyttor avlösa varandra, blir de akuta behoven åtgär
dade inom en femårsperiod. Kulturens specialutbildade hantverka re blir 
lä ra re och för på så sätt ut kunskapen i regionen. 

För Kulturens egen personal blev det också stora förändringar. I Håkan 
Ohlsson-huset omstrukturerades bottenvåningen, där mer adekvata per
sonalutrymmen inreddes. Antalet kvadratmeter minskade, men också hy
ran rejält. 

KULTURENS ÖSTARP 

Samarbetet med Humanekologiska avdelningen vid Lunds univers itet har 
fortsatt under året. Humanekologerna bedriver ett forskningsprojekt på 
Kulturens Östarp. 

Arbetet på Östarp har under året inriktats på den odlingsplan för 
Alrik Jönssons gård som tagits fram tillsammans med Humanekologiska 
avdelningen. Kulturens gårdsbrukare har skött det dagliga arbetet med 
odlingar - sådd och skörd - skötsel av lantrasdjuren, skötsel och tillsyn av 
hägnader, marker och odlingslandskap. Under perioder har studenter och 
sommaranställda på Humanekologiska avdelningen medverkat i arbetet 
med hässjning, tröskning och andra arbe tsmoment, liksom två ALU-an
ställda på Kulturen. Forskare, studenter och skolelever har periodvis haft 
undervisning, studie- och arbetsdaga r förlagda till Kulturens Östarp för 
såväl t eoretisk som praktisk undervisning. Djurbesättningen på Östarp 
har ökat något under året, bl a föddes två vänekalvar. Humanekologerna 
har hållit två ackordshästar, a rdenn erston och ett hingstföl på Östarp och 
Skånes Russavelsförening har med en flock russ hjälpt till att hålla mar
kerna betade. En natur- och kulturstig öppnades under året. Omfattande 
skogsröjning och markvårdande åtgärder har vidtagits under senhösten, 
vilket inneburit att natur- och kulturstigen periodvis inte var it tillgäng
lig. Maskinparken har utökats med några maskiner. Antalet besökare på 
Östarp kan inte registreras, eftersom marker och område är tillgängliga 
året runt och utan entreavgi ft . Antalet besökare till Gaml egå rd och an
läggningen under sommarhalvåret är beräknat till c:a 5000. 

DROTTENS M USEUM 

Drottens museum har under året hållits öppet i full omfattning. På grund 
av minskade personella resurser har inga tillfälliga utställningar gjorts, 
utan publiken har erbjudits basutställning, musikprogram och extra ar
rangmang under Kulturnatten. Antalet besökare har varit 4100. 

BORGEBY 

Den av räddningstjänsten i Lomma villkorade ombyggnaden för bät tre 
brandsäkerhet i porttornsbyggnaden på Borgeby har utförts. Brandisole
rande skikt, brandcellsindelning och invändig utrymmningstrappa ingick 
i ombyggnaden. En utsugsfläkt fö r rökgaser har installerats. Borgeby är en 
egen st iftelse där, enligt testator, ledningen skötes av muse icheferna på 
Kulturen och Malmö museer. 
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T EGNE RM USEE T 

Tegnermuseet har hållits öppet . Kulturen har administrerat Tegnerstif
t elsens ekonomi. En utredning har initierats inom Kulturen med syfte att 
ta fram de samlade behoven. 

Il ASU T ST Ä LL N ING A R 

Modernismen. En ny konst. En ny värld. 
Utställningen rymmer Kulturens samlingar av 1900-talets konst , 

konsthantverk och design. Utställningen vill visa konst utifrån ett vidgat 
konstbegrepp och syftar till att sätta den tidiga 1900-talskonsten i sitt 
kulturhistoriska och idehistoriska sammanhang. 

Efter ett inledande arrangemang som presenterar de båda modernis
terna Gösta Adrian-Nilsson och Wiwen Nilsson ges en historisk fond till 
modernismen. Via en ljusbro och ett bildspel förs man in i en tematiskt 
uppbyggd utställning, där olika, för modernismen karaktäristiska drag, 
lyfts fram under t eman som Metropolis - storstadens puls, Maskinen -
framtidens befri are, Det andliga och det abstrakta, Den besjälade indus
trivaran, Det stora kriget - det vildas kraft, Paris - konstens arena och 
Drömmen om allkonstverket . I ett rum presenteras Bauhaus - en ny mo
dernistisk era och i de avslutande rummen visas Modernismens genom
brott i Sverige. Det avslutande faktarummet rymmer ett öppet arkiv med 
teckn inga r, ritningar och skisser av konstnärerna C. F. Hill, GAN och 
Wiwen Nilsson. Likaså finns här Kulturens nya databas över museets sam
linga r av dessa konstnärer och en stat ion fö r fi lm och multimedia. Några 
av utstä llningens stationer rymmer rullande utställningar, där ve rken re
gelbundet kommer att bytas ut mot nya, t .ex. GAN:s skisser till Svenska 
Balet ten och den avslutande stationen om samtidens konst . Institutioner 
och pri va tpersoner har generöst bidragit med lån av viktiga verk. För den 
scenografiska fo rmgivningen svarar Peter Holm och för ljussättningen 
Stefan Wiktorsson. 

Utställningen invigdes 14 juni av museumsdirektör Lars Nittve . Urso
naten av Kurt Schwitters framfö rdes av Uthållighetens orkester - Anders 
Granström och Maria Sundkvist . Vid årsmötet l l juni förh andsvisades 
utställningen fö r Kulturens medlemmar. Utställningen har under som
maren och hösten dragit stor publik och uppmärksammats i debattartik
lar, reportage och konstprogram . För at t öka tillgängligheten har under 
hösten en modell för synskadade gjorts av Lars Agger, ett presentations
program i den bärbara datorn Saxo och en lärarhandl edning är under ut
arbetande. l anslutning till utställningen hölls en föreläsningsser ie om 
fe m fö reläsninga r under hösten. 

Huvudansva rig va r Eva Kjerström Sjölin . Ett stort tack riktas till Cra
foo rdska st ifte lsen som möjliggjorde denna stora, viktiga satsning. 

Metropolis - Lund i det danska riket 
Tack vare en stor donation på fem miljoner kronor från fru Märit Rausing 
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Hans majestät Konung Carl Gustav och Drott ning Silvia vid besöket på 
Kulturen och utställningen Modernismen, augusti 1998. 
Till höger om kungen ses Kulturens ordförande Lennart Nilsson. 
Foto: Björn Larsson, Hagblom Foto . 

med döttrar, kunde arbetet med den nya basutställningen sättas igång, 
först med byggnadsarbeten i lokalerna på Vita husets entreplan. Fram
tagning av föremål, komplette rande katalogisering och inläggning av data 
i en t extdatabas har utförts under året (Lars Salminen). En extra konser
veringsassist ent anställdes under hösten för iordningställ ande av utställ
ningsobjekten . Huvudansvarig är Claes Wahlöö. Utställningen av den 
största medeltida samlingen i Norden beräknas öppna under 1999· 

TILLF Ä LLI GA UT ST Ä LL N I NGA R UND ER Å RE T 

Baroque t- couture på docka. - 15.2 1998 
Höstens utställning av Agneta Hanell fortsatte in på det nya året. 

Myternas vatten. -29.3 1998 
Glaskonstnären Kjell Engmans utställning fo rtsatte in på det nya året. 

A tt överleva- minnen från kvinnolägret i Ravensbri.ick. 17-4 - 30.8 
Den samling av föremål tillhöriga fånga r från koncentrationslägret i 
Ravensbri.ick som finn s i museets ägo st älldes ut i Textilhall en. Till ut
st ällningen knöts citat från nygjo rda intervjuer med kvinnor som kom till 
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Sverige med de vita bussa rna 1945· Utstä llningen och den därtill knutna 
programverksamheten rönte stort intresse. Utställningsproducenter var 
Anita Marcus och Sarah Forsell. 

Efte r kontakter med museet i Ravensbriick lånades utställningen till 
Tyskland - Mahn und Gedenkstätte Ravensbriick - där utställningen 
hade ve rnissage i november. Kultu ren räknar med ett fortsatt samarbete 
med museet i Ravensbriick. 

l början av november gick Kulturens personalresa till Berlin och 
Ravensbriick för studi ebesök. 

Snaps - på gott och ont. 2.5 - l 6.8 l 998 
Snaps på gott och ont var t emat på sommarens utställning i Lundahall en. 
Uställningen va r sammanstä lld och form given av Ri e Hägerdal. 

Tankens bilder. 12.9 - 29.1 l 1998 
Utstäl lni ngen, producerad av Bildmuseet i Umeå och Riksutställningar 
hade underrubriken Bilder som förklarar världen. l sju teman - Växte r 
och djur, Se och rita, Livet och kroppen, Världen och kosmos, Rita och 
bygga, Praktik och t eknik samt Tecken fö r tanken - visades et t hundratal 
ve tenskapli ga böcker i original och öve r 200 färgbilder. Datore r i anslut
ning ti ll va rje tema erbjöd visualiserade komm entare r och möjligheter att 
fördjupa sig i böcker och t eman. I anslutning till utställningen hölls fem 
före läsningar och Levande verkstad på Kulturen inspirerade under sön
dagarna barn att skapa egna verk. Utstä llningen möjli ggjordes tack vare 
bid rag från Thora Ohlssons stifte lse. 

A nagrius. Stengods. 13.12 1998 - 14. 2 1999 
l trädgårdsrumm et visades Tomas Anagrius st engods. I hans keramik 
möts det lokala och det globala - den skånska krukmakart raditionen och 
den kinesiska st engodstradi tionen. 

Påskutställning och julutställningar 
l Trädgårdsrumm et, Prästgå rden, Allmogehall en, Thomanderska huset, 
Blekingegå rden och i Arbetarbostaden genomfördes traditionsenligt ut
ställninga r med anknytning till årets högtide r. 

USTÄ L L N I NG SPL AN ER I N c / Fo RS K N I N G 

Framtidstro 
Kul t uren de ltar i ett rikstäckande projekt med namn et Framtidstro. Inför 
millenni eskiftet förbereds på Länsmuseerna uts tällninga r på detta ge
mensamma tema. Kulturens utstä llningskoncept tar sin utgångspunkt i 
Unescos rapport Vår skapande mångfald och vill väcka frågor kring kul
turens ro ll för mänsklig utveckling och om global och lokal etik. 

Under 1998 har en arbetsgrupp bestående av museichefen, antikvari
erna Anders Jansson och Silvia Diirmeie r och dramaturg Jan Mark arbe-

225 



tat med förberedelserna. Under våren har en rad diskussioner hållits med 
inbjudna sakkunniga från Lunds universitet , etikforskare, historiker och 
t eologer - professor Eva Öste rberg, professor Göran Bexell och dokto
rand Olav Hammer - för att diskutera tankar och ideer kring t emat. 
Utarbetande av utställningskoncept sker i dialog med olika personer med 
engagemang och kunskap i etikfrågor. Samarbete och diskussion har där
för inletts med bl.a. dr Elisabeth Gerl e, doktorand Dan Erik Andersson 
och stiftsadjunkt Lena Sjöstrand. För form givningen av utstä llningen har 
ett samarbete inl etts med a rkitekten och konstnären Juan-Carlos Pei
rone. Kulturens utställning öppnar 9.9 1999. Projektl edning och utställ
ningsansvarig Anna Landberg. En förberedande konfe rens hö lls den 8 ok
tober tillsammans med Museiforum. Föreläsninga rna av forskare vid 
Lunds universitet kommer att ges ut i bokform. 

Makt, prakt, identitet - skånsk renässans 
Regionförbundet Skåne, Glimmingehus och Länsmuseet i Kristianstad 
lanserade 1997 projektet Renässans för Skåne som ett regionalt kultur
samarbe te under 1999. Projektet har gemensam logotyp, affi sch och kata
log över alla evenemang med vars hjälp den gemensamma marknadsfö
ringen kommer att ske. I maj 1998 ordnades t vå seminariedagar på Glim
mingehus borg. Kulturen och Länsmuseet i Kristianstad bildade hösten 
1997 en refe rensgrupp som utbytt kunskaper och studerat renässansens 
kyrkor, borgar, trädgå rdar och landskap inför respekti ve museums ut
ställningar 1999. I detta arbete har Britta Hammar, Nils Nilsson och Sil via 
Oi.irmeie r deltagit. 

Kulturen deltar i projektet med en utstä llning, Makt, prakt, identitet
Skånsk renässans, som planerats och fö ra rbetats under året och som öpp
nar den 2 maj 1999 i Textilhallen. Utställningen fokuse rar heminredning 
och dräkt hos renässansens människor och hos den skånske bonden under 
1800-talet och lyfter frågan om innebörden av de kvardröjande renäs
sansstildragen hos skånsk allmoge under 1700- och 1800-ta le t . Kulturens 
samlingar kommer att ställas ut i nybyggda montrar som under vintern 
byggs i Textilha ll ens övre plan. Utställningsansvarig Britta Hammar, sce
nograf Lotta Rudman. Satsningen bekostas med arve t efte r Margareta och 
Lennart Mårtensson, Unnaryd. 

Tingsligheter 
Som ett samarbete mellan Kulturen och Lunds uni ve rsitet har ett tvä rve
t enskapligt forskningsseminarium startats, för att ge möjlighet för Kultu
rens antikvarier och forskare från o lika discipline r att t illsammans ut
veckla och fö rdjupa forskningsperspekti v kring frågeställningar re lat era
de till materi ell kultur - vad människan gör med tingen och vad tingen 
gör med människan. Under året har seminari et sammanträffat vid sju till
fäll en. (Sammankallande från Kulturen Silvia Di.i rmeier, Anna Landberg, 
Sebastian Goksö r) . 



KUL T U RM I LJÖ V i\ RD /A RK EOLOG I 

Stadsantikva rien har deltagit i byggnadsnämndens sammanträden och 
samarbetat med Stadsa rkitektkontoret och Lundafastigheter samt läns
antikvarien i plan- och byggnadsfrågor. Bevaringskommitten har arbetat 
med inventering av bya rna i Lunds kommun och stadsantikvari en har 
samverkat med inventeraren. 

Inom museet har antikvarisk övervakning av restaureringen av stall et i 
Bl ekingegården och nertagningen av Bosmålatorpet samt ombyggnaden av 
Nordenstedtska stifte lsens hus genomförts. Arkitekten Peter Sjömar in
bjöds under våren fö r att disku tera restaure ringsmetoder för Måcke
torpsboden och Dackestugan. 

Den arkeologiska verksamheten låg under året på ungefär samma nivå 
som under fö regående år. Totalt ut fö rdes ett åttiotal undersökninga r va
rav tre slutundersökninga r, alla inom Lunds kommun . Som vanligt pågick 
utgrävninga rna under hela året, dock kunde de t re slutundersökningarna 
genomfö ras under den s. k. va rma årstiden. Mest uppmärksammad blev 
utgrävningen fö r ombyggnaden av Lunds Energis t ransform atorstation på 
Stortorget under juni t ill augusti . Med tanke på den min imala ytan blev 
resultaten härifrån imponerande, framför allt genom de många byggnads
lämningarna, som lämnade viktiga dateringar, vilka direkt kan appliceras 
på äldre un de rsökningar på och kring torget . I kv. S:t Mikael 16, där årets 
första slutundersökning inl eddes i maj, påt räffades under delvis besvärli
ga arbetsförhållanden, välbevarade lämningar av Svartbrödrakonventet 
bl.a. större ytor av sten- och tegelgo lv, grundmu rar etc. Här kunde också 
dokumenteras byggnadsrester betydligt äld re än klostret . Den tredje 
slutundersökningen gjordes under två höstmånader på gå rden till den ti
digare Lindströmska bokhandeln, nuvarande kv. S:t C lemens 27, på Stor
torgets västra sida. Här har Fastighets AB Briggen påbörjat en omfattande 
om- och nybyggnation, som bl.a. innebär att i stort sett hela gårdsplanen 
kommer att täckas över. Av den tidiga re bebyggelsen skall endast fasaden 
mot torget beva ras, et t beslut som kom till eft er långa och omfattande 
diskussioner, där personal från enheten aktivt deltog. Vid undersökning
en, som enligt beslut från länsstyrelsen omfa ttade en tiondel av exploa
teringsytan och en knapp sjättedel av kulturlagerdjupet , hittades mycket 
vä lbevarade lämninga r av uthus och gårdsbeläggningar från slutet av 
1400- och början på 1500-talet. Enligt planerna skall de kvarvarande ku l
turlagren, med ett medeldjup på sex mete r, bevaras åt kommande gene
rationer. Hur detta problem skall lösas, har under hösten och vintern 
upptagit en icke oväsentlig del av arbetst iden. 

Övriga unde rsökningar har ofta varit av mindre omfattning, men har 
trots det till fö rt mycket viktig in fo rmation om bl.a. ingrepp och andra 
skador i kulturlagren och är därmed oe rhört viktiga kä llor i a rbetet med 
att sammanställa den totala skadesit uationen inom fo rnlämningen Lund . 
Vid en sådan mindre undersökning påträffades fö r fö rsta gången grund
murarna till kyrkan S:ta Mari a Magle i kva rteret med samma namn. Per-
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sona! har dessutom ansvarat för ett flertal förundersökningar i de medel 
tida byarna Dalby, Håstad, St . Råby, Veberöd och Värpinge. Den sa m
manlagda arbetst iden i fält är under året 36 manmånader och för utarbe
tande av rapporter c:a 24 manmånader. Totalt har den arkeologiska insat
sen i uppdragsverksamheten uppgått till fem manår. 

Den arkeologiska sam lingen har tillförts ca niotusen föremål av skilda 
kategori er, dock släpar f.n . föremålskonserveringen eft er p.g.a. kapaci
tetsbrist. 

Utvecklingen av grävn ingsmetodik, kontrollfunktioner, dokumenta
tions- och fyndhanteringsrutiner sker fortlöpande. 

Ett fl e rta l artiklar i pressen har skild rat de o lika utgrävningarna i ord 
och bild och den arkeologiska verksamheten har kontinu er li gt presente
rats på en egen hemsida. 

Under augusti fl yttade de t arkeo logiska kontoret in i nya fräscha loka
ler vid S:t Annegatan efter några års ambul erande tillvaro. 

KONSERVER I NG 

Det gångna året har präglats av iordningställande av nya och underhåll av 
befi ntliga utställningar sa mt magasinsarbete. De befintl iga utställningar
na som iordningställts är de i Borga rhuset, Thomanderska huset, Arbetar
bostaden, Ystadhuset, Västra Vrams prästgård och Östarp. Nya utställ
ningar som enheten har arbetat med under året är Snaps- på gott och ont, 
Modernismen, Lekfullt och ju lu tstä llninga rna. Planering för kommande 
utstä llninga r har påbörjats med renässansutstä llningen och medeltidsut
ställningen. 

Under året transporterade enheten Kulturens utstä llning A tt överleva 
ti ll Mahn und Gedenkstätte Ravensb ruck i Tyskland, samt medverkade 
vid uppsättning av utställn ing där. 

Magasi nsarbetet har fortsatt med uppordning av sil vermagasinet och 
textilsamlingen. I huvudmagasin et har install erats nytt pallställ fö r att 
öka magasinskapaciteten där. Den 2 mars anställdes texti lkonservator Eva 
Möll er från Livrustkammarens textilkonservering på enheten. 

Brita Erlandsson gick i pension den 30 januari. Hon arbetade sedan 
1977, med sto r noggranhet och loja li tet, med de arkeologiska fynden från 
Lund. 

Sesamprojektet avslutades den 30 juni. Det sista delprojektet var lek
sakssamlingen som regist rerats, vårdats och flyttats till bra magasin. Det
ta arbete resulterade bland annat i utställningen Lekfullt. De som arbetat 
inom Sesamprojektet var Karin Hindfeldt, Yvonn e Sandberg och Anna
Mal in Tibe. 

Ett fö rslag till myntutställning har utarbetats till Sparba'nken Finn. 
Ritningar och kostnadsförs lag har överlämnats. 

En kopia av lilla Riksvapnet har tillverkats under öve rinseende av en
heten. Den sattes upp på entregrinden ti ll årsmötet den 11 juni. 
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A R BETE M ED SAM LI NGA R , BIBLI OTE K OC H A RKI V 

Under året har hela det arkeologiska och lundatopografi ska biblioteket 
flyt tats från Forsbergska huset till Nordenstedtska huset . Likaså har 
Lundaarkive t inordnats i huvudarkive t i Nordenstedtska husets källare. 
Textilkonservator Natalie Hatala avslutade under juli månad sitt arbete 
med de koptiska tunikorna. Kultu rens silve rsamling har inordnats i ny 
kompaktinredning i magasin (Karin Schönberg). 

DOK U MENTAT ION, I NSA MLI NG 

A rbetsbilder 
Den samling t eckninga r och skisse r av Emil Johansson-Thor som hans son 
Gunnar skänkte till Kulturen rgg6 har dokumenterats ifråga om motiv, 
innehå ll och tillkomstomständigheter i samtal med givaren. Dessa skisser 
och teckningar av miljöer och människor i a rbete, dels vid Sireköpinge 
gå rd, de ls hos en lantbrukare i Anderslöv, skild ra r va rdagstillvaron på den 
skånska landsbygden vid rgoo-talets början. (N ils Nilsson) 

Restaurangdokumentation i Lund 
Påbörjad dokumentat ion av utländska restaurange r som etabl era t sig i 
Lund sedan rg70-ta lets början, med frågeställningar kring en föränd rad 
stadsbild och förändrade matvanor i dagens Lund. Restaurangdokumen
tat ionen påbörjades våren r gg8 i ett samarbete med Anna Burst edt Etno
logiska institutionen, som fo rskar kring »etnisk mat« (Silvia Durmeie r) . 

Minnen från Ravensbruck 
In fö r utställningen av de t på Kul turen deponerade mate rialet från kon
cent rat ionslägerfångar från Ravensbruck, genomfördes samtal och inter
vj uer med överlevande och släktingar till överl evande som hörde av sig 
till Kulturen. Unde r sommaren beviljade rege ringen 150.000 kr för fo rt
satt dokum entation och insamling av minnen. Detta a rbete har pågått un
der hösten. (Ani ta Marcus, Sarah Forsell) 

Arbetsliv -Lundabor 
Samta lsinte rvjuer och fotodokumentation av metallarbetare på Al fa
Lava l och undersköte rskor på Uni ve rsitetssjukhuset i Lund har avslutats 
un de r året. Bearbetning och planering fö r utstä llningen Lundabor- röster 
om liv och arbete har pågåt t unde r hösten. (Anita Marcus, David Skoog, 
Eva Kjers tröm Sjölin) 

Kultur och identitet 
Förberedelser har inl etts för utveckling av dokumenta tionsprojekt u t i
från frågestä llninga r kring kulturmöten och kulturell identitet . 
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UTLÅN AV FÖREMÅL / SE RV ICE 

ÅT PRIV AT PER SONER OC l-I I NS TIT UTI ONE R 

Kulturen har under det gångna året med utlån de ltagit i många av de sto
ra utställningarna i Sverige. 

Östasiatiska museet i Stockholm har till utställningen Från Kina till 
Europa lånat ett par stolar tillverkade i Kina på 1730-talet. Stolarna har 
tillhört drottning Anna Sofia av Danmark. Vidare t vå porslinsfi guriner i 
Blanc de Chine, föreställande europeiska män och tillverkade i Kina 
c 1690-1720. Till utställningen Peter den Store och Karl XII - i krig och 
fred på Livrustkammaren, Stockholm lånade vi ut Karl Xll:s gunghäst 
samt en akvarellerad teckning Bonden vid Narva. Till Nationalmuseums 
utställning Katarina den Stora och Gustav III utlånades en kopp med fat 
av Rörstrands tidigaste flintgodstillverkning. Utställningen Swedish Folk 
Art med föremå l ur Kulturens samlinga r har under året visats i Chicago. 
Kulturens samling av antika vase r har för en tvåå rsperiod deponerats på 
Klass iska institutionen vid Lunds universitet för forskning och publice
ringsförberedande arbete. 

NY FÖR V ÄR VfA RK IV FÖR V ÄR V 

Ett urval av årets nyförvärv: Till samlinga rna av textil och dräkt har för
värvats bl.a . festkläder från Firma Baroque, en samling modell- och mön
sterskisser samt broderie r gjorda av en konstfackselev på 1950-talet, 
mönster och maskin för uppritning av mönster, en reticellabroderad duk 
samt fo lkdräkter. Vidare har museet som gåvor e rhållit en dryckeskanna 
i silver och medaljer som konstnären Jöns Mårtensson, Lund fått som pri
ser i utst ällningar, äldre husgeråd och inventarier från Unnaryd, Småland 
och Färingtofta, Åkarp och Broby, Skåne. Ett kundregister från E Eke
lunds plåtslage ri, Lund, bokbindarpress från Berggrenska bokbinderiet i 
Lund, glasskylt från Lindströms Bokhandel i Lund, möbler och inventari
e r från boktryckarfamiljen Håkan Olsson, Lund, kaffekanna, design Sig
vard Bernadotte, påskprydnade r, oljetryck och kistebrev mm. Museet har 
som gåva även erhållit dockor tillverkade i fl yktingläger i Småland 1945 
av f.d. lägerfångar från Ravensbruck sa mt ett bärnstenshalsband som den 
ursprungliga ägaren bevarat genom tre koncentrationsläger under andra 
världskriget . 

Inför utställningen Modernismen. En ny konst. En ny värld. har sam
lingarna kompletterats genom inköp som bekostats med utstä llningens 
projektmedel och egna fonder: Kubus-Geschirr, design Wilhelm Wagen
feld, Gena glasbruk, kanna av förnicklad metall, ca 19141 formgiven av 
Richard Riemerschmid, elektrisk vattenkokare, ca 1908, formgiven av 
Peter Behrens för AE G, Bord «Bro« samt stol «B5«1 stå lrör, 1925-1927 av 
Marcel Breuer, t ekanna, handgjord i silver, formgiven av Mariann e Brandt 
19241 i nytillve rkning, lampa formgiven av W. Wagenfeld och Juncker 
1923/24 i nytillverkning, tygprovsamling, England 1890-tal, från Erik 
Folckers ve rksamh et med butiken Sub Rosa i Stockholm, kompl ettera nde 



delar till servisen Liljeblå av Wilhe lm Kåge 1917, a rmaturer från 1930-ta
let, shaker i nysilve r och bakelit från 1937, ri tad av Folke Ahlström, elek
trisk kaffekokare från 1945, ri tad av Ralph Lyse ll , cocktailglas i nys ilver 
och bakelit från 1930-talet m.m. Ti ll bibliotekssamlingen har fogats 
GAN:s eget exemplar av W. Kandiskys och F. Marcs Der Blaue Reiter, ori
ginalutgåva av GAN:s Den gudomliga geometrien från 1922 och Du cubis
meav A. Gl eizes och J. Metzinger från 1912. 

Biblioteket har utökats med 728 nummer, varav 132 genom gåvo r. 
Accessionen omfattar nr 50.827 - 5L555. Arki ve t har utökats med 255 
nummer. Följande arki v har inordnats: Boendedokumentat ion 1996/97 -
LKF, G. J:son Karlins arki v Il, Fale Svenssons menyark iv, Friherre Gustaf 
Leuhusens a rk iv, Borgs arkiv, Restaurangdokumentat ion 1998. Alrik 
Jönssons gårds arki v har utökats med 82 nummer. Porträttarkivet har ut
ökats med 174 fo tografi er. 

I Ku lturens lundaa rkiv har ritningsmaterial lagts in i ett databaspro
gram för att underlätta sökning (Kaj Borg). 

REG I ST RER I NGS- OC l-I DATO RI SE RI NGSARB ETE 

1998 års accession omfa ttar KM 82056- 82608. Under året har ett stort an
tal föremål ur leksakssamlingen, som tidiga re va ri t o registrerade, katalo
giserats inom ramen för Sesam-projektet. 

Ku lt urens IT-projekt har fo rtsatt under året . Samtlig personal har nu 
tillgång ti ll dato r med e-post . Persona len har erbjud its grundkurs i da
torkunskap och a lla har genomgå tt kurs i e-posthante ring och användade 
av Internet . Under våren påbörjades ett samarbete med Folkens museum , 
Göteborgs stadsmuseum, Helsingborgs museum och Malmö musee r kring 
föremålsdatabasen Carlot ta, som beräknas kunna tas i bruk under vå ren 
1999· En t ext- och bilddatabas med Ku lturens samtliga föremål av Ca rl 
Fredrik Hi ll , Gösta Adrian-Ni lsson och Wiwen Ni lsson fä rdigs täll des in
fö r öppnandet av utställn ingen Modernismen (antikvarie Karin Schön
berg, fo tograf Lena W ilhelmsson). För den bärbara datorguiden Saxo har 
en engelsk och en svensk presentation av utstä llningen M odernismen ar
betats fram under hösten. 

Arbetet med en fö remålsdatabas t ill utställningen Metropolis har på
börjats. 

Ett mu ltimediaprogram fö r Blekingegå rden är under utarbetande (sy
nopsis Eva Hansen). 

Med anslag från KK -stiftelsen har ett sa marbete inl etts mellan arki v, 
bibliot ek och museer i Skåne, kallat llA BM Skåneprojekte t«. Under hösten 
har ett anta l workshops planerats och arbetet kommer att presente ras på 
en egen hemsida. 

En av AMU-Gruppen Hadars två registre ringscent raler startade i an
slutning t ill museets område. Ku lt uren medverkar med viss utbildning 
och som ett första projekt överförs museets handeldvapen till databasen. 
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M USE IP ED AGOG IK 

Två museipedagoger, Ingalill Alwmark och Yvonne Sandberg anställdes 
på vardera 40 %. Tjänsterna innebär dels pedagogisk programverksamhet 
på vardagar för bokade grupper, dels på helger för allmänhet en i Måna
dens hus: ett nytt begrepp för året som innebär att program koncentreras 
till ett hus i t aget under perioden januari-april , oktober-december. Föl
jande museipedagoger har anlitat s på timbasis: Kristina Arvidsson, Kris
tina Bakran, Kristina Heilo, Annika Kristensson, Anita Larsson, Lars 
Lundberg, Inger Lönngren, Eva Nilsson, Lotten Roos och Helena Zeberg. 

För att kunna levandegöra miljöerna har rekvisitaförrådet och dräkt
verkstaden utökats rejält. Historiskt korrekta dräkter för gestaltning i 
Borgarhuset och Thomanderska hemm et har sytts upp för museipedago
gerna. Kulturens dramagrupper för mellan- och högstadi eelever har ock
så deltagit i ges taltningsa rbetet och fått dräkter uppsydda såväl för bon
demiljö som borgerlig miljö. En uppsättning fö rkläden, klutar och vega
mössor har köpts in för skolklassernas arbete i verkstadsprogrammet 
»Folk och Fä i Bl ekingegården". Eleverna får hä r gå in i ro lle r och deltaga 
aktivt med sysslorna på gården. 

Programmen för skolan har i övrigt handlat om visningar i samband 
med årets fester: påsk, allhelgona och jul samt visningar och ve rkstäder 
kring Modernismen och Tankens bilder. Undervisning kring medeltiden 
har skett på Drotten. 

Utställningen om Ravensbri.ick väckte stort intresse på högstadiet och 
gymnasiet som bokade vå r s. k. etiska verkstad i stor omfattning. 

Visningar av utställningen Nalle och Kanin riktade sig till de yngsta. 
Museipedagogerna genomförde totalt 949 visningar på Kulturen samt 

30 uppsökande program i regionen. 
Studiedagar och kurser för lärare och muse ipedagoger har arrangerat s: 

»Tingens metod som kunskapsväg" i samarbete med Regionförbundet , på 
Östarp för lärarkandidater i samarbete med humanekologerna, "Skol
gårdskonferens" i samarbete med Gareth Lewis och Barn ens landskap, 
»Nu kommer det en grupp! Att visa och berätta i hembygdsgården", i sam
arbete med Skånes hembygdsförbund . 

Kulturens och Levande verkstads omfattande projekt, t illsammans 
med 187 sex- och sjuåringar och deras pedagoger, resul te rade i utställ
ningen Respektera- barnet, minnet, myten. Tre regionala symposier under 
rubriken »Tingens metod som kunskapsväg" arrangerades i anslutning till 
utställningens t ema om att undervisa med utgångspunkt i kulturhistori
en och museets föremål. Samarbetet med Levande verkstad fortsat te un
der hösten med ytterligare et t samverkansprojekt för elever och pedago
ger i fö rskoleklasse r samt årskurs i. Projektet finns dokum enterat i rap
porten: Kulturen och Levande verkstad. Dessutom skrev Levande verkstad 
- pedagogerna Helena Norrsell och Christina Aronsson ett idehäfte för 
Modernismen med fö rslag på t emavisningar samt prakt iskt arbete i Bau
haus anda. 



Helg- och lovprogramm en för barn och ungdom har utvecklats. Bild
verkstaden var öppen varje dag under Respekteras utställningsperiod, var
je söndag hela sommarlovet och i anslutning till utställningen Tankens 
bilder, varje söndag he la hösten. Allmänheten har visat et t stort intresse 
för denna öppna verksamhet som uppmanar besökaren att ge utt ryck fö r 
sina intryck av Kulturen. Sagovandringarna har a rrangerats va rannan helg 
under vår och höst , samt va rje to rsdag under sommarlovet . Traditions
enligt arrangerades häxverkstad under påsklovet och betlykteve rkstad 
under allhelgonalovet . 

Skolornas verksamhet på Kulturen handlar, förutom bokade program, 
om projekt och egna utstä llninga r. Vårfruskolan och Fågelskolan visade 
sina projekt om medeltiden. Vipeholmskolans och Spykens estetprogram 
visade o lj emålningar respekti ve utställningen Bokstav. Kulturens bild
grupp visade Andra rum 1 samband med Sydsvenskans 150-årsjubileum 
inbjöds elever att gestalta Kulturen i ord och bild. Stadens dag fi rades 
med Vårfruskolans bilde r av vad eleverna tycker bäst om i Lund. 

I samarbetet med Lunds kommun har, fö rutom Leva nde verkstad pro
jekten, handlat om den Öppna förskolan för pappor, odlartävling med 
Naturskolan, träffar med kulturenombuden. Museil ektor Eva Klang 
Eriksson samverkar med kommunala barn- och ungdomsgruppen i strate
giska frågor och har under året genomfört en utredning om skolmusei
och kulturskolefrågan: Skolvägen- minnen, metoder och möten. En ideskiss 
om lokal kulturutveckling i Lund. 

M AR KNADS FÖ RI NG 

Under pe rioden maj-juni genomfördes en intervjuundersökning bland 
Kulturens medl emmar för att u tforska de ras läs intresse. Syfte t med un
dersökningen var att pröva hållbarheten inför marknadsintroduktion av 
en ny medlemsförmån, nämligen en periodisk bokutgivning vid sidan av 
Kulturens årsboksutgivning. Responsen bland medl emmarna vid dessa in
tervjuer visade på ett både brett och djupt läs intresse. Under sommaren 
skrevs ett samarbetsavtal med de t lundabase rade förl aget Historiska 
Media. Ett resultat av detta samarbete bl ev se ri en Illustre rad Historia 
och boken Slaget vid Lund, som kom ut i mitten av oktober. Kulturens 
medl emmar erbjöds köpa boken till halva priset jämfört med bokhandeln 
via ett utskick i början av november. Medlemmarnas intresse överträffa
de alla fö rväntninga r. Under peri oden 15 november t ill sist e december 
såldes dubbelt så mycket tre gånger snabbare än beräknat. Responsen i 
for m av köp uppgick t ill 16% (2 400 böcker leve rerades till medlemmar). 

Förutom att förstärka värdegemenskapen mellan Kulturen och dess 
medlemmar, användes boken också som snabbhetspremie vid medlems
vä rvning. Under perioden värvades 344 nya medl emmar genom en speci
ellt framtagen folder och annonsering. Bokproj ektet är självfin ansie rande 
och täcker även kostnaderna fö r snabbhetspremi er, vä rvningsfoldrar och 
annonse ring. 
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Under året har medl emsvä rvning varit en sä rskilt priori terad uppgift . 
Kampanje r för åte rvärvning av tidigare medl emmar genomfördes unde r 
pe rioden septembe r - oktober (177 pe rsone r åt ervärvades). 

Unde r oktober månad inleddes ett sama rbet e med G leerups bokhan
del i Lund vad gä ll e r medlemsvä rvning och bokförsäljning samt skyltning. 

För att öka Kulturens attraktionskraft i omvärlden har en av nyckel
uppgifterna för marknadsföringen va rit att förstä rka samarbetet med me
d ier. Ett exempe l på detta ä r samarbet et med Sydsvenska Dagbladet un
der hösten kring Kulturens program via Stjärnspalten. D etta samarbete 
har resulterat i c:a 2000 fl er besökare. Under två veckor i mitten av okto
be r genomförde Kulturen en riktad kampanj för utstä llningen Modernis
men via radiostationen MixMegapo l för att nå en ny, yngre publik. V i
dare har arbet et med medier resultera t i reportage och artiklar i månat
liga tidn ingar som t .ex. Antikbörsen och NE-nytt . 

Under senhösten har också arbet e med turistnäringen (hotell, resear
rangörer och bussbolag) igångsatts. Resultatet av detta a rbet e komme r 
dock först att visa sig unde r våren 1999. För att säke rställ a en både lång
sikti g och hållbar besöksutveckling, har också en rad interna p rojekt initi
erats med fokus på grafisk trycksaksutformning, adressregister för pro
gramutskick m.m. Arbete t med överföringen och uppläggningen av Kul
turens medlemsregiste r via Ralton AB i He lsingborg är avslutat. Det fort
satta arbetet handl ar om att vidareutveckla rutine r för att kunna ge bätt
re och utökad service till Kulturens med lemma r. 

Kulturen har de ltagit i studente rnas Hälsningsgill e på AF och Visa 
Lunds arbetsmöten om marknadsföringen av Lund. Via Turistbyrån de l
tog Kulturen med informationsmateria l och/eller pe rsona l i mässo r. 

PR OG R AM 

V årens program 
En mycket publikdragande utstä llning blev Baroque't - couture på docka, 
en utstä llning av klädskapa re Agneta Hanell. På t emat - Kläder - ta lade 
en söndag Katia Johansen, dräktansvarig på Rosenborgs slott . Ti llskära r
akademien i Köpenhamn visade kläde r och Folkunivers itetets foto linje 
hade en fotoutstä llning på »Väggen« . 1 anslutning t ill Myternas vatten ta
lade Ingrid och Olof Nordström un de r rubrike n »Glas riket - en kreat iv 
vär ld«. Lunds spelmansgill e hade ett näckenprogram. Om »Vattnet i my
t er och sägner« berättade fo lklivsfo rskaren Bengt af Klintberg och om 
«Boda som en frisk fl äkt i glasrike t« 1 :e antikva ri e Gunne l Holme r, 
Smålands museum. 

På »Väggen« visades i februari - mars Boendemiljö på Klostergården i 
samarbet e med Hyresgästföreningen på Klostergården och i samband 
därmed hölls en diskuss ion om nya bostadsområden i Lund med bl.a. 
Thomas Schlyter, Karin Palm-Linden, C laes Wahlöö och representante r 
från Hyresgästföreningen. 

Bo rga rhuset va r månadens hus både i ja nuari och februari. Unde r mars 
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var det Thomanderska huset i fokus. Då spe lade Kulturens dramagrupp 
Konsten att bli en väluppfostrad flicka, antikvarierna Britta Hammar och 
Anders Jansson berättade om husets nya t extilie r och fil.dr. Eva-Helen 
Ulvros talade om kvinnor i 1800-ta lets borgerlighet . 

Vidare spelade Teater Dagaz Ett tempel av drömmar i Hornsbe rgssalen, 
författaren Marie Clahr Hallbe rg talade om det antika dramat som en del 
av Dionysus-mysteriet och professor Ralf Långbacka om »Masken i mo
dern teat e r«. 

1 Trädgårdsrummet visades bonadsmålningar från Kulturens magasin, 
påskutställningen En lifvad påsk och i apri l öppnade där utställningen 
Bluesbox. Ett rytmiskt collage i ord och bild. I samband därmed gav Pet e r 
Gadh och Roland Hallgren en föres tälln ing i bluesens t ecken. 

I anslutning till utställningen Att överleva- minnen/rån kvinnofängel
set i Ravensbri.ick talade arkivarie Anna Svensson under rubriken »Vä rl
den gungar, då jag finner mitt eget namn« - om fl yktinga r i arkiven. Sam
ma dag öppnades skärmutställningen Studentkårens judeläkardebatt i 
Lunds uni versitetsmuseum. 

Utstä llningen Snaps - på gott och ont av överläkare Ola Thulin och 
chefssensoriker Per Hermansson på Vin & Sprit presenterade ett krydd
bord, som fa nns med under he la utställningsperioden. Om Ivan Bratt, 
Systembolagets grundare, talade längre fram professo r em. Håkan West
ling, sommelier Micha Billing kåserade om nya och gamla snapsar, Skånska 
snapssällskapet presenterade sin verksamhet liksom Skånska Sillakade
mi en och journalisten Mie Je rnbeck berättade om si n morfa rs farfar, 
brännvinskungen L.O. Smith . Kulturen arrange rade unde r sommaren 
rundvandringa r på t emat »Kryddor i Kulturens trädgårda r« och Snaps-ut
ställningen avslutades med en akvavittävling under ledning av Per Her
mansson, i vilken de ltog chefredaktören Marika Hemmel, journalisten 
Ingrid Nathell, författaren Sanna Törringe, bildbyråchef Hans Grevelius, 
konsertpromoto r Julius Malmström och professor em. Håkan W estling. 
Skånska kören sjöng snapsvisor under ledning av Bo Anders Dahlskog. En 
snapsvisetävling som pågått under sommaren avlutades med prisutdel
ning. 

Den s maj öppnade fotoutställningen En stund i livet- bilden berättar, 
sammanlagt 1 So fotografier, som en del av sos 150-årsfirande och på 
»Väggen« visades fyra sos-illust ratörer. Redaktör Per T Ohlsson talade om 
re lat ionen Malmö - Lund och redaktör Jan Mårtensson och bildchef Per 
Lindström om »Lund i ord och bild<<. 

I samband med årsmötet öppnades utställningen Solspår med skulptur 
av Vivianne Ge ije r och kalligrafi av Etsuko Magami Jönsson och på 
»Väggen« fotoutställningen Struktur av Soph ia Callme r. 

Sedvanligt arrangerades Tidiga musikens dag, Folkmusikens dag med 
Schottisbersån på dansbanan samt Kulturskolans dag med musik, bild och 
dans. 
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Sommarens program 
Kulturens park hö lls öppen fö r kvällsbesökare unde r pe ri oden 15 juni -
15 augusti med fri entre . Under denna period fanns ett cafe inne på 
Kulturen i anslutning till dansbanan. Här ordnades till sammans med 
Studie förbundet Vuxenskolan kurse r i olika dansstila r och även dansut
lärning fyra onsdagskvällar i juli - foxtrot , tango, schottis och va ls. På 
dansbanan va r det också dans på söndagsefte rmiddaga r till bl.a. Kurt
Ennis och Lazy Banes. På torsdagskvällar spe lade Lomma Messinga rne och 
Dal by dragspelsklubb upp till dans. 

I Bosebo kyrka firades sedvanligt ekumenisk gudstjänst varje söndag 
och under fyra torsdagskvällar i juli spe lade Elisabet W e ntz-Janacek or
ge lmusik. 

En söndag i august i stod Re turhuset OIK OE :s ungdoma r för program
met, det handlade om åte rvinningsmöj lighet er, en annan visades ve t eran
bilar, bl.a. Volkswagen, som fi rade 50 år. Sista söndagen i augusti va r 
Unge rskt Kulturforum vä rd med ett program som best od bl.a. av musik, 
dans och ett föredrag om det ungerska nationalmedvetandet. På »Väggen« 
öppnades en utställning där konstnärerna hade en anknytning till 
Ungern . 

Höstens program 
Innehåll e t i höst ens program kretsade främst kring utställningarna 
Modernismen. En ny konst. En ny värld. och Tankens bilder - bilder som 
förklarar världen. Fem föred rag på t emat mode rnismen tog sin utgångs
punkt i Lund. Fil.dr. Cecilia Fredriksson talade om »D en folkli ga mode r
nismen« med EPA i centrum, arkitekten t ekn . dr. Tomas Tägil om »Aron 
Bo relius - mode rnistisk regissör i Lund«, arkitekten Stefan Romare om 
»Fred Forbat - humanist och samhällsplanerare, en internatione ll a rkitekt 
i Lund«, museiche fe n Jan Torsten Ahlstrand om »GAN och Wiwen 
Nilsson - två modernistpio njä rer i Lund« och redaktör Carlhåkan Larsen 
om »Sten Broman - Lunds rabulistiske mode rnist«. 

Tre föredrag tog sin utgå ngspunkt i Tankens bilde r: Fil. dr. Be rit Sahl
ström, Uppsa la, talade under rubrike n »Spela på olika stänga r - parti er
nas bildpropaganda i åre ts va l«, prof Le na Johannesson, Göteborg, om 
»Bilde n - tanke ns, öga ts e lle r handens instrument«7 och pro f Lena 
Johannisson, Uppsala, om »Vetenskapens bild av den kvinnliga kroppen i 
ett hist oriskt pe rspekti v«. 

Höst en inl eddes med Äppl ets dag i samarrangemang med Balsgå rd
Kiviks försöksstation, No rd iska genbanken, Kiviks muste ri och Tetra Pak. 
Samma dag öppnade utst ällningen Lekfullt. 

I samarbete med Kultu ra rv utan gränser ordnades sist a söndagen i se p
te mber en Bosni endag med rubriken «Att rase ra kulturbyggnader är ett 
sätt att skada människor och deras identite t« som inleddes av f. riksantik
varien Margareta Björnstad . Ö vriga talare var journa list en Karin e Man
ne rfeldt, a rkitekten Mats Edström och etnologen Maj Povrzanovic. 



Den l l oktobe r firades Thomande rs 200-årsdag med sång, musik och 
glimta r ur hans liv som akademiledamot , t eologi professor, kyrkoman, fri
are och far. 

Fyra lördagar unde r höst en presenterade Kulturen tillsa mmans med 
Medborgarsko lan bokförlagen Ell e rströms, Boströms, Histo riska media 
och Signum . 

Mari a Lindström framförde sitt Birge r Sjöbe rgprogram Rymdens gröna 
prickar vid t vå tillfäll en, Lunds t eaterförening förl ade Rikst eat erns upp
sättning Leve nostalgin med Anna-Lisa Eri cson och Filli e Lyckow på 
Kulturen och gruppen Eurasia gav vid två tillfäll en Dojoji, ett japanskt 
No-spel. 

Caroline Ditl eff-Buchbe rger ställde på »Väggen« ut dockor hon själv 
gjort med rubriken Drömmen om det främmande - dockor och exotism. På 
»Väggen« visades vidare foton av Anders Mattsson Dammen på Kulturen, 
samt IM-60 å r. Konstföreningen Mulato Gil och konsttidskriften Hete
rogenesis kall ade sin utstä llning Limes. 

Kulturens sedvanli ga julstök med musik, hantve rksgata och julutställ
ninga r lockade 7.700 besökare under fem timmar. Under december kläd
de studentnation e r julgranar i Lundahall en. Två adventssöndagar spelade 
Kulturens docktea te r Och det hände sig vid den tiden, sa mmanlagt sex fö
res tällninga r. 

I Lunds universitetsmuseum öppnades väggutställningen Albert Levan 
och lundagenetiken. 

I Drottens arkeologiska museum framförde Laude Novella medeltida 
musik på Kulturnatten. 

Östa rp: s och 26 juli - Djuren på Östa rp. 12 juli och 2 augusti - Mar
ken på Östarp. 27 september - fårklippning. Trädgå rdsvandringa r den 28 
juni och 16 och 19 juli . 

H AND IK A PPA R BETE 

Museet har aktivt medverkat i Regionförbundets i Skåne pil otprojekt 
Skånes museer ska fungera för alla, bl.a. i t vå utbildningsdagar för musei
pe rsona l under året . Museeet har också deltagit i det nordiska övergri
pande pl ane ringsa rbet e för samarbete för att öka museernas till gänglig
het som nyli gen påbörjats i nätverksform . 

UTA TRIKT AD VE RK SA MH ET l 99 8 
Samarbetsprojekt 
Sesam: Samordning Skånes Hembygdsförbund, Ystads, Trelleborgs och 
Helsingborgs museer sa mt Medic inhistoriska museet (Martin Andren) 

Ostsee-Akademi e, Lubeck: Kulturell es Gedächtnis und 
Zusammenarbeit im Ostseeraum (Silvia Durmeier) 

Skånes museer skall fun gera för alla (tillgänglighetsprojekt fö r funk
tionshindrade): samarbet e mell an Regionfö rbundet Skåne, Malmö 
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Musee r, Kulturen och Länsmuseet i Kristianstad (Anna Landberg, 
Ke rsti n Westerlund} 

Framtidstro: samverkansprojekt me ll an Nordiska museet och Sveriges 
länsmuseer (Margareta Alin, Anders Jansson, Anna Landberg} 

Kulturbro 2000. Samarbetsprojekt mellan Fonden Kulturbro 2000, 

Kulturen, Lunds Konsthall, Skissernas museum och Meje ri et 
(Marga reta Al in, Eva Kje rström Sjölin} 

Museiforum (Margareta Al in, Silvia Oi.irmeier, Eva Kjerström Sjölin, 
C laes Wahlöö} 

lnsam (Anders Jansson} 

Lunds universitets Kulturforum (Ma rgareta Alin} 

Visa Lund (Lars Johansson) 

suM-gruppen [Samrådsgruppen för utbildningsfrågor för museerna 
och kulturmiljövå rden] (Margareta Al in} 

Skånes dräktråd (Britta Hammar} 

Svenska textilnätet - STN (Britta Hammar} 

Sverige och den islamiska världe n - ett svenskt kulturarv. Samordnare 
Medelhavsmuseet, Stockholm (Eva Kjerström Sjölin , Anna Landberg} 

Nätverksbygge mellan museer med konsthantverkssa mlingar. 
Samordnare Rööhsska konstslöjd museet (Eva Kjerst röm Sjölin} 

Renässans för Skåne. Samarbete me llan Kulturen, Länsmuseet 
Kristianstad och Ystads museum (Britta Hammar, Silvia Oi.irmeier, 
Nils Nilsson} 

Föreningen FRI [Sve riges friluftsmuseer] (Eva Kjerström Sjölin} 
Sydsvenska träbyggnadstraditioner. Samarbete me llan Nordiska museet, 
Länsmuseet i Kristianstad, Hallands länsmuseum och Kulturen 
(Claes W ahlöö} 

Kulturhistoriskt samarbe te kring Östersjön för museer, arkiv och 
bibliotek (Eva Kjerst röm Sjölin, Silvia Di.irmeier) 

ABM - Skåneprojektet. Samarbete mellan Landsa rkivet, Malmö 
Stadsbibliotek och Kulturen (Marga reta Al in, Anders Jansson) 

Utredningsgruppen för analys av förutsättningarna för en permanent 
utstä llning om Förintelsen. Utredning på regeringens uppdrag 
(Claes Wahlöö} 

Samdok. Arbete inom olika pooler (Silvia Oi.irmeier, Anna Landberg, 
Lena Larsen, Eva Kjerström Sjölin, C laes Wahlöö} 

Riksant ikva rieämbetets projekt »Fynd och Miljö« med material från 
1998 års utgrävninga r (Sebastian Goksör, Conny Johansson Herven} 



Föredrag, seminarier, symposier 
Föredrag om Vår Skapande Mångfald för Eslövs kommuns kultur
förvaltning (Margareta Alin) 

Dialogkonferens om a rbet et med Skånes utveckling arrangerad av 
Regionförbundet Skåne i samarbet e med Arbetslivsinstitute t och 
Svenska EU Programkontoret (Margareta Al in) 

Specialvisning för personal vid Ystads museum av Modernismen 
(Eva Kje rström Sjölin) 

Specialvisning för pe rsona l vid Trelleborgs museum av Modernismen 
(Eva Kjerström Sjölin) 

Föredrag i Sommarakademiens seminar ium Det tredje rummet 
(Anna Landberg och Eva Kjerst röm Sjölin) 

Föredrag/spec ialvisning av Modernismen på Museiforums seminarium 
Framtidstro (Eva Kjerst röm Sjölin och Anna Landbe rg) 

Tilg~nge lighed til museer i Norden. Konferens arrange rad av Nord iska 
Museikommitten och Nordiska samarbetso rga net för handikappfrågor 
inför nätve rkssamarbete (Anna Landberg) 

Det sydskånska textila kulturarvet. Föredrag på Lunds universitets 
utbildningsdag (Britta Hammar) 

Presentation av svensk folkkonst på The Fie ld Museum, C hicago, USA 

(Lena Larsen) 

Gamla ting från Dybeck i Kulturens samlingar. Föredrag för Dybecks 
byalag, Ö Vemmenhög (Nils Nilsson) 

Båtbyggeriet på Tromtö. Föredrag för Förkärla hembygdsfö ren ing 
(Nils Nilsson) 

Äldre båt- och skeppsbygge ri i Sydsve rige. Föredrag på Statens 
sjöhistoriska museum (Nils Nilsson) 

Föredrag på Lunds stadshall unde r Kulturnat t en (Claes Wahlöö) 

Föredrag i Kulturens Auditorium om Slaget vid Lund (Claes Wahlöö) 

Föred rag om Kultu ren för EFL :S [Executi ve Foundation Lund] 
ekonomkurs (Claes Wahlöö) 

Visning av utgrävningar för forskare från Norsk inst itu tt for 
kulturforskning (Sebastian Goksör) 

Visning av utgrävninga r och Drottens museum för a rkeologer 
från Roskilde museum (Sebastian Goksör) 

Regionala seminarier i samai-rangemang eller eget arrangemang 
Vårda, fö rvara och ställa ut trä, järn och läder. Utbildning fö r 
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hembygdsföreninga r. Samarbete mellan Skånes hembygdsförbund, 
Kulturen, Länsmuseet i Krist ianstad och hemslöjdkonsu lente rna 
i Skåne (Nils Nilsson, Mart in Andren) 

Perspektiv på intervjuer. Samarrangemang Kulturen, Samdok och 
Etnologiska inst itutionen vid Lunds universitet (Lena Larsen, 
Eva Kjerström Sjölin} 

Framtidstro?, arrangör Muse iforum (Margareta Alin, Eva Hansen} 

Från Homeros till Internet. Seminarium i anslutning till Unescos 
Världsbokdag. Samarrangemang Kulturen och Lunds Stadsbibliotek 
(Jnge-Lise Grunewald) 

Tingens metod som kunskapsväg. Samarrangemang Kulturen och 
Skånsk skoltjänst (Eva Klang Eriksson, Silvia Di.irmeier} 

Samarbete med Lunds universitet 
Humanekologiska avde lningen vid etno logiska institu tionen rörande 
Kulturens Ö sta rp (Margareta Al in , Eva Kje rström Sjölin} 

Tingsligheter, t vä rvetenskapligt projekt till sammans med forskare från 
a rkeo logiska instituti onen, etnologiska institution en, institution en för 
kognitionsforskning och instituti onene rna för konstvet enskap och 
musikvetenskap (Silvia Di.irmeier, Anna Landberg, Sebastian Goksör 
m.fl . antikvarier} 
Lunds Tekniska Högsko la rörande bygghytta och byggnadsvård 
(Margareta Alin, C laes Wahlöö} 

Visning av utgrävningar för personal och stude nter från arkeologiska 
inst itutionen vid Lunds univers itet (Sebastian Goksör} 

Samarbete med skolor och utbildningsförbund samt barnverksamhet 
Samarbetsprojekt mellan Leva nde Verkstad, Malmö, Lunds kommun 
och Kulturen (Eva Klang Eriksson) 

Samverkan med nuc - Lunds kommuns barn- och ungdomskulturgrupp 
(Eva Klang Eriksson} 

Samverkan med Folkuniversitetets foto linje (Lena Larsen} 

Skolprojekt med Polhemsko lan , Lund, om presentation av 
Arbetarbostaden på internet (Anders Jansson} 

Nu kommer det en grupp . Kurs för Skånes hembygdsföreningar 
(Eva Klang Eriksson) 

Djur, marker, redskap. Visning för skolklasse r från Vollsjö i sa marbete 
med Skånsk Skoltjänst och Humanekologiska avdelningen vid etnologiska 
institutionen (Micae l Andre) 

Sakkunnig i projektet Spider/Spejaren, lett av Mitthögskolan i 



Härnösand, i frågor om mede l tidsarkeologi och arkeologi 
(Sebastian Goksör) 

UN DER V I SN I NG 

Museikunskap, Lunds uni ve rsitet (Margare ta Al in, Martin Andren, 
Eva Klang Eriksson , Lena La rsen, Eva Kjerström Sjölin) 

Etnologi, Lunds uni vers itet (Britta Hammar, Lena Larsen, Nils Nilsson) 

Bygghytta. Utbildning för byggnadsarbetare i samarbete med 
Länsarbetsnämnden och AM U-gruppen (Nils Nilsson, Claes W ahl öö) 

Introduktion i e ldhandvapnens konst- och teknikhistoria för AM u-Hadars 
registreringscent ra l (C laes W ahlöö) 

Specialvisning av Modernismen för stude rande på Lunds Tekniska 
Högskolas designutbildning (Eva Kj erst röm Sjölin) 

Praktikant från Textil e Conserva tion Cente r, Hampton Court Pa lace, 
London (Eva Mölle r) 

Praktikanter från institu ti one rna fö r museikunskap och kulturvet enskap 
(Eva Kje rström Sjölin , Anna Landberg, C laes W ahl öö) 

U P PSÖKAN D E VE RK SA MH E T 

Museipedagogerna har haft 30 uppsökande program fö r skolor, fö rening
ar, bildningsförbund o liknande frå n he la söd ra Sverige 

Skol- och vuxenprogram: totalt 949 visninga r 

UT L ÅN A V UTSTÄL L N I NGAR 

Snaps- på gott och ont. Del av u tställningen till He lsingborgs museum 

Att överleva- minnen/rån kvinnolägret i Ravensbri.ick. Ställ es ut i 
Mahn- und Gedänkstätte, Ravensbri.ick 

Gamla leksaker från Kulturen. Utställning på Lunds stadsbibliotek 
(Britta Hammar) 

R ;\ D G I VN I NG, KONSULT - OC H EXP E R T UP PD RAG 

Genomgå ng av museiverksamhet fö r Eslövs muse ifö rening 
(Marga reta A l in , Martin Andren, Anders Jansson, Eva Kjerström Sjö lin) 

Utredning fö r Lunds kommun om skolmuseifrågan: Minnen, möten, 
metode r - via skolvägen (Eva Klang Eriksson) 

Lunds Beva ringskommitte (C laes W ahlöö) 

Registreringscent ra l, Hadar-gruppen (A nders Jansson) 

Julutstä llning, Viborgs museum , Danmark (Anders Jansson) 

Studerande vid etnologiska institutionen, Lunds universitet, in fö r 



uppsatsskri vning (Anders Jansson), studerande vid konstve tenskapliga 
institutionen (Eva Kj erström Sjölin) samt studerande vid historiska 
institutionen (Anders Lundberg) 

Föremålsbedömning vid jul marknaden på Lomma bibliotek 
(Nils Nilsson) 

STY REL SE- OC H FÖ RT ROEN D EU PPDR AG 

Margareta Alin: 
ledamot i Landsantikvari eförenin gen 
ordförande i Svenska Unescorådet 
ledamot av Kulturdepartementet s su M-grupp 
styre lse ledamot i Skandinav iska Museiförbundet 
st yre lse ledamot i Stifte lsen Medic inhistoriska museerna i Lund 
och Helsingborg 
ledamot i Lunds uni ve rsitets Kulturforum 
ordförande i Borgebystifte lsen (va rtannat år) 
ledamot i Museiforum 
Claes W ahlöö: 
suppl eant i Borgebys tifte lsen 
suppl eant i Tegnerstifte lsen 
museets representant i Samdokpoo len Lokala och regionala rum 
Eva Kjerström Sjölin: 
ledamot i Museiforum 
museets representant i Samdokpoolen Hemliv 
Britta Hammar: 
styrelseledamot i Malmöhus Hemslöjden 
kassör i 1c0Ms Costume Committee 
sekreterare i Stiftelsen Skånsk hemslöjd 
Nils Nilsson: 
styrelsesuppleant i St iftelsen Medicinhisto riska musee rna i Lund 
och Helsingborg (suppl eant för Marga reta Al in) 
Lena Larsen: 
sekrete rare i Samdoks Kulturmötesgrupp 
ledamot av valberedningen Visa Lun d 
ledamot i Stiftsgruppen för Tidernas kyrka 
A nna Landberg: 
ledamot av Rådet för muse ive tenskaplig fo rskning 
museets representant i Samdoks Kulturmötesgrupp 
Lars Johansson: 
styre lse ledamot i Visa Lund 
Eva Möller: 
vice o rdförande i Svenska Föreningen fö r Textilkonse rve ring 
Martin A ndren: 
ledamot i forskningsgruppen PR E-MAL , Naturhisto riska Riksmuseet, 
Stockholm 



G;\ STBESÖK - ETT URVA L 

Barbara Straka, Haus am Waldsee, Berlin (Eva Kje rst röm Sjölin) 
Representant från Bosniens motsvarighet till Riksantikva ri eämbetet 
(Torvald Nilsson) 

Venezuelas sverigea mbassadör (Claes Wahlöö) 

Susanne Barchal ia, konservator från Nationalmuseum, Köpenhamn 
(Anna Landberg) 

Filmregissören Peter Greenaway, usA (Margareta Al in , C laes Wahlöö) 

Sveriges kungapar (Margareta Alin , Eva Kjerström Sjölin) 

Utbildningsminister Carl Tham (Margareta Alin, Eva Kjerström Sjölin) 

Representanter från de nordiska Unescoråden (Margareta Al in , 
Anna Landberg, Eva Kjerström Sjölin) 

Riksdagens kulturutskott (Margareta Al in) 

Representanter för Boverket (Margareta Alin) 

Representanter för Regionfö rbundet Skåne (Margareta Al in) 

Lunds kommunstyrelses arbetsutskott (Margare ta Al in) 

Nationalmuseet, Köpenhamn: studiebesök utställningar och 
utställningsbyggande (Margareta Al in) 

EGNA PUBLIKATIONER 

Kulturens årsbok 1998 (red. C laes Wahlöö) 

Modernismen. En ny konst . En ny vä rld. Utställningskatalog. 
(Red. Eva Kjerström Sjölin) 

Slaget vid Lund. I se ri en Illustrerad historia (Claes Wahlöö) 

MEDVERKAN I EXTER A P UBLIKAT I ONER 

Lundaguiden (Claes Wahlöö) 

Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige (Sebastian Goksör, 
Conny Johansson Herven, Torvald Nilsson) 

Gamla Lund-Nytt (Conny Johansson Herven) 

Journal of the lnternational Association of Costume (Britta Hammar) 
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ORGANISATION OCH PERSON A L - I gg8 . I 2 . 3 I 

Museichef 
M.Alin 

Kansli 
A. Dahlberg, chefsekre terare 
E. Laursen,ekonomichef 
E. Sjören 50%, persona lhandlägga re 
B. Nilsson 50%, ass iste nt 

Enheten för kulturhistoria och kulturmiljö 
E. Kjerström Sjölin, enhetsche f, 1 :e antikvarie 
C. W ahöö, stadsantikva ri e 
T. Nilsson, antikvarie 
C-G. Bryve, biblioteks- och a rkivföreståndare 
B. Hammar, 1 :e antikvari e 
A. Jansson, registrator/anti kva ri e 
A-C. Ho lmqvist , registratorsass istent 
A. Landberg, antikvarie 
G -B. Ljungdahl , sekreterare 
N. Nil sson 60%, 1:e antikvari e 
S. Durmeier (t.o.m. 14/8), ant ikvarie 
P. G e rell, ass ist ent 
M. Andre, gå rdsbruka re 

Enheten för konservering 
M . And ren, enhetschef, 1 :e konse rvator 
E. Mölle r (fr .o. m. 1/ 3), 1 :e konse rva tor 
R. Abrahamsson 50%, möbelsnickare 
B. Bouassa, föremå lsass ist ent 
D . Enescu, föremålsass ist ent 
L. Westrup, magasi nsförest åndare 

Publika enheten 
B. Hjertvik, enhetschef, marknadschef (fr.o .m. 24h) 
L. Larsen, programchef 
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I. Grunewald, marknadsförare 
K. Ericsson 56%, assistent 
Å. Findhe 60%, ass istent 
K. Westerlund 50%, assistent 
E. Klang-Eriksson 75°/o (tji. 25%), museilektor 
G. Persson 50%, receptionist 
G. Larsson 50%, receptionist 
B. Hjort, recept ionist 
E. Sjören 50%, butiksa nsvarig 
L. Kr istiansson 50%, museivä rd 
K. Erlansson 50%, museivärd 
E. Olsson-Warngård 50%, museivärd 
0 . Johansson 75%, vaktchef 
U. Klausen, vaktchef 
I. Alwmark 40%, muse ipedagog 
Y. Sandberg 40%, museipedagog 

Serviceenheten 
L. Johansson, enhetschef (t.o.m. 10/6) 
U. Kilenstam, enhetschef (fr.o.m. 7/ 5) 
A. Carlsson, vaktmästare/ trädgård 
T. Karlsson, målare 
J. Persson, snickare 
M. Persson, snickare 
S. Wikström 50%, snickare 
C. Ahlberg, lokalvå rdare 
B. Anderberg, postbud 
E. Gustavsson, lokalvårdare, 
(fr.o.m. :i/10 assistent 50%/lokalvårdare50%) 
R. M Till y (t.o.m. 3/ 5), lokalvå rdare 
S. Hörman, lokalvårdare 
E. Karlsson (t.o.m. 2812), vaktmästare 
M. Krst ic 50%, vaktmästare/ trädgå rd 
M. Olsson, värdinna 
L. Wollin (t.o.m. 30/ u), assistent 
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Donatorer 1998 
Gåvor till samlingar, arkiv och bibliot ek 

Abenius Falkst edt Karin , 
Hudiksvall 

Adelsjö Ingrid , Helsingborg 
Ahlstrand Jan Torst en, Lund 
Andersson Knut, Karlskrona 
Andersson Sölve, Hörby 
Azzola Friedrich Karl , Trebur, 

Tyskland 
Barkst edt Elisabeth, Malmö 
Bengmark Stig, Lund 
Berglund Joanna, Lund 
Berndal Bo, Bandhagen 
Bryve Carl Gösta, Lund 
Carl en-Nilsson Cecilia, Lund 
Carlsson Ursula, Lund 
Christiansen Torben, Skanör 
Dahmen Gunnar, Sköndal 
Dal Björn, Fjälkinge 
D U K A Hasselgrens, Lund 
Edlund Birgitta, Malmö 
Eriksson Gunilla, Lund 
Folcker Kerst in, Djursholm 
Hadmyr Andreas, Malmö 
Hansson Göran, Lund 
Hansson Margareta, Uddeva ll a 
Hedberg Gunn el, Malmö 
Håkansson La rs, Höör 
Hörbe rg Ann-Britt och Henry, 

Lund 
Johansson Ella, Lund 
Jönsson Inga och Lennart, Lund 

Jönsson Margit, Everöd 
Karlsson Arne, Lund 
Karlsson Bengt , Lund 
Landquist Zofi a, Lund 
Leuhusen Carl-Herman, Bås tad 
Lunnemark Margit, V iken 
Mark Jan, Malmö 
Medici nhistoriska museet i Lund 
Månsson Ann e-Mari e, Åstorp 
Nilsson Mikael, Lund 
Nilsson Nils, Lund 
Tea Nilssons dödsbo, Lund 
Ohlsson Pe r-Håkan, Lund 
Persson Alva, Halmstad 
Polismyndi ghet en i Lund 
Ranby Caroline, Malmö 
Rybe rg Björn, Lund 
Sandbe rg-Sjöbeck Åsa, Täby 
Skanska Anläggnings AB, Lund 
Skoog Britt, Gislaved 
St udiecirkeln för Svenköpsboken, 

Hörby 
Svartz-Malmberg Gunvor, 
Stockholm 
Svensson Bea, Kl ippan 
Svensson Ulla, Bjärred 
W ahl öö C laes, Lund 
W estrup Bodil, Lund 
Vagel Benjamin, Lund 
Åkesson Eva, He lsingborg 
Åvall Karin och Hans, Lomma 



Donatorer 1998 
Penninggåvor 

Märit Rausing med döttrar (The NiKeNo Trust), 5 miljoner krono r 
ti ll mede ltidsutställ ningen. 
Margit och Lennart Ca rlssons st ifte lse, 500 ooo kronor t il l restaure ring 
av Gethuset och 962 ooo kronor till res taurering av Bosmålatorpet. 
Sparbanken Finn, l,6 miljoner kronor ti ll Barnku lturen. 
Thora Ohlssons st iftelse, 243.000 krono r till utställningen 
Tankens bilder. 
Di rektör Lennart Nilsson, 50.000 kronor til l kopia av lilla Riksvapnet, 
Vita husets grind . 
Lunds kommun , 50.000 kronor ti ll utställningen av materialet från 
Ravensbri.ick. 
Ku lturdepartementet , 150.000 kronor till dokumentation av minnen 
från Ravensbri.ick. 
Nordenst edtska stiftelsen, 355.000 krono r ti ll forskningsprojekt . 
Gu llan Bengt ssons dödsbo, 147.891 ,28 kronor t ill byggnaderna. 
Marga reta och Lennart Mårtenssons dödsbo, bouppteckning ej kla r. 

580 medl emmar har via mecenatkontot bidragit med 813.956 kronor. 
Ti ll detta konto har också til lförts en anonym donat ion 
om 214.000 kronor. 
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Medverkande i årsboken: 

PETER CAREL LI. T.f. uni versitetsadj unkt i medeltidsarkeo logi , 
Lunds universitet . 

JONAS FRYKMAN . Professor i etnol ogi, Lunds universitet. 

SEBASTIA N GOKSÖ R. Medelti dsarkeolog, Kulturen. 

BRITTA HAMMAR . Antikvarie, Kulturen. 

ALF HOR NBORG. Professor i humanekologi, Lunds universitet. 

THOMAS HYLLA ND ERIKSEN. Professor i socialantroplogi, 
Universitetet i Oslo. 

CONNY JOH ANSSON - 1-IERVE N. Medel tidsarkeo log, Kulturen. 

THOMAS JOHNSON. Musikbibliotekari e och musiker, Lund. 

ANNA LANDBER G. Antikvarie, Kulturen. 

LENA LARSEN. Programchef, Kulturen. 

ANDERS LUND BERG. Medel tidsarkeolog, Kulturen. 

AN ITA MARCUS. Verksam i dokumentat ionsprojekt vid Kulturen, Malmö. 

CATHARI NA RA UDVERE. Docent i re li gionshistoria vid Teologiska lnst ., 
Lunds Un iversitet . 

PER-MARKKU RISTILAMMI. Forskarassistent vid Etnologiska lnst., 
Lunds universitet. 

AN DERS SALOM O 'SSON. Docent i etnologi, föreståndare för 
Folkli vsarki ve t, Lunds universitet. 

CLAES w AJ-11.öö . Stadsantikvarie i Lund, Kulturen. 

ST INA WELLRUP. Pensionär, Emmaboda . 

MATTS WIBERG. Etnolog, Malmö. 

EVA ÖSTERBE RG. Professor i historia, Lunds uni ve rsitet. 
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