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FÖRORD 

Friluftsmuseets aktualitet 

NÄR KULTUREN OCH DE ANDRA tidiga friluftsmuseerna ska
pades under 1800-talets slut skedde detta i ett sammanhang 
där ett traditionellt jordbrukssamhälle höll på att försvinna för 
att ersättas av ett modernt industrisamhälle. Att det blev mu
seer i som låg i den »fria luften« som i koncentrerad form 
dokumenterade landsbygden, olika typer av kulturlandskap 
och regional särart hänger i hög grad samman med det hot 
man upplevde fanns mot landskapet i dessa avseenden. 

Idag omvandlas industrisamhället. De tunga urbana indus
triarbetena och miljöerna försvinner. Produktion och arbete 
sägs bli ersatt av konsumtion och upplevelser. Intresset vänds 
ånyo mot landskapet. A ena sidan är det genomgående mer 
eller mindre påverkat av människan. Kulturlandskapet finns 
överallt. A andra sidan är skillnaden mellan kulturlandskap 
och naturlandskap upphävd i det nya sekelskiftets »frilufts «
värld genom att allt tenderas att ses som »natur«. »Ut i natu
ren« betyder för dagens människor allt som ligger utanför tät
bebyggda samhällen. En positiv aspekt av detta är att kultur-
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miljö- och naturvården, liksom upplevelseturismen, intresse
rar sig för landskapet som helhet. Också det ekologiska pers
pektivet innebär en holistisk syn på natur och kultur. 

I museivärlden finns viktiga beröringspunkter mellan de 
båda senaste sekelskiftena. Liksom vid 1800-talets sekelslut 
har man under 1900-talets sista decennier tenderat att gestal
ta helhetsupplevelser, miljöer och tablåer. Man prioriterar 
åter inkännande och förståelse framför ett mer objektivt kun
skapsideal. Detta ger naturligtvis friluftsmuseitanken en ny 
aktualitet. 

1980-talets postmodernism och eklekticism släppte in en 
ny frihet och subjektivitet i museerna. Eftertanken i komman
de decennier - där t.ex. etik och hållbar utveckling blivit vikti
ga begrepp - kanske gäller hur det goda i Bo-talets museala 
lekfullhet kan leva kvar, men ändå skilja ut sig från en mer 
spektakulär upplevelseturism. Kan vi i denna process lära nå
got av de ursprungliga ideerna om friluftsmuseer? 

Vår förhoppning är att artiklarna i den föreliggande årsbo
ken, sammantaget ska bidra till en diskussion kring hur den 
gamla friluftsmuseitanken kan förvaltas och vidareutvecklas. 
Årsboken 2001 kan kanske visa att vissa motsättningar - eller 
kanske lika gärna komplementära sidor - är bestående och 
nödvändiga inslag i ett museum: mellan äkthet och kuliss, 
mellan kritisk distans och djup inlevelse, mellan kunskapssök
ande och ideologibildning, mellan folkbildning och söndags
förströelse. 

De tre inledande artiklarna rör sig utanför Kulturens och 
Östarps omedelbara områden. Bjarne Stoklund skriver om 
den idehistoriska bakgrunden till friluftsmuseitanken bland 
annat om påverkan från 1800-talets världsutställningar. Ce-
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cilia Fredriksson behandlar synen på äkthet och värden i det 
nya intresset för historiska trädgårds- och kulturväxter, bland 
annat utifrån påverkan av aktuella diskussioner om genteknik. 
Kennet Johansson berättar om två nyanlagda museer i litet 
format, i Haväng och på Hallands Väderö, som så att säga är 
museer över den plats de befinner sig på och i hög grad är 
anlagda utifrån ett naturvårdsperspektiv. 

Nästa del behandlar Östarp och det vetenskapliga projekt 
som Humanekologerna vid Lunds universitet driver där. Ge
nom experimentell agrarhistoria rekonstrueras äldre gårds
bruk, men för forskarnas del sker det inte främst av museala 
skäl. Målet är att vinna detaljerad kunskap om resurssnåla od
lingssystem samt att bevara genetiska resurser, djur såväl som 
växter, som kan vara användbara i utvecklandet av ett fram
tida ekologisk och bärkraftig jordbruk. Eva Kjerström-Sjölin 
relaterar samarbetet mellan Kulturen och Humanekologerna 
till Karlins ursprungliga tankar. Pernille Gooch beskriver pro
jektet, varpå olika delar av forskningsarbetet presenteras av 

\ 

Susanne Velander, Esbjörn Wandt och Pernille Gooch. 
I den sista delen diskuteras bevarandet och förnyelsen av 

Kulturen i Lund som friluftsmuseum. Barbara Jonsson berät
tar i ett bildcollage om Kulturens trädgårdar, särskilt utifrån 
de senaste årens starkt ökade intresse för trädgårdar bland 
allmänheten. En betraktelse av Jan Mark över Georg Karlin 
som teaterman och Kulturen som en scenisk miljö leder över 
till Eva Klang Erikssons presentation av hur dramatik och ge
staltande används i dagens museipedagogik. En grupp artiklar 
tar så upp hur såväl visioner som realiteter omsätts i det kon
kreta förnyelse- och ombyggnadsarbetet. Kjell Hansen och 
Niklas Ingmarsson berättar i varsin artikel om ny forskning 
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och nya ideer för att levandegöra det nyligen flyttade och re
noverade Bosmålatorpet. Claes Wahlöö berättar om Karlins 
ursprungliga plan för 1992 års museum och hur denna åter
verkar i den nutida planeringen av norra området. Underteck
nad (MA) och Björn Hegelund står så bakom en artikel om de 
olika slag av hänsyn som det innebär att förvalta och förnya 
Kulturens byggnader. 

MARGARETA ALIN 

Museichef 

ELLA JOHANSSON 

Redaktör för årsboken 
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BJARNE STOKLUND 

Iden om ett friluftsmuseum 

En kopia av det stora svalgångsloftet från Ornäs i Dalarna, där Gustav Vasa enligt tradi
tionen sökte ti llflykt 1520, var Sveriges »paviljong« på världsutställningen i Paris 1867. 
Taket var försett med överijus så att det kunde ordnas utställning på två våningar. 
En kopia av Ornäsloftet ingick också i Artur Hazelius tidigaste planer på ett frilufts
museum i Stockholm. 
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EN II OKTOBER 1891 kunde Artur Hazelius slå upp 
porten till en spännande nyskapelse i museivärlden: 
friluftsmuseet Skansen på Djurgården i Stockholm. 
Därmed hade han skapat en museiform som däref
ter, när iden på allvar spreds i Europa, i några länder 

helt enkelt kom att kallas »ett skansen«. Det nya museet räk
nas som världens första av sitt slag, men iden tycks ha legat i 
luften och andra museiskapare låg tätt i hälarna på Hazelius. 
Det var förvisso först året därpå som Georg Karlin i Lund 
kunde öppna sin version av friluftsmuseum, Kulturhistoriska 

museet, men han hävdade energiskt att han hade varit först 
med iden. Denna strid om vem som varit först förmörkade 
under några år förhållandet mellan de två stora museipionjä
rerna, som för övrigt på även andra sätt hade varit på kolli
sionskurs med varandra. 

Borta på andra sidan Öresund var man senare ute. Först 
1897 kunde man där visa den första späda början till ett 
danskt friluftsmuseum, Bygningsmuseet i Kongens Have som 
längre fram blev Fnlandsmuseet i Sorgenfri. Dess skapare, 
Bernhard Olsen, hade emellertid presenterat sina planer i 
tryck 1885 och själv hävdade han, att han fick iden redan när 
han 1879 ordnade den utställning som sex år senare blev 
Dansk Folkemuseum. Norrmännen fick sitt Norsk Folkemuseum 

först 1894, men det kunde i gengäld placeras i anknytning till 
en befintlig, för allmänheten tillgänglig samling av gamla nor
ska allmogehus, Kong Oscar Ils Bygningshiston"ske Samling, 
grundad så tidigt som l88r. 

När man diskuterar de skandinaviska friluftsmuseernas ål
der och tillkomst får man inte glömma, att det i museivärlden 
fanns en föregångare som kunde infogas som element i ett 
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mer traditionellt museum: den rekonstruerade, fullt möblera
de allmogestugan, ofta befolkad med vaxdockor i folkdräkt. 
Och medan friluftsmuseet länge förblev ett skandinaviskt fe
nomen, spreds »museistugan« snabbt till stora delar av Euro
pa och nådde även ut till små lokala museer. 

Också på denna punkt var Artur Hazelius föregångsman
nen. Sådana befolkade stuginteriörer var ett väsentligt inslag i 
det Skandinavisk-etnogrefiska museum, som han 1873 öppnade 
på Drottninggatan i Stockholm. Hans interiörer var inrättade 
med tre väggar, medan den fjärde stod öppen mot museets 
publik, »dioramor« kallade han dem. Den principen fann 
Bernhard Olsen lite för teatermässig, och av en holländsk all
mogestuga från Hindelopen på världsutställningen 1878 lät 
han sig inspireras till att låta sina interiörer eller bostadsrum 
behålla alla fyra väggar, så att publiken kom in i själva rum
met. Här var illusionen nästan fullkomlig - man trädde bok
stavligt talat in i det förflutna. Man kan med viss rätt betrakta 
sådapa museistugor som ett naturligt första steg på vägen 
mot att återskapa hela hus. 

Hur mottogs dessa nyskapelser på museifronten? Den bre
da allmänheten var begeistrad, men en del museifolk menade 
att man hade kommit på avvägar. En av dem var direktören 
för Danmarks Nationalmuseum, Sophus Muller, som 1897 -
samma år som det danska friluftsmuseet invigdes - riktade en 
bannbulla mot den nya oseden i en artikel med rubriken 
»Museum og lnteri0r«. Dessa »interiörer« och »exteriörer«, 
som han kallar dem, förtjänade inte att kallas museum. Det 
som utmärker ett verkligt museum är nämligen att det ordnar 
och ställer upp de insamlade föremålen systematiskt, så att de 
kan studeras och förstås, och samtidigt tjänar vetenskapen 
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och allmänbildningen. 
»Interiören-exteriören« vill däremot något annat och mer, 

skriver Sophus Muller. Där nöjer man sig inte med att ställa 
ut föremålen »utan presenterar dem i fullständig tids- och 
rumsmiljö, i rum och hus med omgivande ekonomibyggna
der« och »tillfogar sedan själva folket och slutligen qjur, väx
ter, jord och himmel. Allt samlas i stora, talande tavlor. Bond
stugans inre med eld på härden och halm på golvet; på säng
kanten sitter hustrun med barnet. Vaggan med de varma 
bolstren där den lilla pysen nyss har legat står framför. Neg
rerna ses samlade vid måltiden, framförande krigsdansen eller 
förrättande hemska offer. Lappen kör nöjd åstad i sin släde, 
förspänd med en uppstoppad ren. Presentationen är så verk
lighetstrogen som möjligt. Kärl och redskap är på plats i stu
gan; ljuset faller sparsamt in genom de små rutorna. Negrer 
och lappar är korrekt utstyrda med originalföremål; den sol
stekta och snötäckta marken är noga efterbildad, och bakom 
hänger stora, målade vyer«. 

Muller fortsätter: »Något fattades dock ännu: levande och 
verkande människor. Man avhjälpte det genom att låta vakt
personalen bära dräkter som hörde samman med de utställda 
föremålen, och ännu ett steg kom man genom att betjäningen 
övertogs av äkta bondflickor i nationaldräkt. De stora utställ
ningarna gick längre. Det byggdes hela kvarter, Bastiljen med 
omgivningar och >Alt-Berlin< befolkat av människor i tidsenli
ga dräkter, som levde sitt liv mellan idel gamla ting. Höjd
punkten nåddes slutligen med de likt zoologiska trädgårdar 
anordnade antropologiska terrängerna, där infödda skaror av 
zuluer och araber byggde sina byar och läger för att där leva 
och arbeta som hemma. De Hagenbeckska karavanerna, som 
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fraktades runt till Europas huvudstäder, visar interiör-exteriö
ren i fulländad utveckling.« 

Märk hur Sophus Muller nästan omärkligt glider från mu
seum till utställning och väljer sina exempel från än den ena, 
än den andra kategorin. Avsikten är givetvis polemisk, ty 
Muller ville just understryka att dessa nya fenomen inte borde 
höra hemma i kategorin museum. Ändå har han rätt i 
mycket, ty den nära släktskapen mellan utställning och mu
seum kan inte förnekas, även om detta ofta tonas ner i mu
seernas egen historieskrivning. Det är detta samband vi här 
ska se lite närmare på, men först ett par ord om begreppet 
»utställning« och dess kulturhistoria. 

Fenomenet »Utställning« är en innovation från slutet av 
lJOO- och början av 1800-talet. Det är släkt med marknaden, 
som det dock skiljer sig från därigenom att utställningen inte 
är en institution där man kan köpa och sälja, utan bara ett 
rum och en tid där nya produkter och maskiner presenteras 
och förklaras i syfte att främja »flit« och bana väg för fram
steg. De första utställningarna ordnades i revolutionens Frank
rike, men därifrån utbreddes iden snabbt till övriga Europa. 
Inledningsvis var utställningarna nationella, höll sig inom den 
enskilda statens gränser, men vid århundradets mitt fick man 
i England iden att ordna en stor utställning, där olika nationer 
kunde presentera och jämföra sin produktion. Med denna 
epokgörande Great Exhibition oj the Works oj Industry oj All 
Nations i London 1851 inleddes raden av världsutställningar, 
som har. fortsatts fram till Expo 2 ooo i Hannover. 

Fransmännen följde upp iden några år senare, 1855, och 
även om England arrangerade den efterföljande utställningen 
i London 1862, förblev Frankrike ledande arrangör århundra-



det ut. Alla de franska världsutställningarna avhölls i Paris: 
den andra, och på många sätt viktigaste, gick av stapeln 1867, 
1878 följde en tredje för att bland annat återvinna den inter
nationella positionen efter nederlaget mot Preussen. 1889 fi
rade man hundraårsminnet av den stora franska revolutionen 
och 1900 markerades sekelskiftet med ännu en världsutställ
ning. Mellan dessa franska fanns en österrikisk utställning i 
Wien 1873 och två amerikanska: en i Philadelphia 1876, för 
att fira hundraårsminnet av självständighetsförklaringen, och 
en i Chicago 1893, fyrahundra år efter Amerikas upptäckt. 

Under 1800-talets sista decennier åtföljdes dessa världsut
ställningar av en hel svärm halvinternationella och regionala 
utställningar. · Under den period då »utställningsfebern« kul
minerade i Europa, gick det knappast ett år utan större ut
ställningsarrangemang i en eller flera städer. Samtidigt- hade 
de stora utställningarna utvecklats långt utöver de ursprung
liga ramarna. På de första världsutställningarna konkurrerade 
de framväxande nationalstaterna med teknik och industripro
dukter, men det utvecklades också snabbt en kulturell kapp
löpning. En världsutställning blev nu även en arena för ideer 
och ståndpunkter, ett enastående medium för masskommuni
kation och samtidigt ett stort nöjesfält. Besökssiffrorna nådde 
astronomiska höjder, steg från sex miljoner i London 1851 till 
nästan fyrtio miljoner i Paris 1900. Men i själva verket var 
effekten ännu större än vad dessa siffror visar, eftersom ut
ställningshändelserna följdes upp av kataloger, rapporter och 
artiklar, ofta överdådigt illustrerade. 

Succen med de stora utställningarna väckte tidigt önsk
ningar om att «frysa« delar av deras nya och spännande inne
håll, eller med andra ord skapa permanenta museer av de 
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tidsbegränsade utställningarna. Till detta kom att utställning
arna hade utvecklat nya förmedlingsformer som kunde berika 
och förnya de traditionella museerna. Inte var det alla planer 
som skapades i den euforiska utställningsstämningen som 
realiserades. Det gäller till exempel en fransk plan 1867 om 
att förlänga Parisutställningen till inget mindre än ett »världs
museum «.En blick på museernas historia i Europa och Ame
rika avslöjar emellertid snabbt, att rätt många har någon av 
de stora utställningarna att tacka för sin tillblivelse. 

Härtill kommer att i varje fall tre nya museityper, som 
växer fram under 1800-talets senare hälft, kan räknas som äk
ta barn till världsutställningarna: de etnografiska museerna, 
konstindustrimuseerna och folklivs- och friluftsmuseerna. De 
förstnämnda ska vi inte uppehålla oss närmare vid i detta 
sammanhang. Av de båda andra kategorierna är konstindus
trimuseerna äldst; de kan återföra sin historia på Londons 
Great Exhibition l85r. Här ledde insikten om att den tekniskt . . 
överlägsna engelska varuproduktionen estetiskt stod tillbaka 
för främst konkurrenterna i Frankrike till etablering av en per
manent samling, som kunde användas i utbildningen av hant
verkare och fabrikanter. Av detta blev det stora South Kensing
ton Museum, som fortfarande existerar under namnet Victon"a 
and Albert Museum. Med detta museum som förebild skapa
des under de följande decennierna konstindustrimuseer, ofta 
kombinerade museer och hantverksskolor, i en rad europeis
ka städer. Inte sällan var argumentet för grundandet, att det 
aktuella landets industri hade gjort dåligt ifrån sig på någon 
av de stora utställningarna och därför behövde hjälpas upp. 

Konstindustrimuseerna och folklivs- och friluftsmuseerna 
bildar i själva verket tillsammans med utställningarna ett stort 



estetiskt och nationellt uppfostringsprojekt. I regel på så sätt 
att konstindustrimuseerna tar sig an den »goda smaken«, me
dan folkmuseerna stärker det nationella medvetandet. Gräns
erna mellan de båda museikategorierna och deras funktioner 
är emellertid flytande. 

I och med kulturens växande »nationalisering« under 1800-
talets senare hälft blev det allt viktigare för varje anständig na
tionalstat att kunna dokumentera en säregen, historiskt för
ankrad och estetiskt värdefull nationalkultur. Och vad kunde 
vara nationellt mer äkta än »folkkulturen« med dess tidlösa 
tradition, dess djupa historiska rötter och dess förmodade 
oberoende av internationella modeströmningar? 

Intresset för folkkulturen växte fram med romantiken och 
de nationella rörelserna, men det bytte karaktär under år
hundradets gång. Före 1800-talets mitt koncentrerades intr~s
set till sådant som hade »bevarats i folkmun«: folkvisor, folk
sagor och andra uttryck för bondens kollektiva medvetande. 
Under seklets senare hälft drar emellertid intresset för de ma
teriella kulturyttringarna in i bilden, och det beror otvivelak
tigt bland annat på de stora utställningarna. De muntliga tra
ditionerna lämpade sig ju av goda grunder inte för den visu
ella kommunikation som är en utställnings förmedlingsform. 
Här måste intresset samlas kring de materiella kulturelemen
ten, och då särskilt sådana som samtidigt var estetiskt tillta
lande: folkdräkter och andra textilier, folklig byggnadskonst 
och bondstugor med rikt dekorerade möbler, prydnads- och 
bruksföremål, allt det som kring 1900 samlades under beteck
ningen »folkkonst«. 

Det nya intresset för folkkulturen slog särskilt igenom på 
den andra franska världsutställningen i Paris 1867, och det be-
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rodde först och främst på utställningens generaldirektör, Fre
deric Le Play (1806-1882). Le Play är en spännande gestalt, 
som på många sätt kan påminna om den norska prästen och 
samhällsforskaren Eilert Sundt. Båda engagerades för de lägre 
samhällsskiktens förhållanden och besjälades av en önskan att 
förbättra deras livsvillkor, väl att märka om man samtidigt 
kunde bevara de traditionella värdena hos deras gamla kultur. 
Gemensamt för dem var också intresset för utställningen som 
förmedlingsform, och båda räknas i dag som pionjärer inom 
sociologin. 

Deras vägar till samhällsforskningen var emellertid högst 
olika. Le Play var utbildad gruvingenjör, gjorde en stor insats 
på detta område och slutade som generalinspektör för de 
franska bergverken. Aren 1829-1853 reste han Europa runt 
för att studera sociala förhållanden. Resultaten av dessa stu
dier utmyntades i arbetet Les ouvners europeens, som byggde 
på ett fältmaterial om bostadsförhållanden, kost och familjeliv 
hos 36 torpare och lantarbetare ute i Europa. Politiskt stod 
han -nära Napoleon III, som han samarbetade med i såväl 
aktiv socialpolitik som i arrangerandet av de prestigefyllda 
världsutställningarna 1855 och 1867. 

I utställningen fann Le Play ett medium som kunde för
medla traditionella värden samtidigt som den utpekade nya 
vägar, och samankopplingen av dessa båda element är ut
märkande för hans utställningskoncept. På 1867-utställningen 
anordnade han en särskild grupp av föremål »Som kunde bid
ra till att förbättra befolkningens fysiska och moraliska till
stånd«. Dit hörde inte bara billiga, industritillverkade förbruk
ningsartiklar och exempel på hemslöjd och binäringar, utan 
förvånande nog även folkdräkter från Frankrikes alla hörn 
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och från en lång rad andra europeiska länder, som hade åtlytt 
en uppmaning att skicka dräktdockor. Det var i detta sam
manhang som den svenske bildhuggaren Karl August Söder
man för första gången väckte uppseende med sina mycket 
naturtrogna vaxdockor i folkdräkt från olika delar av Sverige. 
Figurerna var arrangerade som ett slags »tredimensionella 
di.isseldorfmålningar«, och det var denna ide som Artur Ha
zelius förde vidare och utvecklade i sitt museum på Drott
ninggatan 1873 och på Parisutställningen 1878. 

Londons Great Exhibition 1851 hade samlat hela utställ
ningen i en enda jättestor byggnad av järn och glas, det be
römda Crystal Palace. Också Parisutställningen 1867 hade en 
stor central utställningsbyggnad, men den var omgiven av en 
park, i vilken man hade uppmanat de deltagande länderna att 
uppföra byggnader som kunde illustrera respektive lanas na
tionella särdrag. Därmed lade man i själva verket grunden till 
det system med nationella »paviljonger«, som i varierande ut
formning har blivit den bärande principen för alla följande 
världsutställningar. 

I den färdigutbyggda Parc tftranger, som den kallades, kunde 
man sommaren 1867 hitta en brokig blandning av mer eller 
mindre exotiska byggnader från både deltagarländerna och 
deras kolonier. H. C. Andersen, som var djupt fascinerad av 
världsuställningen och besökte den två gånger, skildrade par
ken så här i sagan Dryaden: »Här stod Egyptens kungaslott, 
här ökenlandets karavanseraj; beduinen på sin kamel, kom
mande från sitt soliga land, störtade förbi; här ubredde sig 
ryska stall med eldiga, präktiga hästar från stäpperna; den 
lilla halmtäckta danska bondstugan med sin dannebrogsflagga 
stod nära Gustav Vasas präktigt trätimrade hus från Dalarna; 



.. 
'· 

::·~ . . 

Överst: Ryska allmogehus på världsutställningen i Paris 1867. 
Det österrikisk-ungerska inslaget i den park som omgav utställningsbyggnaden i Paris 
1867 omfattade inte mindre än sju bondstugor, som representerade landets olika 
provinser. Husen var grupperade kring en populär restaurang med gott österrikiskt öl. 
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amerikanska blockhus, engelska cottages, franska paviljonger, 
kiosker, kyrkor och teatrar låg förunderligt kringströdda ... « 

De skandinaviska husen, till vilka förutom de nämnda hör
de en väldig norsk loftbod från Telemarka, delade kvarter i 
parken med ryssarnas anläggning, som förutom de »eldiga« 
hästarnas stall omfattade två stugor samt ett jakutiskt tält och 
ett kirgiziskt jurt. Det mest omfattande allmogehusarrange
manget låg emellertid i Österrike-Ungerns avdelning. Här 
fanns uppbyggd en hel liten bondby med hus som visade 
byggnadsskicket i olika delar av det vidsträckta riket. Dessa 
hus, som låg samlade i en cirkel kring en restaurang där det 
serverades gott österrikiskt öl, utgjorde i sig ett helt litet fri
luftsmuseum. · 

Det är utmärkande för raden av världsutställningar under 
1800-talet att de ofta fick karaktären av ett .slags stafettlopp 
där en ide, som framkastats på en utställning, togs upp och 
vidareutvecklades på nästa. Så gick det också med allmoge
husen. Till nästa världsuställning, den i Wien 1873, hade or
ganisatörerna lagt upp en ambitiös plan om att skapa en in
ternationell etnografisk by med hus från hela världen. Sedan 
begränsade man planen till att enbart omfatta Europa,· men 
inte heller det lät sig förverkligas. Slutresultatet blev en by 
med sju hus från olika delar av Österrike-Ungern och två ut
ländska: ett ryskt och ett från Elsass. I några av den etnogra
fiska byns stugor bodde »infödingar« som demonstrerade oli
ka slags hemslöjd och sålde produkterna; något liknande ha
de kunnat upplevas på 1867-utställningen. Medan byggnader
na på den franska utställningen varit rätt fria parafraser på all
mogehus, hade man på Wienutställningen eftersträvat att ska
pa noggranna kopior. Hussamlingen följdes dessutom upp 
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Bernhard Olsen ordnade sina interiörer så att publiken kunde gå in i själva rummen. 
Här en själländsk bondstuga på den utställning i Köpenhamn 1879 som var början till 
Dansk Folkemuseum. 
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Besökare i ett rekonstruerat New England kitchen på världsutställningen i Philadelphia 
1876. Interiören demonstreras av kvinnor i historiska dräkter. 
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med en beskrivande katalog, som kan uppfattas som starten 
för det systematiska studiet av det folkliga byggnasskicket i 
Österrike-Ungern. Även den danska husforskningen startade 
för övrigt med en utställningspublikation: Reinhold Mejborgs 
»Gamle danske Hjem« från den nordiska utställningen i 
Köpenhamn 1888. 

På 1880- och 1890-talet blev livfulla rekonstruktioner av 
historiska städer samt läger och byar befolkade med » infö
dingar« - allt det som Sophus Muller syftar på i sin artikel 
1897 - populära inslag på nästan alla större utställningar. Men 
redan på 1860- och 1870-talets världsutställningar fanns i 
själva verket ingredienserna för de kommande folklivs- och 
friluftsmuseerna tillredda, och det både vad gäller innehållet 
och förmedlingssättet. Det är samma, starkt selektiva sidor av 
bondekulturen som visas både på utställningarna och i de för
sta museerna. Det är de estetiskt tilltalande föremålen: folk
dräkterna, möblerna, »folkkonsten«, element som också läm
par sig bra som nationella symboler. Det är den » förborger
ligade« bondeidyllen som odlas i de rekonstruerade stuginte
riörerna, och även i de återuppförda bondgårdarna koncen
trerar man sig inledningsvis på boningshuset, helst ett vackert 
sådant, medan man undviker uthusen med deras enkelhet 
och smuts. Och både på utställningar och museer befolkar 
man rummen med dräktklädda vaxdockor eller levande »in
vånare«. 

Låt oss med denna bakgrund återvända till de tre skandi
naviska pionjärerna på friluftsmuseets fält och se på deras 
relation till världsutställningarna. Det har om Artur Hazelius 
påpekats att han inte besökt de avgörande världsutställning
arna 1867 och 1873, men det var som nämnts tack vare de 



»Lappen kör nöjd åstad i sin släde, förspänd med en uppstoppad ren«, skrev Sophus 
Miiller i sin artikel 1897. En lapsk tablå var ett av de fasta svenska inslagen på världs
utställningarna, här i Philadelphia 1876. Den blev senare av Hazelius utbyggd till ett 
lappläger på Skansen. 
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tryckta medierna rentav möjligt att få ett högst detaljerat in
tryck av en utställning utan personligt besök. Hans vidareut
veckling av Södermans populära dräkttablåer i form av stug
dioramor har redan omtalats. Men även hans Skansenkon
cept med dess blandning av fostran, undervisning och under
hållning visar tydlig släktskap med Le Plays parc etranger, vil
ket även Bo Grandien har uppmärksammat. Och i de första 
utkasten till ett friluftsmuseum opererar Hazelius med möjlig
heten till kopior, bland annat av en norsk stavkyrka och 
intressant nog av det historiska Ornäsloftet, som hade varit 
den svenska »paviljongen« på 1867-utställningen. 

Georg Karlins friluftsmuseumskoncept går i viss grad egna 
vägår, men även det har tydliga avtryck av Le Plays utställ
ning i Paris. Karlins huvudide var att bygga upp museet med 
flyttade byggnader vilka bildade ram kring utställda föremål, 
som tematiskt svarade mot byggnadens ursprungliga funk
tion, till exempel kyrkliga antikviteter samlade i en kyrka. 
Karlin kallade detta »paviljongprincipen«, och både beteck
ningen och konceptet för tanken till 1867-utställningen och 
dess efterföljare. I övrigt kompletterade Karlin sitt museum 
med en »konstslöjdsanstalt«, som aktivt arbetade med att för
medla och främja konstindustrin, en kombination som annars 
först och främst karaktäriserar konstindustrimuseerna. 

Tydligast är dock utställningssambandet hos den tredje 
pionjären, Bernhard Olsen, som med hela sin person och 
verksamhet hörde hemma i den korsning av fostran, under
visning och underhållning som präglar 1800-talets utställ
ningar. Bernhard Olsen hade inte som de båda andra en aka
demisk bakgrund; han var till yrket tecknare och hade leve
rerat otaliga illustrationer till den danska Illustreret Tidende, 



bland annat från dansk-tyska kriget 1864 och Stockholmsut
ställningen 1866. Han verkade i underhållningsbranschen 
bland annat som kostymskapare på Det kongelige Teater och 
som konstnärlig direktör för Tivoli, där han bland annat de
signade pantomimteaterns populära påfågelsridå och för öv
rigt arbetade med panoramer. På resor i Europa hade han 
studerat alla de nya, spännande förmedlingsformerna, och det 
är karaktäristiskt att han parallellt med Dansk Folkemuseum 
- och i samma hus - byggde upp ett danskt panoptikon. Där 
kunde man i passande omgivningar möta kongliga personer 
eller kända författare, men också mer dramatiska och skräm
mande tablåer. En av dem var en »tredimensionell genremål
ning« i stil med Hazelius dioramor, byggd utifrån Adolph Ti
demands målning av ett dråp på en bröllopsfest. Ramen var 
en norsk bondstuga som hade byggts med _timmer från en 
fyrahundra år gammal norsk gård. Det var alltså glidande 
övergångar mellan de båda institutionerna. 

Början på Dansk Folkemuseum var som nämnts en Konst
och industriutställning i Köpenhamn 1879, där Bernhard Ol
sen hade ansvar för den kulturhistoriska avdelningen. Direkt 
inspiration till den hämtade han på världsutställningen i Paris 
året innan, där han träffade Hazelius och såg hans dioramor 
men också fick ideer från andra inslag. Varifrån han fick iden 
till en friluftsavdelning vid museet vet vi inte med säkerhet, 
men i en artikel om friluftsmuseer till en stor dansk uppslags
bok 1920 hyser Bernhard Olsen inget tvivel om var iden till 
dessa museer hade uppstått. »Den rette spire til friluftmuseer
ne må s0ges på de store verdensudstillinger«, lyder hans slut
sats, och det är även vad denna artikel har försökt visa. 

ÖVersätt11i11g Gunnar Sandli1 

27 



CECI L IA F R E DRIKSS O N 

Det gröna kulturarvet 
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OM BARN GICK JAG OFTA PÅ KULTUREN med mor-
far om söndagarna. Förutom Karl den XII:s gung
häst och de snurrande kungarna i ödeshjulet bjöd 
den formklippta buxbomen utanför prästgården på 
upplevelser som dröjt sig kvar i minnet. Buskar som 

spiraler, klot och fåglar utmanade föreställningar om den »na
turliga« naturen. Till och med ett barn begriper att buskar 
inte självmant växer på det sättet. Framför mig kunde jag se 
hur prästen svängde runt i sin svarta kåpa och skapade liv 
med häcksaxen. Men jag kände också igen de små buskarna 
från en annan plats, där livet tog slut. På kyrkogården sling
rade de sig som ormar och vaktade platser man inte fick 
beträda. 

Buxbomens förvandling, från högtidlig och formklippt kyr
kogårdsväxt till en av det nya milleniets populära kulturväx
ter, måste bland annat sättas i samband med friluftsmuseernas 
representationer av det gröna kulturarvet. Medan de privata 
trädgårdarna inhägnades av exotiska och högväxande tujor 
på sextiotalet förde buxbomen ett stillsamt liv på museet eller 
kyrkogården. Förpassad till historien och »förr i tiden« då 
man hade tid, råd eller kunskap att sköta och formklippa ·den
na långsamtväxande buske. Och vem hade egentligen tåla
mod att vänta säsong efter säsong på att den skulle växa till 
sig? Den städsegröna tujan växte lika snabbt mot framtiden 
som vi förväntade oss att det moderna Sverige skulle göra. 

Som etnologen Eva Londos har visat i sina studier av sven
ska trädgårdar, byggde de nya idealen under efterkrigstiden 
på att trädgården skulle vara rationell och lättskött: gräsmat
torna blev större, fruktträden färre och de vintergröna barr
växterna fler. Man hade ju både sommarstugan och camping-

Blommande 
grenverk 
från äppelträd 
på Kulturen. 
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En låg formklippt buxbomshäck 
inramar planteringarna i Gamlegårds 
trädgård på Östarp. 
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rabatten att tänka på, och dessutom fanns det ju gott om im
porterad frukt och grönsaker i handeln. Under åttiotalet åter
vände intresset för den »naturliga« trädgården och därmed 
förflyttades fokus från de fjärran och exotiska växterna till vår 
egen historia. 

Den accelererande floran av trädgårdsprogram och träd
gårdstidskrifter tar allt oftare fasta på »våra svenska kultur
växter«. Och när Nordiska Genbanken, som är centrum för 
bevarande och användning av växtgenetiska resurser i de nor
diska länderna, för några år sedan efterlyste skånska valnöts
träd blev man fullständigt nerringd av en allmänhet som ville 
berätta historien om »Sitt liv med valnötsträdet«. Här fanns 
en kunskap och ett engagemang som ingen väntat sig, och i 
fortsättningen gör man bäst i att brevledes meddela sig med 
Nordiska Genbanken. 

Idag finns en utpräglad längtan efter det gröna kulturarvet. 
Här har friluftsmuseerna fått en viktig funktion att fylla, och 
det kan vara angeläget att reflektera över hur museerna han
terar och bidrar till ett sådant intresse. 

På uiflykt till histon'en 
I Fredriksdals landskapsbotaniska trädgård i Helsingborg 
finns södra Sveriges gröna kulturarv samlat. Genom att beva
ra lantraser och kulturväxter förmedlar man ett ekologiskt 
kulturarv som innebär småskalighet och balans i ett samhälle 
där människan inte längre ses som skapelsens krona. 

På Fredriksdal kan besökaren »uppleva historien istället för 
att bara betrakta den« och det viktigaste arbetet idag gäller 
kulturväxterna. Som historisk referens står 1840-talets köks
trädgård med ett förföriskt utbud av vita morötter, gula röd-
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betor, blåkål och istappsrädisor. När det handlar om att för
medla upplevelser blir framför allt sinnligheten ett återkom
mande tema i museernas iscensättning av det förflutna. Den 
traditionella museiutställningens fokusering på seendets eller 
lyssnandets distanserande kompetens, har idag omvandlats 
till en strävan efter andra kontaktskapande sinnen som lukt, 
smak och känsel. Uppmaningen »att uppleva historien istället 
för att betrakta den« handlar alltså om en förskjutning från 
distans till närhet, från upplysning till upplevelse. Möjligheten 
att ta del av det gröna kulturarvet bygger alltså på ett aktivt 
deltagande från besökarens sida. Historien gör sig påmind ge
nom doften av gammeldags rosor och i »röda aprikosplom
mon« och »furstliga taffel päron« gömmer sig . smaken av 
svenskt 1800-tal. Genom att exempelvis pröva på smörkär
ning, slåtter och höhässjning kan besökaren även bruka kul
turarvet. Ett pedagogiskt grepp som i grunden bygger på att 
praktiken skapar förståelse, i det här fallet en förståelse för 
historien. Samtidigt fungerar upplevelsen av ett kulturarv som 
ett viktigt identitetsbygge; genom att förstå historien förstår 
vi också oss själva. Genom att tilldela det förflutna speciella 
värden kan vi också kritisera eller bekräfta vår samtid. 

Fokuseringen på det gröna kulturarvet innehåller idag star
ka inslag av kulturkritik. Det finns en stark tendens att söka 
sig mot det som vi uppfattar som naturligt och tidlöst i för
hållande till ny biologisk kunskap och ny teknik. Kulturland
skapets förändring från produktionslandskap till konsum
tionslandskap, har också inneburit att de flesta människor 
idag har ett estetiskt förhållningssätt till de miljöer som upp
levs som »naturliga«. Därför får vissa miljöer symbolisera det 
förindustriella samhällets småskaliga naturutnyttjande och so-
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ciala gemenskap. Nutiden kontrasteras mot ett traditionellt 
och »autentiskt« levnadssätt där det förflutna blir lika lockan
de och exotiskt som ett främmande land. Så tillskrivs exem
pelvis det utrotningshotade och »uråldriga« Linderödssvinet 
vissa kvaliteer i kontrast till den moderna »kotlettgrisen«: 
köttet smakar godare och grisen har också mer sympatiska 
egenskaper eftersom suggan inte ligger ihjäl sina kultingar. 

Det kan finnas anledning att fundera över hur vi tilldelar 
historien vissa värden som vi saknar i vår samtid. När det 
ekologiska inslaget blir ett viktigt led i historieskrivningen 
måste man ställa sig frågan om det oproblematiskt går att 
översätta moderna begrepp som ekologi och biologisk mång
fald till en annan tid och ett annat sammanhang. 

Mellan kultur och biologi 
Kulturväxternas renässans handlar dock inte bara om ett kul
turhistoriskt engagemang. I museets upplysande verksamhet 
ingår en kunskapsförmedling som handlar om både natur och 
kultur. Detta kan exemplifieras med 250-årsfirandet av Linnes 
skånska resa på Fredriksdal 1999. Genom människan och ve
tenskapsmannen Linne fick besökaren stifta bekantskap med 
landskap, teknik och botanik. Med hjälp av en totalutställning 
visualiserades Linnes resa på ett sätt som skulle tilltala be
sökarens alla sinnen. Men här blir också museernas ambiva
lens mellan att förmedla upplevelser och upplysning speciellt 
tydlig. Att marknadsföra arvet från Linne i en genre som 
handlar om att uppleva kulturarvet blir problematiskt efter
som ambitionen hos den resande Linne var - att i upplys
ningens syfte - kartlägga, beskriva och observera. 

Miljön, landskapet och kulturväxterna blir viktiga ingre-
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dienser i upplevelsen av det gröna kulturarvet. Det ekologiska 
inslaget är påfallande och bevarandet av »biologisk mång
fald« är ett av de starkaste argumenten i det offentliga sam
talet idag. Så har exempelvis ett nytt tvärvetenskapligt ämne 
som etnobiologi vuxit fram ur det ökande intresset för att be
vara folklig kunskap om djur, växter och äldre jordbruksme
toder. De etnobiologiska frågeställningarna karaktäriseras av 
ett närmande mellan naturvetenskap och humanvetenskap. 
Ett ytterligare gränsöverskridande ämne är naturligtvis hu
manekologin, som etablerat ett fruktbart tvärvetenskapligt 
perspektiv på umgänget mellan människa och natur . 

. En annan framgångsrik sammansmältning mellan kultur 
och biologi är friluftsmuseernas samarbete med Nordiska 
Genbanken. Sedan början av 1990-talet har detta samarbete 
intensifierats, bland annat beroende på att Nordiska Genban
kens verksamhet fått en annan inriktning än tidigare. 1992 
undertecknades konventionen om biologisk mångfald i Rio 

· de Janeiro, ett avtal som innebär att nationalstaten står som 
suverän ägare till de genetiska resurserna. Tidigare betrakta
des det växtgenetiska arvet som universellt och mänsklighe
tens gemensamma egendom. Bevarandet kan ske ex situ; i frö
lager eller klonarkiv, eller - vilket är det mest önskvärda idag 
- in situ; på den naturliga växtplatsen. Vilket ofta innebär mu
seernas demonstrationsodlingar. 

Bevarandebilder 
Fredriksdal och andra friluftsmuseer som Skansen, Julita och 
Kulturen bidrar till att skapa vår syn på historien. Ofta hand
lar det om att konstruera helheter, att försöka skapa mening i 
en förfluten tid. När Skansens nyligen färdigställda kolonistu-
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gor med tillhörande odlingstäppor framställs och tolkas som 
ett uttryck »för storstadsmänniskans förhållningssätt till natu
ren« kanske man lätt glömmer att just kolonirörelsen varit ett 
viktigt led i ett större upplysnings- och bildningsprojekt. 

Etnologen Magnus Bergquist har i sitt avhandlingsarbete 
om kolonirörelsens framväxt under 1900-talet visat hur natu
ren kunde verka som en modell för samhället. Här fungerade 
trädgårdsarbetet som en läroprocess i konsten att balansera 
det ätbara med det vackra. Att lära sig odla blommor istället 
för potatis handlade inte bara om att uttrycka sin smak för 
skönhet och prydnad, utan lika mycket om att kultivera kolo
n~sternas personlighet. Mötet mellan natur och människa bor
de enligt kolonirörelsens företrädare bygga på kunskap och 
klassisk bildning, och odlandet av blommor sågs som en vik
tig sysselsättning för att höja den arbetande klassens moral. 

Allt fler friluftsmuseer plöjer idag upp sin mark och odlar 
lokaltypiska sorter. Det ekologiska inslaget är ett viktigt led i 
historieskrivningen och förflutenhetens landskap betraktas 
ofta som en normgivande kommentar till samtiden. 1800-ta
lets köksväxtodling laddas med nya betydelser och iscensätts 
som en estetiserad helhet, där våra förfäder »odlade enligt ge
nomtänkta kretsloppsprinciper« eftersom »deras läromästare 
var naturen«. 

Idag har även friluftsmuseerna förbundit sig att samarbeta 
med det nationella programmet för växtgenetiska resurser, ett 
åtagande som främst pekar mot framtiden. Syftet med pro
grammet är bland annat att bidra till ökad livsmedelssäkerhet, 
ett uthålligt jordbruk och att den biologiska mångfalden bibe
hålls. Användningen av de växtgenetiska resurserna är natur
ligtvis något som faller inom ramen för verksamheter som 



växtförädling och förädlingsforskning. Människors längtan ef
ter försvunna smaker och gårdagens dofter är dock något 
som dagens växtförädlare ofta konfronteras med. Många 
ringer och berättar om barndomens potatis, rosor eller äpp
len. Var kan man få tag i dem och vad kan det ha varit för 
sort? Men mormors gamla äpplesorter är inte lika populära 
hos de svenska yrkesodlarna som hos konsumenterna. Här 
behövs snarare nya sorter och inte gamla. 

Det kan vara angeläget att fråga sig vilken bevarandestra
tegi som friluftsmuseerna ansluter sig till. Iscensättningen av 
det gröna kulturarvet kan vara av ett helt annat slag än den 
praktik som strategierna för bevarandet av de växtgenetiska 
resurserna avser. En av grunderna för Nordiska Genbankens 
verksamhet är just växtförädlingens stora behov av växtgene
tiskt material för att utveckla nya sorter. Här kan man konsta
tera att två motsatta tendenser i dagens samhälle möts: det 
ekologiska tänkandet och modern bioteknik. Samtidigt är 
dessa tendenser två sidor av samma mynt. Det ekologiska 
tänkandet är ett av uttrycken för motståndet mot bland annat 
den omdebatterade gentekniken. När ny teknik introduceras 
infinner sig ofta behovet av historia, kanske som ett led· i ar
gumentationen mot en samhällsutveckling som man känner 
sig kritisk till och osäker inför. A andra sidan kan modern 
växtförädling bidra till återskapandet av förmoderna sorter 
och på så sätt etablera en positiv inställning till genetik och 
genteknik. 

Levande antikviteter? 
Den museala ambivalensen mellan bevarande och brukande 
blir speciellt tydlig när det gäller det gröna kulturarvet. När 
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djur och växter förvandlas till föremål krävs ett annat han
teringssätt än vad som gäller för den materiella kulturen. Le
vande material kräver en iscensättning och en historisk ram 
för att kunna ställas ut på ett sätt som skapar mening. När 
friluftsmuseer bildar fristäder för ett hotat kulturarv händer 
samtidigt något med det man avser att bevara. Antropologen 
Thomas Hylland Eriksen har påpekat att museerna är ett av 
våra viktigaste redskap för att omvandla det förflutna till ett 
fast föremål. Genom att skapa en fixeringsbild av en mytisk 
dåtid låser man fast de kulturella uttryck som är typiska just 
för vår tid. I samband med museets förmedling av det gröna 
kulturarvet kan det då vara angeläget att dra sig till minnes att 
dagens känslomässiga bindning till naturen är resultatet av en 
lång inskolningsprocess. Efter att man vid förra sekelskiftet 
»upptäckte« och exotiserade de landskap som städernas be
folkning lämnat bakom sig, skapades olika former av rituella 
förhållningssätt. Besöken i den icke-produktiva naturen, det 

· vill säga vildmarken, skulle komma att avlösas av en längtan 
efter landsbygden, hembygden och historien. Utflykterna till 
ett fjärran och magiskt landskap blev efter hand rutin, och 
idag finner vi skogspromenaden, picknicken och sommarstu
gan som viktiga teman i efterkrigstidens vardagsliv. 

Det som en gång var en borgerlig kolonialisering av bon
dens produktionslandskap har idag blivit ett musealt fritids
landskap att uppleva och konsumera i form av ett kulturarv 
med ekologiska förtecken. Men det nyvaknade intresset för 
det gröna kulturarvet kan också handla om en färgskiftning 
från grönt till blågult. Vi lever i ett samhälle som idag sätter 
stort värde på lokal och nationell identitet. När det lokala och 
regionala sammanhanget blir allt mer betydelsefullt får an-



knytningen till »naturliga växtplatser« och »kulturspecifika 
arter« en viktig funktion i museernas friluftsutställningar. I 
takt med att talet om biologisk mångfald etableras som en 
angelägen frågeställning knyts kulturväxterna till ett ursprung 
som ofta förankras i en lokal tillhörighet. 

Konstruktionen och dokumentationen av det gröna kultur
arvet baserar sig på ett urval av de kulturväxter, miljöer och 
lantraser som inom ett visst historiskt och kulturellt samman
hang tillskrivs ett nationellt eller lokalt värde. Här blir det 
historiska perspektivet en viktig utgångspunkt. Vilken epok i 
historien blir eftersträvansvärd vid museernas marknadsföring 
av vissa kulturväxter? Vilka egenskaper får karaktärisera den
na epok och hur förhåller man sig till samtidens ekologiska 
miljöparadigm? 

Stockrosor invid smedjan på Kulturen. 
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KENNET JOHANSSON 

Hallands Väderö och Haväng. 
Två udda platser, två nya utemuseer. 



ANDSKAPET ÄR ETT FÖRÄNDERLIGT och sammansatt be
grepp. Man kan se landskapet som en bok där sidan 
ett fortfarande finns kvar, men denna döljs av de efter
följande sidorna. De krafter som format dagens Skåne 
är de som naturen alltid stått för, klimatsvängningar i 

medeltemperatur och nederbörd. Alltsedan inlandsisen drog 
sig tillbaka för cirka 14 ooo år sedan och den första· männis
kan kom vandrande, har vi påverkat utvecklingen. Kultur
landskapet uppstod i princip då och det har alltmer blivit en 
miljö formad av oss. Idag står vi, som alla vet, inför globala 
förändringar i klimatet vilka till stor del kan hänföras till våra 
egna aktiviteter. Men de första människorna började genom 
jakt och insamling också att omforma landskapet. Natur- och 
kulturpåverkan har alltså gått sida vid sida. I de områden där 
1900-talets exploatering av landskapet inte varit speciellt om
fattande finns ibland spåren från svunna tider kvar. Idag· är 
ofta dessa reliktområden populära och välbesökta turistmål. 

De element som tillhör kulturlandskapet är inte möjliga att 
räkna upp eftersom de i princip är allt det vi finner i ett land
skap. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var 
det framförallt byggnaderna som ingick i det som man tyckte 
var bevarandevärt. Då uppstod friluftsmuseerna. Varje hem
bygdsförening med självaktning har sitt lilla friluftsmuseum. 
Dessa flyttade hus som står runt om i landet har naturligtvis 
sina kulturhistoriska värden och skall bevaras. Men, de är 
bortplockade ur sitt landskap och kan därför inte jämföras 
med de byggnader som ligger kvar där en gång i tiden place
rades. 

De upplevelse man kan få genom ett besök i landskapet 
blir också oändligt mycket mer intressanta om man integrerar 
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natur- och kulturupplevelsen. Varför ligger huset där det lig
ger och vad kan de växter som finns runt om i markerna be
rätta om den tidigare skötseln? För en vanlig besökare är det
ta inte möjligt att utläsa. Där kommer behovet av informa
tionsplatser ute i landskapet in. Naturen går inte att konkurre
ra med. Att flytta in naturen i ett museum blir alltid en dålig 
kopia av originalet. Att flytta ut museet i naturen och infor
mera där, är ofta ett betydligt bättre alternativ. Under senare 
år har sådana museer byggts upp bland annat i Haväng och 
på Hallands Väderö. Befintliga byggnader har fått en ny mu
seal användning för ge besökare kunskap om natur- och kul
turmiljön i det området. 

Det skånska landskapet är inget annat likt. Paralleller finns 
till andra delar av Sverige, men inget annat landskap har så 
många växt- och djurarter. Många av dessa är dessvärre starkt 
hotade av utrotning. Förklaringarna till denna biologiska 
mångfald är flera. På tre sidor är Skåne omflutet av hav. Olika 

. klimatzoner finns inom den skånska regionen. Här möts det 
mer kontinentala klimatet med det kärvare nordiska. Asarna 
löper diagonalt och vattendrag och sjöar, slätter och skogs
partier skapar en helhet som är oerhört mångfacetterad. Na
turtyperna är många, beskrivningen »platt som en pannkaka« 
gäller bara för en liten del av Skåne. Denna variation inom 
naturen får naturligtvis också effekter på kulturdelen av land
skapet. Olika naturtyper och olikheter i klimatet medför att 
brukandet av landskapet också blir mångfacetterat. 

Haväng 
Längst in i Hanöbukten ligger Haväng. Det böljande land
skapet med Havängsdösen skapar en känsla av något tidlöst 
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och fördolt. Haväng är mycket lättvandrat och vackert. Följ
aktligen har det över hundra tusen besökare varje år. När 
man vandrar runt i Haväng kan man lätt föreställa sig att det 
alltid har sett ut så här. Och som överallt annars så finns det 
en historia i landskapet. Den lilla rosa triften som växer över
allt på de betade strandängarna har funnits här i över tiotusen 
år. Den har ett speciellt växtsätt med en bladrosett som tryck
er tätt mot marken och tunn blomstängel som skickas upp för 
att hastigt blomma. Den strategin har fungerat lika bra mot 
de iskalla vindarna på tundran som mot dagens betesdjur. 
Triften är bara ett exempel på att det finns spår som kan 
kopplas tillbaka till det allra första landskapet som dök upp 
under isen. 

Haväng ligger i Ravlunda socken. Rav betyder bärnsten 
och namnet Ravlunda bär sägen om det landskap som fanns 
för 50 miljoner år sedan. Idag kan man vandra längs stränder
na och plocka bärnsten. Men under 1700-talet fanns det en 
fyndplats som låg på land. 1734 beskriver ravlundaprästen Jo
nas Floraeus om denna Rqfåder. »ser man den liufa Raflunda 
Bokelund, ut med öpna hafsstranden belägen ... Där Rafådror 
för thetta är fundne. Men nu genom flyfsand är thet förflu
get«. 

Havets eviga transportband spolar ständigt upp nya före
mål längs stranden och emellanåt är det stora torvbitar och 
stubbar som leverns till stranden. Torven och stubbarna kom
mer utifrån havsbotten i Hanöbukten. Här ute står än idag 
stubbar av de gamla tallskogar som växte här för 9 ooo år se
dan. De mossmarker som tallskogen växte i har avsatt torven. 
I de uppspolade bitarna finns ibland träkol. Det är en fasciner
ande tanke att under vattenytan finns delar av det gamla 
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landskapet kvar, med dränkta skogar och gamla boplatser. 
Fiskarna i området vet var skogarna vuxit och de undviker att 
sätta ut näten där. 

Havängsdösen är något som skolbarn i Skåne känner till. 
Men vad man nog inte känner till, är att den var okänd för 
alla fram till i början av 1800-talet då en höststorm drog fram 
och blottlade den. Enligt fiskarna i trakten skall det finnas än
nu en dös ute i havet. Vad det än är som finns där ute, så inte 
är det en dös! Dösar byggdes för ca femtusen år sedan och då 
stod havet högre än idag. Vid en vandring kring Havängs
dösen finns flera olika kullar av olika storlek och utseende. En 
del av dem döljer kanske fortfarande gamla gravplatser. 

Haväng, Ravlunda och forntiden 
»Lund«, den andra delen av sockennamnet Ravlunda, tolkas 
som att här varit en kultplats. Kultaktiviteter brukar ge spår i 
form av föremål och Havängsområdet är mycket fyndrikt. 

·Runt om i byrålådor och skåp hos de äldre bönderna som 
tidigare brukade, marken i Haväng finns det många arkeolo
giska föremål. 

»Guldgubbar« är tunna guldbleck som är från 400-700-
talet. De brukar visa människoliknande bilder och förknippas 
med kulthandlingar. De är för tunna för att användas som 
smycken. Ravlundaborna gav guldgubbarna deras namn. En
ligt prästsonen Sjöborg som 1791 skrev en avhandling om 
Ravlundaområdet berättas det att allmogen hade funnit »Små 
människobilder i gulld i en ihopkrupen ställning endast av en 
nagels storlek, ... allmogen kallar dem Gulldgubbar«. En 
guldgubbe som troligen är från Haväng finns bevarad. 

Ungefär vid samma period tillverkades också brakteatrar. 

44 



Brak.teatrar var smycken av guld som bör ha varit förbehållna 
den mer privilegierade delen av befolkningen. Tre stycken är 
funna i området. En koppling mellan romarriket och det 
nordeuropeiska finns i utformningen av dessa. Ursprunget 
kommer från romerska mynt och medaljonger. Den största av 
de tre brak.teatrarna har en diameter på 7 cm. Motivet liknar 
de på de romerska mynten med profilen av en romersk kej
sare. Men brakteaten har tolkats som att det är Oden som av
bildats. Den stiliserade hästen som ligger framför skulle vara 
Balders häst som Oden ger livet åter genom att blåsa i örat. 
Den två övriga två brak.teatrarna är identiska vilket indikerar 
att de är tillverkade i området. Motivet, en figur i dansposi
tion, anses visa Oden i dansens extas. Den stiliserade hästen 
med det brutna benet finns också med. ' »Oden« lyfter upp 
tummarna i den typiska gesten för att ge liv. . 

Vad är då orsaken till det stora fyndrikedomen i Havsäng? 
Antagligen finns det ett antal förklaringar. Men svaret bör ha 
med kommunikation att göra. Yngre järnålderns makt- och 
kultcentra ligger strategiskt placerade i förhållande till kom
munikativa knutpunkter. Verkeåns mynning utgör ett av de 
bästa hamnlägena på Skånes östkust. Under en tid då trans
porter gick mer på vattenvägar än på land bör en bra skyddad 
hamn ha haft stor betydelse. Verkeåns mynning förflyttar sig 
beroende på vindar och strömmarna ute i havet. Som en 
långsamt svepande svans flyttar den längs kusten. Ibland blir 
parallella pålrader som går rakt ut i havet synliga. Dykningar 
har visat att dessa pålar finns ca 40 m ut i Hanöbukten. Ån är 
dessutom pålad på bägge sidor längs en sträcka på 600 m. 
Uppströms finns anläggningar som tolkats som kajkanter och 
spärrar. Dateringar visar att pålanläggningen anlades under 
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rooo-talet och har byggts på ända in på 1600-talet. Arbetet 
med att slå ner dessa flera meter långa bokpålar är impone
rande och tyder på en välutvecklad social organisation. 

Resonemanget ovan indikerar att medeltidens karakteristis
ka relation storman - huvudgård - kyrka inte alltid uppstår 
efter kristendomens införande, utan kan ha rötter långt till
baka i järnåldern. De makthavande har tidigt varit intresse
rade av Ravlundaområdet. Ravlunda redovisas i Kung Valde
mars jordabok från 1231 som ett kungalev. Det innebär att 
det var en del av kronans ekonomi och att det följde kronan 
oavsett vem som satt på tronen. Ett kungalev innebar vanli
gen att en kungsgård fanns i området och syftet var bland an
nat att hålla kontroll över bygden. 

Lagstiftningen i Skåne har långa traditioner. Parallellt med 
lagstiftningen fanns det kompletterande regelsystem. Den 
skånska Stadsrätten, även kallad Birkerätten, som reglerade 
framförallt köpenskap gällde i huvudsak städerna. Men vissa 

·platser på landsbygden kunde också ha Birkerätt. Den 12 juni 
1574 fasfställde Frederik den Il den Birkerätt som gav ravlun
daborna tillstånd att hålla årlig frimarknad. 

»Öppet brev, varvid kungen tager bönderna i Ravlunda i 
sin beskärmelse och stadsfäste de privilegier och den Birke
rätt som de från urminnes tider haft. Vidare tillåter han, att 
där årligen må hållas en fri marknad i Ravlunda, där alla som 
kommer dit, får köpa och sälja,« 

Oran 
Tiderna förändras och det som var viktigt för handeln under 
ett århundrade behöver inte vara det under nästa århundrade. 
En av anledningarna till områdets betydelse under medelti-



den kan vara de vidsträckta ek- och bokskogar som täckte 
området. De stora kyrko- och skeppsbyggena i Danmark 
medförde virkesbrist. Då blev det intressant att transportera 
timmer även ganska långa sträckor. I en kunglig befallning 
från år l6r9 befalls bönderna i Ravlunda att: »vid första till
fälle låta hugga ro lass ved i kronans skog, kallad . kongens 
ora, i Albo härad, och sedan låta föra ner till stranden vid 
Ravlunda.« Namnet Ora är gammelskånska för skogbeväxta 
områden. Bönderna i Gladsax behövde bara hugga och köra 
ut 5 lass ved, men i stället skulle de lasta veden på skutorna 
vid stranden i Ravlunda. I dessa handlingar visas ett samband 
mellan skogen och hamnanläggningen. 

Skogar taxerades vid denna tid efter hur många svin de 
kunde hålla under ett ollonår. Kongen ora, som låg direkt 
norr om Verkeån taxerades år 162! till att kunna'hålla »2 ooo 
swijns Ållon«. Men taxeringen kunde vara mycket mer exakt 
än så. Strax söder om Verkeån låg Stigalunds Ora som vid 
samma tid taxerades till att kunna hålla 424 och ett kvarts 
svins ollon. 

1621 övergick ägorätten till skogarna tillJochum Beck som 
senare . anlade Andrarums Alunbruk. De skogsarbeten. bön
derna tvingats utföra redan tidigare blev nu betydligt hårdare 
med kulmen under slutet av 1600-talet. Då läggs oran inom 
den så kallade Verkalinjen. Med en radie av två mil, där cent
rum i cirkeln var Andrarum, skapades specialregler för hur 
skogen fick lov att brukas bönderna. De hade tidigare haft en 
hävdvunnen rätt i området. Olika restriktioner skulle förhind
ra att skogen användes för hus och stängselbyggen. Den skul
le sparas för användas till att tillverka alun åt släkten Piper. 
Anledningen till tvisten om skogen var att det åtgick en otro-
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lig mängd ved vid aluntillverkningen. Under de knappt 300 år 
som verket var aktivt visar beräkningar att alunbruket eldat 
upp så mycket som r,2 miljoner famnar ved eller en ca 200 

mil lång vedtrave. 
Allmogen brydde sig inte så mycket om de nya regelverket 

och använde skogen mer eller mindre som man gjort tidigare. 
Christina Piper försökte stävja detta. Ett sätt var att bygga 
skogvaktartorp samt att införa straff för de bönder som ertap
pades med att stjäla ved ur sin egen skog. Det förefaller inte 
ha fungerat så bra eftersom man oftast inte kunde finna några 
vittnen till »brottet«. Skogvaktarna var inte så effektiva och 
kan ibland varit inblandade själva. Överheten på Alunbruket 
klagar på detta: »Som jag med säkerhet kan tillskrifwa skogs
betieningens ömhet för att ej Komma Allmogen på fall: Se
dan en Skogwaktare tient några år blifwa Bönder:_na runt dess 
skattdragare, så lagar han sig alltid ur vägen när åverkaren 
kommer«. 

Rester av skogarna finns trots allt kvar in i vår tid. Vissa 
snäckarter klarar inte av att skogen huggs ner. Två arter av 
spolsnäckor är funna i Haväng, vilket visar att det funnits 
bokskogar i Havängsområdet under mycket lång tid. Om 
man finner dessa arter, är det en klar indikation på att de be
varade skogarna är av gammalt datum. 

Sandstäppen 
Även om fragment av oran klarat sig kvar in i vår tid, så var 
delar av den tidigt avskogad. I närheten av byarna var i regel 
all mark som inte var ingärdslad i total avsaknad av träd och 
buskar. De öppna betade gräsmarkerna som klär det böljande 
landskapet runt om i Haväng hyser en unik flora, d en så kal-
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lade Sandstäppen. Namnet kommer sig av att de växter som 
ingår i denna speciella vegetationstyp återfinns naturligt på de 
sydryska stäpperna. Denna vegetationstyp dominerade tidiga
re helt Kristianstadsslätten. 

På sandiga marker, som har en relativt hög kalkhalt och 
som ständigt rörs om, uppstår sandstäppen. Sandstäppen 
finns i vårt land framförallt på Österlen. Trädesåkerbruket var 
en anledning till att denna speciella flora uppstod. I Haväng 
var stora delar av åkermarken bara brukad under några få år, 
sedan lades den i långträda och Linne lägger märke till detta. 
Han skriver under sin Skånska resa: »Utjord var här vid Rav
lunda mycken. Denna upptogs vart tionde år, på vilken första 
året såddes bovete och sedan icke mer«. Idag plöjs inte jor
den i Haväng vilket medför att kalken sakta lakas ur och en 
försurning uppstår i översta jordlagret. Kaninerna som gräver 
sina gångar för, liksom stridsvagnarna, upp kalkhaltig sand på 
Ravlundafältet. Detta har ersatt det gamla trädesåkerbruket. 
Det närbelägna Kiviks marknadsplats har en välbevarad sand
stäpp. Dar är det de hundratusentals besökarnas tramp som 
ersätter plogen. Men olika plöjningar och andra metoder pro
vas för att bevara sandstäppen. 

Floran är mycket vacker med arter som den praktfulla 
sandliljan och det lilla gula hedblomstret. Men den stora be
hållningen av sandstäppens växter är nog ändå dofterna. 
Backtimjan och sandnejlikan doftar starkt och en kväll i maj 
på Havängs kullar är en mycket speciell upplevelse. Linne' 
lade. också märke till dofterna: »Den vita sandnejlikan slår ut 
sina blommor i slutet av maj och fyller nattetid Skånes sand
slätter med de allra starkaste och ljuvligaste väldoft«. 

Besökarna som kommer till Haväng kommer framförallt 
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för att bada och lapa sol. Men även under tidig vår och höst 
finns det saker att uppleva här nere. Haväng är en känd s.k. 
sträckdelarlokal. När de fåglar som följer kusten under sin 
höstflytt ser Stenshuvud, som tvingar sträcket österut, tvekar 
de fågelarter som flyttar västerut. Då går en del av flyttsträck
en in över fasta land och stiger ibland upp till 1500 meters 
höjd. På denna höjd kan de se öppet vatten på andra sidan 
Skåne och väljer då att korsa via landvägen i stället. Prutgåsen 
är en västflyttande art och bara under en enda dag hösten 
1982 passerade ca. 30000 prutgäss. 

Under våren kväker lövgrodorna i Stigelundsgölen och den 
sällsynta sommargyllingen kan man höra slå sina tropiska 
flöjtande toner i bokskogen längs Verkån. Här finns alltid 
upplevelser att njuta av. 

Lindgrens Länga - Havängs Utemuseum 
Ända fram till på 1940-talet fanns en mycket ålderdomlig be
byggelse vid Haväng. På det som idag är övningsfält låg byar
na Killahusen, Bäckahusen, Kyrkokullen och Knäbäck. Fler
talet av husen var byggda i korsvirke. Militären köpte in om
rådet till övningsfält och rev eller flyttade husen. Knäbåcks
husen och det som idag är Skepparspgårdens vandrarhem 
flyttades och räddades undan förstörelse. 

Ett torp som låg utanför övningsområdet finns kvar strax 
söder om Verkeån. Torpet ligger vackert hukat bakom de sto
ra sanddynerna. En liten slingrande grusväg leder fram till 
torpet. Det byggdes i början av 1800-talet och i trakten kallas 
det för »Lindgrens länga«, efter en dragon Nils Jönsson
Lindgren som flyttar in där 1857. Han hade titeln skogvaktare 
och kustridare. Han skulle sköta och vakta skogen samt av-
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patrullera stranden efter vrakgods och förhindra smuggling. 
Torpet användes somjordbruksfastighet fram till 1970-talet. 

1985 ville man riva huset eftersom det var så förfallet. Då 
skapades Skepparpsåns Museiförening med syftet att rädda 
huset undan förstörelse. Med hjälp av mycket begränsade 
medel och med mycket stor ideell arbetsinsats restaurerades 
längan. Samlingslokal och arkiv till museiföreningen byggdes 
samtidigt upp. Snart uppstod tanken att man kunde använda 
huset som en informationsplats för att beskriva områdets 
natur- och kulturvärden. Genom ett samarbete med Länsmu
seet i Kristianstad och andra intressenter byggdes under 
1990-talet ett utemuseum upp. Museet är öppet året runt och 
för det mesta helt obemannat. Museiföreningen sköter städ
ning och underhåll. 

Genom ideella arbetsinsatser och med hjälp av medel från 
koll].munala och regionala institutioner lyckades man rädda 
denna kulturhistoriska byggnad. Samtidigt kunde man bygga 
upp ett lokalt utemuseum. Den viktigaste lärdomen av detta 
projekt, är att ett utemuseum av denna typ, måste ha en lokal 
förankring. De medel som måste fram för produktion är 
mycket låga jämfört med om man skulle bygga upp det på 
konventionellt sätt. Att driften sker på ideell basis innebär na
turligtvis också att man får minimala kostnader. 

Naturen på Hallands Väderii 
Om kulturen har en viss övervikt i Havängsområdet så kan 
man säga att det omvända gäller för Hallands Väderö. Här 
dominerar naturlandskapet märkbart. Som en utlöpare till 
Hallandsåsen ligger ön längst västerut i Skåne. Skåne är, som 
tidigare nämnts, Sveriges mest artrika landskap och Hallands 
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Väderö är i förhållande till sin yta det område som har flest 
arter i Skåne. Anledningarna till detta är flera, men den vikti
gaste är, att ön, p.g.a. att den varit i kronans och framförallt 
kyrkans ägo, aldrig har varit avskogad. Ingen annan ö på Sve
riges västkust har undkommit avskogning, så Hallands Vä
derö är unik i detta avseende. 

Det finns ett antal indikatorer som visar på lång kontinuitet 
i en skog och Hallands Väderös skogar har en rad sådana. 
Ekar och bokar som har upp mot 700 år på nacken finns runt 
om på ön. När man vandrar genom ålderdomliga skogar är 
de knotiga grenarna tätt beväxta med lavar. En hel del av 
lavarna är oerhört sällsynta och finns bara i uråldrig skog. Vid 
en inventering upptäcktes 8 arter som inte tidigare varit funna 
i landet. De gamla träden är fulla med hål och ön är ett eldo
rado för hålhäckande fåglar. Den åldriga skogen, med många 
ihåliga träd och mycket död ved, skapar utrymme för insek
ter. Det finns flera mycket sällsynta skalbaggsarter här ute. 

·Några är bara funna just här ute i vårt land och ett par är fak
tiskt inte funna någon annanstans i världen. 

Skogarnas ålder är en anledning till den oerhörda artrike
domen. En annan är att ön är så omväxlande. En mosaik av 
betesmarker och skog finns omväxlande över hela ön. Men 
också berggrunden varierar här ute. På norra delen av ön 
finns vulkaniska bergarter som ger upphov till en rikare flora. 
De torrare partierna med lite surare bergrund har en mager 
särpräglad taggig och lågvuxen flora. Bara några meter längre 
bort kan komma ett fuktigare parti där arter som rödblära 
och ormbunkar dominerar. Öppna och skogbevuxna marker, 
kärr och dammar, vikar som är mer eller mindre exponerade 
mot havet, hårda och mjuka havsbottnar. Allt detta ger, på en 
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mycket liten yta, många möjligheter till liv. 
Hallands Väderö, drygt 3 km lång, är en mycket bra häck

plats för fåglar, eftersom den inte har boende året runt och 
flera av de rovdjur som finns på fastlandet saknas här ute. Ön 
är den enda plasten på västkusten där samtliga svenska alk
fåglar häckar. Tobisgrissla, sillgrissla och tordmule är årssäkra 
häckare på ön. Stora trutkolonier med tusentals par använder 
också ön som häckplats. 

Runt ön finns en stor mängd grynnor och skär. Här håller 
öns knubbsälskoloni till. Drygt 400 knubbsälar lever här. Man 
kan garantera de besökare, som kommer på besök ut till Vä
derön, att de får se säl. Med alla dessa naturvärden är ön en 
oerhört värdefull plats som måste bevaras för framtiden. 

Ön som kulturlandskap 
Det. säger sig självt att kulturhistorien för Hallands Väderö, 
framförallt handlar om fiske och skärgårdsliv. De första spå
ren efter människor, som finns representerade i de arkeologis
ka fynden, kom redan under stenåldern. Öns strandvallar från 
jägarstenåldern ligger idag högt upp på land, eftersom havet 
då låg nästan 12 m högre än det gör idag. Hemma hos de 
människor som har bott ute på ön, finns mycket flintfynd. Ön 
har haft en kontinuitet av boende, alltifrån jägarstenåldern 
fram till idag. Att leva ute på en ö där man kan kombinera re
surserna från skogens jakt med de byten man hämtade hem 
från havet måste ha inneburit goda utkomstmöjligheter. 

Rösen från bronsåldern, vilka finns på norra delen av ön, 
visar att även bondekulturen har blomstrat här ute. Djurhåll
ningen har underlättats av att det är relativt lätt att utrota och 
kontrollera rovdjurstammarna ute på en ö. De arkeologiska 
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fynden via bronsålder och in i järnålder är också rikhaltiga. 
Vikingatida och medeltida fynd visar att ön haft en stor be
tydelse för handel. Ädelmetaller och mynt, samt handelsmär
ken som är funna vid södra delen av ön, indikerar att någon 
form av köpenskap har bedrivits här ute. Namn som Kapell
hamn och Kungshamn visar att såväl kyrkan som kronan har 
intresserat sig för Hallands Väderö. En anledning är återigen 
kommunikation. Vid de västliga stormarna som är legio i Skå
ne kunde man ankra upp relativt säkert innanför Väderön. I 
en engelsk skrift från 1500-talet kan man läsa: »North-east 
and by north of Coll, lieth an Island called Swedero, which is 
like an haven on the inside, but is open on the Northside. If 
y'ou cannot goe cleare of Coll, beare boldly with the sayd 
Island, and hold on streight within the great rock neere the 
church, where you may anker in rn. fatham and ride safely«. 

Sillfisket under medeltiden kan ha gett upphov till de grun
da lergropar som finns runt om på ön. De är placerade vid 
flacka stränder i anslutning till goda naturhamnar. Dessa 
»sillagropar« anses ha använts till att »smälta« den överblivna 
småsillen och renset efter storsillen. I sillagroparna ruttnade 
sillen, oljan flöt därefter upp på ytan och kunde skummas av. 
Andra anläggningar som finns runt om på ön är så kallade 
»tomtningar«. Vad tomtningarna har använts till är inte riktigt 
klarlagt, men att de brukats vid jakt på ett eller annat sätt, är 
en trolig tolkning. I en del av tomtningarna finns kulturlager 
som kan vara upp till en meter djupa och som visar att tomt
ning.arna använts under avsevärd tid. 

Under 1800-talet började sjöfarten att organiseras på ett 
bättre sätt. Fyr och lotsväsendet byggdes ut för att höja säker
heten för sjöfarten. Öns äldsta bevarade byggnad, som idag 
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utgör öns utemuseum, kallas för Lotsstugan. Den byggdes 
1844 och var bostad för lotsuppassare som hade skyldighet 
att lotsa in skeppen till Torekov. Något senare byggdes fyren 
med sina fyrvaktarbostäder. Den betydelse fyrar och lotsar 
har haft för sjöfarten förstår man om man läser förlisningsrap
porter från senare delen av 1800-talet. Bara under en enda 
höststorm 1882 förliste fem stora fartyg i Torekovsbukten. 
Vattnen runt Väderön är fulla av vrak och en bön, vars ur
sprung försvinner i töcknet av fantasi och skrönor, visar på 
betydelsen av fyren och det gamla goda näringsfånget vrak
plundring: 

·»Ack Herre Jesus, hör min bön, 
Släck fyren utpå Väderön. 
Giv att vrak från alla stränder 
Landa må vid våra stränder.« 

Engelska kyrkogården, som är en ingärdad gravplats ute på 
ön, ute på skall ha varit använd som gravplats för ilandflutna 
sjömän och fiskare. De västliga vindar som fick fartygen att 
stranda påverkar också andra resenärer på havet. Efter starka 
västliga stormar kan man se huttrande människor spana ut 
över havet vid Kullens fyr. Fågelskådare vet att det då är möj
ligt, att se för Sverige exklusiva arter, vilka normalt lever ute 
på öppna havet men som blåsts in över land. Havssulan och 
stormfågeln är relativt säkra gäster vid Hallands Väderö efter 
en storm. 

Lotsstugan Hallands Väderö's utemuseum 
Kyrkan har ägt Hallands Väderö sedan 1400-talet och äger 



Interiör från Lotsstugan. 



den än idag. Ön är otroligt välbesökt och under en sommar 
är det upp mot etthundratusen personer som åker ut med 
turbåtarna. När Lotsstugans sista sommargäst avflyttade i 
början av 1990 ville Torekovs kyrkoråd använda huset till att 
informera om öns natur- och kulturhistoria. Tillsammans 
med delar av den lokala befolkningen, vilka hade stor kun
skap om ön, och Kristianstads Länsmuseum producerades 
även här ett utemuseum. Detta är öppet för besökare och helt 
obemannat. Trots detta är skadegörelsen även här obefintlig. 
Konceptet gäller fortfarande - man behöver en lokal förank
ring i befolkningen som samarbetspartner med museer och 
forskare. 

För både Havängs och Hallands Väderö utemuseer gäller 
att det genom utemuseerna skapats ett nytt intresse för dessa 
områden. På båda platserna har omfattande in_venterings- oc_h 
fors~ingsarbete genomförts, vilket ökat kunskapen om om
rådena. Genom att skolmaterial och vandringsleder skapas 
kring utemuseerna, styrs besökarna till de områden som kla
rar av slitaget. Kunskapen om områdena förankras också i 
skolan. Slutligen skapar den turism, som dessa marker attra
herar, en ekonomisk bas som ger en viss garanti för att 'om
rådena skall finnas kvar framöver. 



EVA KJERSTRÖM SJÖLIN 

» ... Livet har således icke 
upphört, det fortgår . .. « 

Karlin och Kulturens skånegård 

Skiss i blyerts av Anders Pers gård 
i Flensma, Huaröd socken, Skåne. 

Ur Georg Karlins skiss- och 
anteckningsbok från 1880-talet. 

Kulturens arkiv nr xxic100 



924, fyrtiotvå år efter att han som ung student tillsam
mans med sina kamrater bildat Kulturhistoriska Före
ningen för södra Sverige, trettiotvå år efter invigning
en av friluftsmuseet Kulturen i Lund, inviger Georg 
J :son Karlin Kulturens Östarp. Han är då en mycket 

erfaren museiman. Under måttot Forntid - Framtid har han 
fått gehör från såväl den breda allmänheten som från sam
hällets övre sociala skikt för bevarandet av kulturarvet och 
bekräftelse på dettas betydelse i den egna samtiden. Han har 
jämte den betydligt äldre Artur Hazelius i Stockholm skapat 
förebilder för hela landet, och i viss mån för övriga Europa, 
för tanken att skapa friluftsmuseer med byggnader flyttade 
från sin ursprungliga miljö till ett skapat museiområde, där 
hela kulturhistorien och samhället lätt och gripbart kan jäm
föras och överblickas. 

Med denna banbrytande museimannagärning bakom sig 
drabbas han plötsligt av en insikt. En känsla har efterhand 
växt sig allt starkare och fått honom att se med nya ögon på 
museiverksamheten. Hans dröm om det levande museet har 
inte gått ·att förverkliga inom det friluftsmuseikoncept, till vil
ket han själv i högsta grad varit initiativtagare. Denna insikt 
blir avgörande för hans agerande vid skapandet av friluftsmu
seet Kulturens Östarp. 

Ständigt på jakt 
Det var i letandet efter en skånegård till friluftsmuseet Kultu
ren i Lund som historien plötsligt tog en ny vändning. Låt 
oss titta på vad som ledde fram till den nya insikten och följa 
Karlins egna kommentarer: »När jag för 42 år sedan började 
min gärning för grundandet av ett sydsvenskt Kulturhistoriskt 
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ger . . . vi sågo jättebokarna, kastanjerna och de förhållandevis 
icke mindre buxbomsträden kring gården . . . vi sågo utanför 
gården ängarna i prunkande blomsterskrud, de skogklädda 
åsarna ... och vi erforo att allt detta kunde förvärvas. Men vi 

kände båda att den gården fick icke flyttas (min kursivering), att 
den måste leva kvar sitt liv tillsammans med buxbomen, alar
na, bokarna, ängarna, bäckarna och åsarna.« 

Gården Östarp Nr l , förvärvades den 9 december 1922 för 
41 ooo kr med lotterimedel och hjälp från grevinnan Wilhel
mina von Hallwyl, som i förväg lovat finansiera en skånegård 
till museianläggningen i Lund. Karlin övertalade henne nu att 
acceptera gårdens bevarande på ursprunglig plats. Kulturen 
tillträdde den 14 mars 1923. I konceptet för Östarp ingick 
också att återuppföra de under den sista tiden försvunna eko
nomibyggnaderna: skvaltkvarnen, brytestugan för lin och 
mal~torkan, samt att nyuppföra en gård för en gårdsfogde och 
en gästgivaregård. 

Ett levande museum 

För Östarp fastslås en egen » Östarpspolitik « som gick u.t på 
»att rädda och till sitt såväl yttre som inre helt återställa den 
gamla gården sådan den stod, innan den moderna tiden ryckt 
in .. . Dessbättre fanns i det närmaste hela den gamla inred
ningen, fast undanställd i behåll, vidare att utlägga en mindre 
del av gårdens närmaste åkerareal till trevångs skifte ... , att 
drivas och brukas på gammalt sätt ... att söka återföra krea
tursbesättningen till de gamla lantraser, som funnos före det 
moderna rationella jordbrukets tid och på dem söka bygga en 
renässans passande för förhållanden, där en okänslig och 
schematisk jordbruksrationalism icke alltid varit av det goda, 



museum låg naturligtvis framtiden och dess utvecklingsmöj
ligheter i ett djupt dunkel. En sak stod dock klar, att vi till 
Lund skulle flytta en gammal kringbyggd skånsk gård ... « 

1882 ställde Karlin ut de under sommaren i Huaröd för
värvade samlingarna i socknens prästgård, och målade där 
upp den blivande skånegården och dess härlighet för de be
sökande sockenborna. Trots det blev omständigheterna såda
na, att han 40 år senare fortfarande saknade en skånegård. 
Den gård han tidigt bestämde sig för var Anders Pers gård i 
Flensma i Huaröds socken, från slutet av 1600-talet, byggd 
med skiftesverk och lerkline. Han hade ett tag planer på att 
flytta gården till Lunds stadspark. När han slutligen förvärva
de en stor tomt i centrala Lund, den tomt där friluftsmuseet 
kom att invigas 1892, och pengar fanns, hade Flensmagården 
redan rivits. Flera gamla gårdar hade redan glidit honom ur 
händerna på grund av bristande utrymme och små ekonomis
ka resurser, när Kulturhistoriska museet öppnade 1892.~ 

Men Karlin gav inte upp. Under 1900-talets första decen
nier fortsatte han att arbeta och planera för att en skånegård 
skulle flyttas till friluftsmuseiområdet i Lund. Han berättar 
själv: »Det var i detta tecken jag genomkorsade Skåne för att 
söka ut det bästa, men fick med smärta konstatera, både att 
det bästa och det mesta redan var borta. Så kom jag en dag 
tillsammans med en annan styrelsens ledamot ... till Everlöv, 
en gammal utbygd i Torna, med vilken jag under museets 
gryningsdagar haft livliga förbindelser. Jag hade, om jag får 
uttry.cka mig så, hållit denna trakt i reserv. Här fingo vi bland 
mycket annat ... även skåda Östarp Nr 1. Vi sågo den gamla 
vitmenade halmtäckta > kline<-gården, som verkade som den i 
tidernas morgon ... vuxit upp ur den ravin, i vilken den lig-
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ger. . . vi såga jättebokarna, kastanjerna och de förhållandevis 
icke mindre buxbomsträden kring gården. . . vi såga utanför 
gården ängarna i prunkande blomsterskrud, de skogklädda 
åsarna . .. och vi erforo att allt detta kunde förvärvas. Men vi 

kände båda att den gården fick icke flyttas (min kursivering), att 
den måste leva kvar sitt liv tillsammans med buxbomen, alar
na, bokarna, ängarna, bäckarna och åsarna.« 

Gården Östarp Nr l , förvärvades den 9 december 1922 för 
41 ooo kr med lotterimedel och hjälp från grevinnan Wilhel
mina von Hallwyl, som i förväg lovat finansiera en skånegård 
till museianläggningen i Lund. Karlin övertalade henne nu att 
acceptera gårdens bevarande på ursprunglig plats. Kulturen 
tillträdde den 14 mars 1923. I konceptet för Östarp ingick 
också att återuppföra de under den sista tiden försvunna eko
nomibyggnaderna: skvaltkvarnen, brytestugan för lin och 
malttorkan, samt att nyuppföra en gård för en gårdsfogde och 
en gästgivaregård. 

Ett levande museum 

För Östarp fastslås en egen »Östarpspolitik« som gick ut på 
»att rädda och till sitt såväl yttre som inre helt återställa den 
gamla gården sådan den stod, innan den moderna tiden ryckt 
in. . . Dessbättre fanns i det närmaste hela den gamla inred
ningen, fast undanställd i behåll, vidare att utlägga en mindre 
del av gårdens närmaste åkerareal till trevångs skifte ... , att 
drivas och brukas på gammalt sätt... att söka återföra krea
tursbesättningen till de gamla lantraser, som funnos före det 
moderna rationella jordbrukets tid och på dem söka bygga en 
renässans passande för förhållanden, där en okänslig och 
schematisk jordbruksrationalism icke alltid varit av det goda, 



att väl skydda den kostliga skatt Östarp ägde i sin naturliga 
landskapsfägring ... samt att slutligen lämna en förebild för 
det övriga Sverige att skaffa liknande centrala förbindelser av 
kultur-, natur- och djurskydd, varje landskap efter sin art.« 

Av köpebrevet 1922 framgår att säljaren skall lämna »erfor
derligt foderförråd för kreatursbesättning av samma storlek, 
som för närvarande finns på egendomen« samt att säljaren 
Jöns Persson fr.o.m köpekontraktets undertecknande inte får 
»från egendomen bortföra gödsel, hö eller halm«. - konkreta 
värden för förverkligandet av det nya museikoncept, som 
Karlin formulerar i festskriften till invigningen den 2 augusti 
1924: »I korthet skulle svaret kunna uttryckas sålunda - att 
skipa ett levande museum-. Egentligen är det endast den yt
tersta och följdriktiga konsekvensen av det s k friluftssyste
met, eller, som vi, när tanken hos oss 1889 först gav sig ett 
programmatiskt uttryck, kallades paviljongsystemet. Men det
ta har lidit av . . . den bn'sten att i'cke kunna .forbindas ~med ett 
genom.fan tfjurskydd ... eller å'nnu mindre ett verkligt naturskydd 
och .fram.for allt kunna det icke rymma den livets dagliga gärning, 
som hindrar det till att stelna till ett vanltgt samlande av döda 
museiföremål. .. (min kursivering). Ehuru friluftssystemet utgått 
ifrån Kulturhistoriska museet, får jag bekänna att det alltid va
rit med svidande hjärta som jag nödgats bryta upp en gam
mal grund och flytta ett gammalt hus. Här ligger gården 
orubbad, men icke såsom en gammal ödegård, från vilka 
vättarna flytt ... Det nya som tillagts innebär endast ett åter
ställ;mde av vad som en gång funnits på just denna plats. 
Livet har således icke upphört, det fortgår och pulserar om 
också sakta och icke längre såsom en insats i den moderna 
utvecklingens rastlösa jäktande efter nytt.« 
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Planritning över kvarteret Tegner l i Lund. Ur stadsfullmäktiges protokoll 7 sept.1923. 
Ritningen visar skånegårdens placering mellan nuvarande Vita Huset och dess ekonomi
byggnad, nuvarande Allmogehallen. 

1922 anhåller Karlin om att få köpa två fastigheter i kvarteret Tegner I. I stadsfullmäk
tiges protokoll 1923, bil 98 anförs som ett argument för försäljning till Kulturhistoriska 
Museet »Uppförandet av en gammal kringbyggd skånsk bondgård. För denna har före
ningen kostnaden redan säkerställd genom grevinnan Wilhelmina von Hallwyls utfästel
se att med 30.000 kr bekosta en sådan gård, så snart föreningen kan visa sig förfoga över 
lämplig byggnadstomt«. Köpet beviljades 1923. 

Karlins hjärtefråga med skånegården vägde säkert tungt i beslutet att ge museet 
möjlighet att expandera till det södra, nya området som invigdes först 1927. Men den 
1922 förvärvade skånegården kom att stanna på Östarp. 
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Pfuren och Östarp 
Djurhållningen och djurskyddet var centrala delar i Karlins 
nya museikoncept. Karlin betonar den vikt man fäste vid Öst
arps möjliggörande av räddandet av de gamla husdjursraser
na. Genast sätter han igång arbetet med att finna rätt sorts 
djur till Östarp. Han skriver: »År 1923 blev därför för mig en 
av ständiga resor fylld undersökning av kreatursbesättningar i 
de enligt modern uppfattning mest efterblivna trakter av söd
ra Sverige. Först och främst gällde det att rädda den gamla 
skånska hästen, gemenligen efter sin huvudstamort benämnd 
Färsingahästen. Från min barndom i södra Gärds härad kän
de jag väl till honom. Ännu på 1870-talet såg jag en flock 
svarta utgångsök i Sjököps skog i Färs härad. Det var också i 
denna trakt vi därför hade att i första hand söka honom och 
det lyckades nästan över förväntan väl.« 

Ett sto och en hingst, Taman, förvärvades. Vikten av detta 
första hästförvärv jämställer han i betydelse med förvärvet av 
gården: »När vi från Långaröd i Färs hd förde hem den vack
raste representant vi kunde önska för den gamla skånska 
hästrasen, hingsten Taman I, vilkens moder tillhört den sista 
stammen av s.k. utgångsök, tyckte jag vi gjort ett nästan lika 
gott räddningsverk, som när vi räddade den gamla gården. 
Taman var ingen årsunge. Men 14 år betydde icke så mycket 
för en färsing, som ansågs arbetsduglig till 30-årsåldern.« 

Två föl, Pärla och Lotta, föddes på Östarp, de i sin tur fick 
föl och Karlin talar om hur flerfaldiga försök att frånköpa fö
len från Östarp, visade på ett intresse för denna skånska häst. 
Hästen var enligt Karlin A och 0 för Tornabonden. Hästarna 
behövdes som dragare framför plogen. I studier av boupp
teckningar försökte han studera relationen mellan hästar och 
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nötkreatur och djurhållningen under 1700-talet och 1800-
talets början på gårdarna i Torna och Färs härader. Han 
reflekterar: »Hurudan var nu denna häst, den egentliga gamla 
skånska hästen, sådan han speciellt i de båda hästrikaste hära
derna Torna och Färs frambragtes och spriddes, icke minst 
såsom armehäst över hela landet? Även härpå ge oss de an
förda bouppteckningarna i någon mån svaret. Till färgen var 
han i allmänhet svart eller brunsvart. I Östarp-Everlövsgår
dens hästbestånd gick år 1804 tio hästar av denna färg, den 
äkta gamla skånska färgen, medan av de återstående, tre voro 
skimlar och en blackig ... Medelstor, härdighet, lättföddhet 
och vad jag som pojke ständigt hörde >Han är hår<, dvs att 
han kunde arbeta och slita ont, nöja sig med vad bete som 
helst samt framför allt inte åldras i förtid utan vara arbetsför 
inemot 30-årsgränsen.« _ 

Svinuppfödning av ollonsvinen som periodvis gick lösa i 
skogen, gäss, får och höns är andra djur som han etablerar 
som lantraser på Östarp, efter att ha sökt upp lämpliga exem
plar runtom i Skåne. Om kreaturen säger Karlin: »När det 
gällde att med gammeldags kor ersätta de ostfriesare, med 
vilka vi måste börja vår Östarpshushållning, hade vi tre· syn
punkter att fasthålla: dels att kreaturen skulle representera alla 
de färgskiftningar som givit de olika namnen åt boskapen i de 
gamla ladugårdarna, dels att form och typ skulle stämma och 
slutligen att mjölkavkastningen inte blev alltför låg samt fort
gick året om ... Vad först beträffar färgnyanserna och de efter 
dem lämpade namnen gå de från djupt svart hos Kolsa till 
rent vitt hos Svana. Kolrössan är svart med röd ryggål. Rös
sorna som bilda huvudstammen äro mörkröda med ännu 
mörkare, stundom nästan svarta ben. Detta är grundfärgen på 
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besparade färgningen. Men även för den allmänna hushållningen och fata• 
buren voro de av icke ringa värde. I prästens kvecktionde ingick alltid 
tiondelamm och i staden kunde man också, om man hade »häll vid önandet», 
sälja ett och annat påskalamm. Själv åt man icke så dyrbar föda, såvida 
det icke gällde att utnyttja ett får eller lamm, som rivits av varg eller räv. Först 

Fig. 20. Gårdsintcriör med »svartplätteda» svin samt Färsinghingsten Taman. Kn fot. 

när det var uttjänt och ej längre kunde bita starrgräs, fick det gå i den egna 
kålen, ty för de gamla får, baggar eller »hedar», man då slaktade, fanns ingen 
annan marknad än hemmamagarnas. Men väl saltade och rökade voro får• 
bogarna såsom husmanskost icke att förakta, om de också ingalunda kunde 
mäta sig med det »gåsakyd» som ingick såsom en kraftig ingrediens i det 
skånska fästhushållet. I ängarna och bäckalyckorna i Everlöv förde också 
gässen en ideal tillvaro från den dag de utkläckts i gåsabänken, tills den 
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den gamla skånska kon och tjurar av annan färg såg jag aldng 
i min barndom i någon skånsk bondgård. . . Idealkon är kol
rössan, som efter andra kalvningen dagligen mjölkade 12 liter 
utan att ha sinat mer än en månad före kalvningen. Dit ville vi 
komma med den lilla, härdiga, lättfödda fattigmans eller hus
manskon, som vi med vår kreatursavel på Östarp ·avse att 
skaffa plats för i det skånska hushållet ... « 

En helt ny museiidf 

Det är en helt ny museiide Karlin vill plantera. I verksamhets
berättelserna från åren 1922-23 berättar han om det frilufts
museisystem som han själv i hög grad varit med om att ska
pa, att »de hus man ryckt ur sin gamla historiska miljö, kom
ma ganska ofta icke blott att stå helt främmande för sin nya 
omgivning, utan själva såsom plantor, uppryckta ur den na
turlJga, andliga och materiella jordmån, där de levat och fort
farande borde hava fått leva, stå tvinande färg- och deftlösa. « 

(min kursivering). 
Räddandet av gården Östarp nr l får därför inte bli en 

halvmesyr. Karlins dröm om ett levande museum innebär att 
hans vision inte bara innefattar gården med dess byggnader, 
utan: »Som större helhet med åkrar, ängar och skog, ett 
stycke skånsk och svensk natur så fager och ursprunglig att 
den torde äga endast få motstycken, som här avsattes till en 
kultur- och landskapsrelikt, vars värde ytterligare kommer att 
höjas genom att den göres till asyl för resterna av våra gamla 
husdjursraser. « 

För att detta ska kunna ske är det inte nog med de qo 
tunnland Östarpsgården omfattar. En utvidgning blir nödvän
dig särskilt åt dess östra sida där den pressas av ett alltför när-
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gånget gränsskäl. Han försöker att förvärva även granngår
den, för att skapa en större fredad zon, ett rejält landskaps
stycke för genomförandet av sin visionära ide om ett reservat 
för hotade lantrasdjur och levande kulturhistoria. Förvärvet 
gick inte att genomföra. Först dryga 70 år senare förvärvade 
Kulturen denna granngård, nu kallad Alrik Jönsssons gård 
efter den siste ägaren. Museet tog därmed ett steg närmre 
förverkligandet av Karlins vision. 

Några reflektioner 
Karlin föregrep i själva verket, med ett halvt sekel, den viktiga 
uppgift och det synsätt som vi idag talar om i termer av en ny 
holistisk syn på odlingslandskapet med dess olika element av 
kultur och natur - kanske det som idag i miljöbalken beteck
nas Kulturreservat. Karlins banbrytande arbete, eller man kan
ske hellre skall säga banbrytande ideologi, för ett bevarat od
lingslandskap och ett levande museum har i många år legat i 
glömska. Karlin var för tidigt ute. Tiden var inte mogen. 
ldeerna gick inte att omsätta i verklighet. Efter hand kom 
Östarp att alltmer likna museet inne i Lund och friluftsmuseer 
och hembygdsgårdar av traditionellt slag. När Nils Arvid 
Bringeus i jubileumsårsboken 1992 summerar Karlins gärning 
slår han fast att bevarandet av en fyrlängad skånsk klinegård 
på ursprunglig plats var det mest framsynta och unika i hela 
Georg Karlins museikoncept. Påståendet kan kännas något 
förvånande, när man med facit i hand ser resultaten av hans 
gärning - Kulturen som ett av landets främsta kulturhistoriska 
museer med samlingar från hela världen och en mångfald av 
verksamheter - och Östarp som under flera decennier förde 
en ganska tynande tillvaro. Men vid närmare eftertanke, och 



särskilt om man tar ställning till originalitet och framsynthet 
när det gäller iden som helhet, kan man hålla med Bringeus. 
Östarpsideologin är Karlins helt egna unika idekoncept - ett 
koncept med vilket han med många decennier föregriper 
utvecklingen inom kultur- och miljövårdsarbetet. 

Nu har tiden hunnit ifatt iden. Nu formuleras behovet av 
naturskydd, behovet av genbanker, behovet av metoder i 
jordbruket som bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle, be
hovet av biologisk mångfald, behovet av ett holistiskt synsätt 
på natur och kultur. Tillsammans med en ny vetenskap, Hu
manekologi vid Lunds universitet, har vi under senare år, 
med ett starkt nutids- och framtidsinriktat perspektiv åter
knutit till Karlins ursprungliga intentioner i ett framåstyftande 
projekt på Östarp. I det humanekologiska projektet, som pre
senteras närmare i de följande fyra artiklarna,_ intresserar m~m 

sig för framtiden och överlevnadsfrågor kopplade till jordens 
resurser, genom att ta utgångspunkt i kulturhistorien. Med 
Östarp som ett fullskalelaboratorium vill vi utvinna ny kun
skap - en kunskap som kan få betydelse för utvecklingen av 
dagens och framtidens samhälle. 
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PERNILLE GOOCH 

Experimentell agrarhistoria på 
Kulturens Östarp 

Gamla hästredskap kommer åter till 
använding i det fossilbränslefria ekologiska 

jordbruket som utvecklas på Östarp. 



EDAN BÖRJAN AV 1998 har Humanekologiska avdel
ningen vid Lunds Universitet drivit ett forsknings
projekt på friluftsmuseet Kulturens Östarp i samar
bete med Kulturen. Att det inte rör sig om ett strikt 
musealt projekt framgår redan av projekttiteln: 

Lokala kunskapsprocesser far självbå'rande kretsloppssysteni: experi
mentell agrarhistona och ekologisk produktion. I projektet ingår 
en rekonstruktion av äldre agrara system. Det återskapade 
odlingslandskapet är dock inte ensamt den slutgiltiga produk
ten. Rekonstruktionen skall även ingå i en forskningsprocess 
där vi studerar och utvärderar de odlingssystem som återska
pas på Östarp. Projektet inriktning kan ses utifrån ämnet hu
manekologi och dess historia i Lund. 

Humanekologi är ett relativt nytt tvärvetenskapligt ämne 
på Universitetet i Lund. Ämnet hade sina första studenter 
1991- och skall enligt UHÄ:s ämnesdefinition studera »mänsk
ligt liv och mänsklig verksamhet i olika ekosystem och skilda 
kulturer i nuet och i det förgångna med syfte att nå ökad för
ståelse för samspelet mellan människa och miljö.« Ämnet till
ämpar en helhetssyn på förhållandet mellan människa, miljö 
och samhälle. Avdelningens lärare och forskare representerar 
en bred tvärvetenskaplig kompetens med företrädare för äm
nen som antropologi, ekonomi, idehistoria och systemekolo
gi. Närheten till Etnologiska Institutionen med Folklivsarki
vet, som ämnet delar sin administration med, har också bety
delse. 

Efter starten växte det bland avdelningens studenter och 
lärare successivt fram ett intresse för att vidga de teoretiska 
studierna i lärosalarna mot mera praktiska undersökningar av 
samspelet mellan människa och miljö. Agrarhistoria ingår i 
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kursen »förindustriella försörjningssätt« som utgör en del av 
första terminen på grundkursen. Vid utformandet av kursen 
blev det naturligt att ta kontakt med friluftsmuseet på Kultu
rens Östarp för en illustration av Skånes jordbrukshistoria. På 
Östarp fann avdelningen den miljö för fältstudier som man le
tade efter och det visade sig att humanekologernas målsätt
ningar med ett praktisk forskningsprojekt på ett naturligt sätt 
kunde förenas med de ideer som Kulturen hade för sitt fri
luftsmuseum på Östarp. 

Anknytningen till humanekologiska avdelningens grund
kurser har fortsatt genom studenternas praktiska verksamhet 
på Östarp. Fältstudier på Östarp är mycket uppskattade inslag 
i undervisningen och studenter har deltagit i det praktiska ar
betet både som frivilliga utan ersättning och som stipendiater 
under sommaren. De har fått utgöra den extra arbetsstyrka 
som äldre odlingsmetoder kräver. De har också tillägnat sig 
arbetsmetoder i det äldre lantbruket och kan därmed bidra till 
att föra dessa vidare. 

Östarpsprojektets syften 
Inom projektet återskapas traditionella, lokala jordbrukssys
tem så autentiskt som möjligt på de marker där de tidigare 
funnits vid Kulturens Östarp. Det rör sig dels om ett odlings
system från 1830-talet på den så kallade Gamlegården och 
dels ett odlingssystem från 1930-talet på Alnll Jonssons gård 
Båda gårdar har i dagsläget till stor del kvar de byggnader 
och det markinnehav som de hade under de perioder rekon
struktionerna gäller, men där Gamlegårdens jordar hade legat 
för fäfot under en rad år hade markerna till Alrik Jönssons 
gård odlats av den förre ägaren fram till början på 1990-talet. 

80 



Från AlrikJönssons gård har vi också haft tillgång till det rika 
gårdsarkivet som finns på Kulturen. 1930-talet var en period 
då det fanns en välutvecklad fossilbränslefri jordbrukstekno
logi. Det föll sig därför naturligt att börja rekonstruktionsar
betet med 1930-tals gårdens växifbgdgordbruk. 

Att rekonstruera äldre, lokala odlingssystem i full ·skala är 
dock en process som tar tid. Det har bland annat krävts om
fattande arkivstudier för att rekonstruera de växtföljder och 
brukningsmetoder som tidigare funnits på platsen och dess
utom ett par säsongers praktiskt jordbruksarbete för att åter 
få marken i den hävd som dessa växtföljder kräver. Under sä
songen 2 ooo har vi kommit så långt att 1930-talsgården drivs 
i full skala med tidsenliga grödor och metoder. 

Vi driver nu jordbruket helt i enlighet med 1930-talets me
toder och teknologi. Med andra ord drivs gården fossilbräns
lefr~tt, uteslutande med hästkraft och med de redskap som 
fanns på 1930-talet. På gården har vi åter tagit fram 1930-
talets fältindelning varvid tre stora åkrar har omvandlats till 
tretton mindre fält, med den tidens beteckningar. En detalj
erad och mångsidig, flerårig växtföljd som tar hänsyn till skill
naderna i gårdens topografi och jordmån har utvecklats för 
dessa fält. Till grund ligger de uppgifter om sådd och skörd 
som fanns i gårdens dagböcker från 1930-talet. 

För 1830-talsjordbruket på Gamlegården har vi kommit 
längst på djurhållningssidan, medan växtodlingen har fått 
vänta. Vid skiftet fick Gamlegården en tidigare utmark som är 
sandig och mager och bättre lämpad som betesmark åt lant
rasdjur än som åkermark. Vi kommer här att ha en mindre 
lyckodling (mindre, till skydd från djuren inhägnade åker
lotter) med långa trädesperioder, liknande den som förekom 
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under första hälften av 1800-talet. Tanken är också att vi på 
Östarps gamla utmark skall rekonstruera ett odlingssystem till 
ett av de husmanshus som finns på skifteskarten från l83r. 
Alla spår av husen och de människor som en gång slet med 
uppodlingen är nu borta. Vi anser det viktigt att både kunna 
visa och studera hur de egendomslösa levde och hur de odla
de sina små odlingslyckor till husbehov på den magra sanden. 

Ekologisk produktion och biologisk mångfald 
En snabb modernisering och industrialisering av det svenska 
lantbruket, byggd på tillgång till billig fossil energi, ägde rum 
på 1940- och 1950-talet. Projektet utgår från de lokala kun
skapssystem som fanns innan omvandlingen ägde rum. och som 
under sekler byggdes upp av praktiskt verksamma lantbruka
re. Nästa led i forskningsprocessen blir att utvärdera de re
konstruerade odlingssystemen i förhållande till moderna defi
nitioner av »ekologisk jordbruksproduktion«, d.v.s. med av
s.eende på effektivitet, uthållighet samt med hänsyn till natur 
och global resurshushållning. Bakgrunden till detta är de 
kravs som nu ställs på att Sverige skall ha ett hållbart jord
bruk. I detta ingår ett ekologiskt lantbruk som bygger på en 
kombination av växtodling och djurhållning och på en ener
gi- och resurshållning där lokala och förnyelsebara resurser 
används. Ett sådant jordbruk fanns på 1930-talet. Det är där
för intressant att se till vilken grad ett rekonstruerat jord
brukssystem från 1930-talet kan ge oss kunskap, inte bara om 
historien, men också kunskap som kan vara av värde för 
framtida hållbara försörjningssystem. För att få fram relevant 
kunskap tillämpar projektet en hög grad av tvärvetenskaplig
het, både vad gäller själva rekonstruktionen och vid analysen 



av det rekonstruerade jordbrukssystemet, i samarbete med en 
rad forskare från olika discipliner. 

Ett viktigt syfte med projektet är vidare att förstärka Öst
arps betydelse som genbank för såväl domesticerad som vild 
biologisk mångfald. Det arbetet har redan hunnit långt tack 
vare våra besättningar av hotade djurraser och med våra od
lingar av äldre sorters grödor. Vi kan också notera hur annars 
sällsynta betesmarksväxter och åkerogräs åter går att skåda i 
odlingslandskapet på Östarp. 

Den »tysta kunskapen« 
Som kan förstås av ovanstående är det inte bara odli'ngsland
skapet på Östarp som skall »återskapas« med hjälp av djur 
och växter. En viktig del av processen är att komma åt de 
lokala kunskapssystem som byggde på platsanknuten praktisk 
kun~kap och som gav upphov till de jordbrukssystem som vi 
nu håller på att rekonstruera. Detta är den så kallade »tysta 
kunskapen« som vi försöker få fram genom rekonstruktions
arbetet av den praktiska verksamheten. Denna återskapas ge
nom de konkreta arbetsmomenten. För 1930-tals jordbruket 
är det fortfarande möjligt att hitta sådan kunskap hos ännu le
vande personer. För oss är det då en fråga att hitta människor 
som »förkroppsligar« den praktiska erfarenhet vi söker och 
involvera dem i konkreta arbetsmoment. »Tyst« kunskap 
kommer också fram när vi plötsligt inser rationaliteten i de 
äldre brukningsmetoderna som »gömmer« sig i dagböckerna. 
Ett tydligt sådant exempel är när vi upptäckte hur växtföljder
na på Alrik Jönssons gård på 1930-talet varierade med hän
syn till skillnader i topografi och jordmån. 

Ett klart problem är att hela den värld som omgav 1930-
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Liekurs på Östarp, juli 2000. 

Höet körs in på kvällen. 
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tals jordbruket eller 1830-tals jordbruket på den tiden det 
begav sig numera är borta. Vad vi kan göra är därför att re
konstruera äldre, lokala jordbruk och studera dem som inte
grerade system, men samtidigt förhålla oss väl medvetna om 
att de numera är del av en hel annan värld än den inom vil
ken de tidigare funnits. 

Intressant med Östarpsprojektet är dess höga grad av öp
penhet mot allmänheten. Det är ett forskningsprojekt som 
man kan »vistas i«. Genom rekonstruktionen av jordbrukssys
temen återskapas agrarhistoriska landskap med en hög grad 
av autenticitet. Här kan publiken t.ex. följa hela processen 
från rågsådd till skörd genom skiftningar i landskapet. Det 
konkreta arbetet ger stora möjligheter båda för dialog och 
forskningsinformation. För äldre besökare väcker det minnen 
att se äldre redskap och metoder i bruk, och när de · känn~r 
igen sig vet vi att vi att vi har lyckats med rekonstruktionen. 
Här ~kan »tyst« kunskap plötsligt konkretiseras och ge upp
hov till intressanta diskussioner mellan forskare och besökare. 
Samarbetet mellan Kulturen och Humanekologen har således 
gett upphov till en intressant och annorlunda miljö, på en och 
samma gång friluftsmuseum och forskningsprojekt. 



SUSANNE VELANDER 

Östarp - byn, skogen 
och plogen. 
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EN LILLA BYN ÖSTARP i Everlövs församling är en 
del av vårt skånska kulturlandskap, en by med en
dast ett par gårdar, belägen just nedanför Romele
åsen. Landskapet präglas av den sandiga jordmånen 
i Vombsänkan och de bördiga fuktängarna. Som be

sökare på Kulturens Östarp kan man förundras över att det 
finns ett jordbrukslandskap på denna magra, sandiga plats. Vi 
forskare i Östarpsprojektet ställer oss frågan om och i så fall 
hur de individer som brukat jorden och skogen lyckats få sys
temet att vara uthålligt. I denna artikel ges inga direkta svar 
på uthållighetsgraden i det gamla bruket. I stället redovisas 
några äldre källor som kan visa hur kulturlandskapet i och 
kring byn skapats. 

Kol, ngöl och kor ftån » 0sterupph lqn«. 
De~ tidigaste skriftliga källan som nämner Östarp är Dalby 
Klosters räkenskapsbok från r530- 3r. En grannby, Blentarp, 
nämns redan några år tidigare, år 1522, i Uppbördsjordebo
ken till Lunds Ärkesätes gods, då bonden Bengt Mogensen 
betalat två par hjul i landgille till ärkebiskopen för den mark 
han brukar. I Räkenskapsboken framträder Östarps by ·som 
en del i klostrets försörjningsnätverk. Ur räkenskaperna kan 
man utläsa att det fanns flera brukare i byn. En av dem var 
utsedd till länsman och hade ansvar för uppbörden av de oli
ka avgifter som Österupph län hade att erlägga till klostret. 
Detta län omfattade även Hemmestorp, Rödde och Everlöv. 
Av förteckningen framgår att byns brukare, Oge Jenssen och 
Oluff Jenssen, i landgille (som är ungefär lika med arrende) 
skulle betala 2 pund och 2 skäppor mjöl (ett pund är 20 skäp
por och en skäppa drygt 23 liter) samt 8 tunnor kol vardera. 

Humlarödshus fälad. 
Sankt Pers nyckel. 



Tillsammans med Hemmestorps brukare skulle de också be
tala en ko i landgille. 

De byar som låg närmast klostret betalade ofta sina avgifter 
med hö, medan den skogrika delen i Torna och Färs härad 
gav kol. Från Frosta och Göinge härad dominerade betalning 
i smör. Av en sammanställning framgår att Hemmestorp, 
Everlöv, Lilla och Stora Rödde, Simontorp och Karup också 
skulle förse klostret med kol. 

En annan källa, Lunds Stifts Landebok, förtecknar på l 570-
talet vad man lämnar i tionde från Everlövs socken. Det fram
går att 36 decimanter (tiondegivare) gav 4 pund råg, 2 pund 
korn, ingen havre, 2 eller 3 lamm och kid (killingar) och 20 
gäss. Som jämförelse kan nämnas att även Veberöds och 
Blentarps socknar betalade med samma grödor och djurslag. 

Vi anar att smådjur producerades, att man odlade råg och 
korn men inte särskilt mycket havre i området. Av uppgifter
na ovan, om mjöl som landgille, kan vi sluta oss till att man 
malde sin säd på platsen. Vattenkvarnen i Östarp, som enligt 
uppgift var nyuppförd på 1700-talet, bör ha föregåtts av en 
annan. Man kan dock även tänka sig att brukarna har åkt till 
Röddemölla och malt, eftersom möllan där omnämns på 
1530-talet och ligger alldeles nära. 

Skogen, sanden och Linne 
Skånska Kommissionen (ett statligt utredningsorgan) klagar 
år 1670 till Kungl. Maj:t angående skogarnas bruk i Hemmes
torp och Veberöd. Klagomålen handlar om jakten, ett stort 
intresse då som nu. Frälset jagade helt enkelt slut på allt vilt 
och detta även på Kronans marker, hävdar kommissionen. 
Man föreslår att Kronan skall köpa tillbaka skogarna från Ove 



Thott så att kungen kan få behålla en del » vildban « samtidigt 
som inkomster kan fås från ollonsvin, försäljning av ved till 
städerna och gott virke till fartygsmaster. 

Delar av denna skog, som fanns på Östarps utmark, kallas 
Stor Böcke Skog år 1705, på Olof Naehrings karta. Hur sko
gen egentligen ser ut, om det finns topphuggen bök som 
skördas regelbundet eller om skogen domineras av » maste
trän «, vet vi inte. Enligt kartbeskrivningen år 1705 hade Öst
arps bönder » fry Eldebrand « av skogen. Ett effektivt sätt att 
ta ut ved (vilket skogsforskare idag återupptäckt) är att hamla 
boken, dvs. hugga grenar ur kronan med vissa tidsintervall. På 
det viset kan boken producera konstant i 400-500 år. Hamla
de bokar, som härrör åtminstone från 1700-talet, finns idag 
kvar inne i bykärnan. Ekar med spår av hamling finns på Al
rik Jönssons gård, så tekniken var känd och kan även ha an
vänts på utmarken. Bokträ användes också till byggnadsmate
rial, redskap och vagnar samt var den vanligaste veden i stä
derna under 1700- och 1800-talen. 

Boken var det typiska skånska utmarksträdet medan eksko
gen snarare förekom som vångaskog, dvs. träd som stod på 
inägorna. Från Linnes skånska resa erinrar vi oss hur han den 
9 juni 1749 noterar att: »Ekar stod vid Väveryd [Veberöd] till 
myckenhet i säden, som hade säden varit sådd i eklundar«. 
Även på Östarp fanns eken i inägorna, där den stod (och står) 
dels i ängen, dels i branterna mellan sandplatåernas åkrar och 
vattendragens ängsmarker. Hamlad ek gav klenvirke och bark 
till garvning. Kanske har ekdungarna varit en hemvist för vil
da bin och givit byborna ytterligare två viktiga, men ofta för
bisedda produkter - vax och honung. 

Statens bestämmanderätt över de bärande träden bok och 



Kvällsstämning 
vid vattenmöllan. 

ek avskaffades år 1793 respektive år 1830. Tidigare fick bön
der som ville ha ek eller bok till byggnadstimmer begära att få 
utvisat ett antal träd på utmarken och betala en avgift vid 
tinget. Det var inte självklart att man fick ta ut så mycket som 
man önskade, men det var absolut inte omöjligt för enskilda 
bönder att få ta del av skogen på byns gemensamma utmark. 

Linne nämner Östarp i sin resebeskrivning. Då är det väx
terna källfräne och bäckveronika som fångar hans intresse. 
Källfränen är en vintergrön och C-vitaminrik växt som nor
malt blir 20-80 cm hög. Längs landsvägen, vid »Östarpa 
torp« (som egentligen var gatehus), lade Linne märke till att 
den stod tätt som en hampåker (hampa odlades för övrigt i 
Evedöv som spånadsväxt), halvannan aln hög dvs. mellan 80 
och 90 cm. Bäckveronikan var två alnar hög; nästan dubbelt 
så hög som den moderna Florans angivna maximimått. Båda 
växterna växer vid näringsrika vattendrag och troligen inne
höll avrinningen från de lättfiltrerande sandmarkerna stund
tals mycket näring. Kanhända kände gatehusfolket, i likhet 
med Linne, också till källfräne som »skörbjuggsväxt« och an
vände sig av den i kosthållet? 

Dnfls.farm.en och kulturlandskapet 
I den festskrift som Georg ]:son Karlin gav ut 1924, till invig
ningen av Kulturhistoriska Föreningens friluftsmuseum i Öst
arp, redogör han för byns ägoförhållanden genom tiderna. 
Sammanfattande kan man konstatera att rättigheterna till 
byn, som i den tidigaste skriftliga källan just övergått från 
kyrklig till adlig hand, under större delen av 1600-talet för
blev hos adeln för att sedan övergå till kronan. De jord
brukare man möter i källorna är dock till största delen » vanli-
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ga« bönder. När byn låg under Dalby Kloster var det en 
handfull bönder som brukade jorden. När den låg under fräl
sets (adelns) inflytande var det fortfarande några landbor som 
bebodde byn. De betalade avgifter och gjorde dagsverken för 
att få bruka dess jord. När de två gårdarna i byn köptes upp 
av Dr. Christian Foss år 1671 inleddes däremot en period av 
förändring. En liten tid till brukades byns mark förvisso av två 
bönder, vilka vi möter i beskrivningen till geometriska kartan 
från år 1705. Byns gårdar hade då blivit rusthåll under Södra 
Skånska kavalleriet, vilket innebar att de tillhandahöll en rus
tad knekt åt krigsmakten. Det märktes i landskapet genom att 
den indelte ryttaren fått ett hus vid landsvägen, granne med 
ytterligare två gatehus. Det var vid dessa hus Linne gjorde 
sina botaniska noteringar om byn, senare under århundradet. 

Innan Linnes genomresa hände dock något som kan haft 
stor betydelse för kulturlandskapet kring byn. Byns två gårdar 
fick år 1725 en ägare och började drivas i sambruk som en 
g~rd. Denna situation, där en enda person hade makt att om
dana kulturlandskapet utan att behöva förhandla med andra, 
kan ha påverkat utvecklingen på ett avgörande sätt. 

Det var Lundaakademikern Petrus Estenberg, professor i 
grekiska, som i »Utvecklingens förnämsta århundrade« skrev 
sig på landet och började bedriva jord- och skogsbruk. Troli
gen hann han inte påverka landskapet i någon större omfatt
ning - redan fem år efter förvärvet såldes fastigheten till Ge
neralauditör (dvs. jurist i högsta instans av krigsrätten) Jakob 
Lagercreutz. Denne bodde kvar till sin död år 1756, efterträdd 
av sonen Carl, död år 1761, i sin tur efterträdd av svågern, 
Sven Bring, senare adlad Lagerbring och en känd historiker. 
Lagerbring hade redan år 1745 ingått äktenskap på Östarp 
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och sålde gårdarna först år 1781 varför en spännande forsk
ningsmöjlighet är att i hans bevarade brev och skrifter söka 
stoff från den långa tid då han stod i kontakt med byn. 

Vad hände med bokskogen? 
På 1580-talet fanns en stor skog i Hemmestorp, där fru Beate 
Bille fick rätt till 60 svins ollonbete i samband med att hon 
bytte till sig de två gårdarna i Östarp av Fredrik Il. På kartan 
från år 1705 finns fortfarande hög bokskog men knappt mo år 
senare har den i princip ersatts av åkrar. Varför? Det var vis
serligen en inte ovanlig jordbruksutveckling under 1700-talet, 
men varför valde man att göra sig av med en säkert avkastan
de inkomstkälta till förmån för mycket mager åkerjord? 

Kanske har Karlin rätt när han antar att det är Lagercreut
zarna som har skapat den närmast herrgårdslika miljö som 
fra~går av kartan från slutet av 1700-talet? Karlin beskriver 
Lagercreutz som den gamle karolinen, vilken döpte sonen till 
Karl och sin gårdsanläggning till Karlsborg, och han kan ha 
rätt när han därmed finner det vara bevisat att Lagercreutz 
låg bakom bygget. På lantmäterikartan syns bakom husen en 
trädgård indelad i några små avdelningar, kanske med inspi
ration från 1700-talets barock. 

Oavsett vem som omskapade byns två ordinära gårdar var 
det kortsiktigt god ekonomi att såga ner skogen. Dels fick 
man byggnadstimmer, dels kunde man med avkastningen 
från resten av timret köpa det som för övrigt behövdes till 
byggprojektet. Det tidigare samfällda bruket av utmarkskogen 
hade skyddat densamma eftersom ingen av byns bönder en
sam hade makt att föröda den. När den sedermera hamnade 
på en hand fanns det möjlighet att realisera skogstillgången 
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på marknaden eftersom virkesbristen var stor i det närmast 
omgivande Skåne. 

I stället för skogen finner man på kartan av år 1800 i »Sko
gebacken « åkerlappar som bara ger första kornet, dvs. av ett 
sått sädeskorn får man ut ett skördat sädeskorn. I » Roe
lyckan «, som expanderat ut över skogen får man runt 2,5 
korn per korn och i den tidigare skogen vid »Norre Lyckor« 
får man i medeltal ungefär lika stor avkastning. Jämförelsevis 
var medelavkastningen i byn år 1705 fjärde kornet och som 
bäst kunde man få ut sjätte kornet. Den som tog bort skogen 
gjorde det troligen för att intensifiera jordbruket, men resulta
tet blev istället extensiva jordbruksytor, med boskapsskötsel 
som huvudnäring. Med uppodligen av skogen försvann också 
Östarps utmark och man var fortsättningsvis helt hänvisad till 
bete på inägorna. Den utmark som idag tillhör Kulturens Öst
arp och ligger längre uppe på Romeleåsen köptes till först på 
1900-talet. 

En annan nyhet på den gamla kartan är att det tillkommit 
bostäder utanför bykärnan. Det fanns tre nya gatehus anlagda 
på den tidigare utmarken och av beskrivningarna framgår att 
kavalleristen flyttat från landsvägen till ett av dessa. Uppod
lingen hade krävt arbetskraft och under en period fick den f d. 
skogen så lämna mark till boende. Husmännen arbetade, mot 
ersättning, vid gården, och kanske även i byarna omkring. Vid 
arbetsbrist kunde de klara nödtorften med hjälp av sina små 
inhägnade odlingsland. Vid nästa omvälvning, laga skiftet år 
1831, får gatehusfolket löfte att bo kvar under sin livstid mot 
en årlig avgift. Därefter har det inte bott folk på den tidigare 
utmarken förrän gårdsfogdebostaden uppfördes i samband 
med att delar av byn blev museum. 



Flygsanden blev ett problem knutet till den alltmer intensi
va odlingen av de magra markerna. »Furu-Per«, Per Persson 
på Hemmestorp 5, tog på 1830-talet det till sin livsuppgift att 
bryta trenden. Han odlade tall-plantor som planterades ut 
och skyddades mot fiygsanden med hjälp av eneruskor häm
tade från Romeleåsen. Han gick tvärtemot bystämman, som 
hävdade att det var synd att plantera skog där man kunde 
odla mat till människor och djur. I stället för den bestraffning 
som byborna yrkat på hos Kungl. Maj:t fick »Furu-Per«, se
dermera »Konga-Per«, gå till Stockholm för att ta emot me
dalj ur kungens hand. Furu-Per var för övrigt en efterföljare 
till de planteringskampanjer som började på 1700-talet för att 
möta skogsbristen. Redan år 1705 kan vi på Östarpskartan fin
na en »Planteringshage« i söder mot Rödde, men det var san
nolikt inte tall som odlades där. 

Npmera är tallarna vanliga i Vombsänkan, och på Kultu
rens Östarp föll mogen tallskog för avverkningsmaskinerna 
för två år sedan. Det finns därigenom återigen öppna ytor i 
»Skogebacken « och kanske kan man återskapa en del av den 
tidigare utmarksbokskogen med hjälp av gårdens linderöds
svin och bokollon från vår egen genbank, de åldriga bokarna i 
by kärnan? 

Surskogen och trädan 
Två saker är helt tongivande i Östarps odlingssystem, ängar
na och den extensiva odlingen. Äng är åkers moder skriver 
Schering Rosenhane på 1660-talet, och återger då ett gam
malt ordspråk. Ängen bidrar till åkerbruket genom den göd
sel som lämnas av djuren, och de rika ängarna har givit un
derlag för en relativt stor boskapsskötsel i Östarp. Det är ock-
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så, förutom skogsprodukter, just djur som ofta förekommer 
som avgift för brukandet av jorden och som tionde. Beteck
nande nog är det smådjur man lämnar som tionde; det var 
främst de som fick gå på inägorna för efterbete i ängarna och 
bete på trädorna. De robustare korna och hästarna klarade 
bättre av rovdjursfaran i skogen. Möjligheterna att producera 
djur för avsalu i Vombsänkan var stor trots att andelen ut
mark är liten i förhållande till inägorna. Med det extensiva 
odlingssystemet fanns stora arealer bete ändå tillgängliga på 
inägorna. 

Det kol som byn lämnade i avgift till Dalby kloster på 
1500-talet hade troligen också sin upprinnelse i ängarna, som 
till' stor del var bevuxna med så kallad surskog av al. Alen var 
det träd som främst användes vid framställning av kol i om
rådet. Alen användes också till stängsel och kanske till ved. 
Man högg alen i ett stubbskottsbruk så att det i ängarna fanns 
allt från små nyutslagna stubbskottsbuskar till kraftiga och 
.kanske runt 20 år gamla alestammar. Metoderna och periodi
citeten varierade naturligtvis beroende på vilken trävara man 
ville få ut. I laga skifteshandlingarna från 1830-talet fram
skymtar ytterligare en användning av alen, nämligen till trä
skor. När man gick igenom varje delägares skogsinnehav efter 
skiftet var man noga med att ange antalet »träskoträd«. 

Inom ängen i byns södra vång fanns också en torvmosse 
som under lång tid givit bränsle till uppvärmning och matlag
ning. Som strömaterial i stallarna har torven bidragit till att 
binda näringsämnen och förbättra mullhalten på de jordar 
som gödslades. Torvmossen tog slut på 1700-talet och bruka
des sedan som äng, på 1900-talet ersatt av åker. 

Karlin skriver om det extensiva jordbruket att det sköttes 
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med bränning och att det handlade om ljunghed, men ljung
hedsbildningen bör ha skett längre upp på Romeleåsen, på 
platser som idag kännetecknas av enefälad. Den ljung som 
framkommer av kartbeskrivningarna är begränsad till knappt 
2,5 tunnland i utkanten mot Everlöv. Hur brukades då åkrar
na? Ännu kan vi inte besvara frågan i detalj, men efter att ha 
gått igenom spridda uppgifter kan man konstatera att det t.ex. 
odlades bovete, rovor, råg och havre på Östarp enligt lantmä
terihandlingarna år 1705. Av skördeuppgifter från det som 
idag kallas Alrik Jönssons gård vet vi att det mellan 1840-
och 1870-talen odlades råg, korn, havre och bovete samt från 
och med år 1858 dessutom något som kallades »Sana-råg« 
(sandråg?). 

När man försöker göra sig en bild av hur markerna odlades 
i byn finner man att odling faktiskt var det man sysslade 
min~t med på inägorna. Beskrivningarna till kartan från år 
1705 visar att åkrarna brukades alltifrån fyra år av tolv till två 
år av tjugo. Med andra ord odlades de mest använda jordarna 
högst 33 % av tiden, och för övrigt låg de bokstavligt talat för 
fäfot. I snitt odlades strax under 2 5% av jorden per år. Den 
totala åkermarken (inkl. lyckorna) var vid denna tid 135 ti.inn
land och ängen omfattade drygt 66 tunnland. 

Extensiv odling kännetecknas av att man inte har perma
nenta åkrar, utan flyttar åkerytan mer eller mindre periodiskt, 
och att man investerar så litet arbete som möjligt i åkrarna. 
Stallgödsel används undantagsvis, i stället får marken växa 
igen med naturligt förekommande växter. När man bryter 
upp denna träda får man en gödslingseffekt av det multnande 
växtmaterialet. Den extensiva odlingen ersattes några århund
raden efter Kristi födelse av permanenta och gödslade åkrar 
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på många platser. Det åkerbruk som framgår av Östarps skif
teshandlingar och andra dokument är ett extensivt bruk, men 
med fasta åkrar och vissa lyckor (inhägnade men ganska säl
lan odlade ytor) på utmarken. Denna extensiva odling är mo
tiverad av att marken helt enkelt inte kan bära mer. Man 
utnyttjar markens egen förmåga till återhämtning för att kun
na få nya skördar. Vid undersökningar av bronsåldersjordbruk 
på sandiga marker vid Ystad har man funnit att befolkningen 
hade åkrar om l-2 hektar i cirkulationsbruk med trädesperio
der om 5-50 år. Annan forskning visar på samband mellan 
stubbskottsbruk och extensivt åkerbruk. 

Vi vet att det användes kreatursgödsel på Östarps jordar 
och att man på 1700-talet kunde få fyra skördar efter göds
lingen, men beroende på genomsläppligheten hos sandjorden 
förlorades naturligtvis mycket av de näringsämnen som är 
lättlösliga i luft och vatten. Den väsentligt långsammare om
sättning man får genom att bryta upp en bevuxen träda har 
troligen bättre· passat odlarnas försök att optimera sitt system. 
Det var varken lättja eller dumhet utan en finkänslig anpass
ning till platsens villkor som låg bakom de långa trädesperio
derna. Vissa åkrar odlades dessutom med 25-50% mindre ut
säde för att ytterligare spara dem. Flygsandsbildningen, som 
tilltog i området under 1700- och 1800-talen, kan troligen 
kopplas till ansträngningarna att driva ett mer marknadsan
passat och renodlat åkerbruk. De tidigare brukarnas rationella 
kombination av hantverk, kolning, vedförsäljning, kreaturs
skötsel, torvtäkt och extensiv odling, samt det faktum att en 
stor del skatter och avgifter kunde betalas i natura, kan ha bi
dragit till att kulturlandskapet i Östarp ännu idag klarat sig 
från mer omfattande fiygsandsbildning. 



Framtidens kulturlandskap 
Georg ]:son Karlin hade på Östarp ambitionen att skapa ett 
friluftsmuseum där man visade hur det gått till förr. Det som 
skulle visas var tydligen inte ålderdomligt jordbruk i någon 
högre grad, då han i sin festskrift skriver att den nybyggda 
Möllegården skulle »i sina portlider rymma de jordhruksred
skap, som den moderna jordbruksdriften kräver«. För oss hu
manekologer är det just brukarens samspel med landskapet 
som är intressant; därför rymmer Möllegårdens portlider nu 
de hästredskap som krävs för att kunna driva gårdarna så 
som det gjordes förr. Det skall bli spännande att se vad detta 
innebär för framtidens kulturlandskap! 

L 
._, 

Humle vid Gamlegård. 



ESBJÖRN WANDT 

Råg och f oderbetor på Östarp 
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EN 9 MAJ 1930 sådde Per Jönsson, AlrikJönssons far, 
foderbetsfröer på Gamla Betstycket på den gård 
som vi i dag kallar Alrik Jönssons gård på Östarp. 
Gamla Betstycket är ett 0,58 ha stort skifte nere på 
mossjorden. Enligt fakturorna från gårdsarkivet ha

de man köpt in frö till fyra sorters foderbetor. De var av 
Eckendorfer- och Barrestyp. 

Den 9 juni 2000 sår stipendiater från Humanekologen i 
Lund foderbetor på exakt samma ställe, med en tvåradig så
maskin, som dras för hand. Det är inte lätt och raderna blir 
lite vingliga. Odlingen sker med häst- och handkraft. Det ext
remt nederbördsrika vädret medför att gårdsbrukarna, Lars
Göran och Jenny Göransson, inte kan köra med hästhacka 
strax efter betornas uppkomst, vilket var planerat. Det är även 
svårt att köra med hästhacka senare under sommaren, på 
grund av den våta jorden. Därför sker så gott som all rens
ning för hand, med hackor eller med bara händerna. Det in
nebär ett enormt arbete för gårdsbrukarna och stipendiaterna. 

Vad som har beskrivits ovan är en glimt av den rekonstruk
tion av · äldre jordbruk som pågår på Östarp. När det gäller 
just odlingen, har vi kommit längst med AlrikJönssons gård, 
såsom den drevs på 1930-talet. Något av detta arbete speglas 
i denna artikel. En anledning till att vi studerar just 1930-ta
lets jordbruk, är att det s.k. växtföljdsjordbruket var fullt ut
vecklat då. Det var ett jordbruk som till stor del byggde på ett 
effektivt utnyttjande av gårdens egna resurser. Utvecklingen 
bröts i och med tillgången till billiga insatsmedel efter andra 
världskriget. Användningen av handelsgödsel ökade starkt, 
kemiska bekämpningsmedel introducerades och det skedde 
en kraftfull mekanisering, byggd på fossila bränslen. 
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Rekonstruktionsarbetet 
Rekonstruktionen har till stor del utgått från de löpande an
teckningar som Alrik, hans far och hans bröder gjorde om ar
betet på gården. I fickkalendrar skrev de ner detaljerade upp
gifter om vårsådd, skörd och höstsådd. För att ta reda på grö
dornas sortnamn, har vi dessutom gått igenom gårdsarkivets 
kvitton och fakturor. Den svåraste uppgiften har varit att få 
fram exakt vilka delar av åkern som avsågs med de olika skif
tesnamnen i dagböckerna. För detta »detektivarbete«, har vi 
haft god hjälp av en karta som Alrik ritade år 1933· Trots en 
del luckor i materialet framträder ett tydligt mönster av hur 
åkerjorden användes på 30-talet. Utifrån dessa uppgifter, har 
en plan utarbetats för vilka grödor som skall odlas på de olika 
skiftena sju år framåt. 

En viktig del i rekonstruktionsarbetet har bestått i att få de 
ogräsbemängda åkrarna i gott skick efter odlingsuppehållet 
på gården. Stora ytor har trädats. Dessutom har vi ödlat 
mycket råg, eftersom den konkurrerar bra med ogräs. På den 
magra sandjorden har ettåriga lupiner använts som gröngöds
lingsgröda för att öka mullhalten och näringsinnehållet i mar
ken. (I fickkalendrarna framgår att man faktiskt odlade lupi
ner 1931 på AlrikJönssons gård.) 

När det gäller teknologin, har odlingarna inom projektet 
till en början bedrivits med hjälp av traktor och mer eller 
mindre moderna redskap. Från och med att de nya gårdsbru
karna tog över i december 1999, har jordbruket blivit så gott 
som helt hästdrivet. 

I arbetet med att få tag på de sorter som odlades på gården 
på 30-talet, har utsädesfirmor, privatpersoner, fröodlarföre
ningen Sesam, Nordiska Genbanken (NGB) och Sveriges 
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Lantbruksuniversitet (sLu) i Alnarp engagerats. En del sorter 
har varit relativt enkla att få tag på. Det gäller t.ex. Segerhav
re, som fortfarande används som referenssort i odlingsförsök 
runt om i världen. Sorter som inte finns i handeln har vi haft 
betydligt större problem med att få fram och varit tvungna att 
vända oss till Nordiska Genbanken (NGB) och Sesam; 

NGB är en nordisk institution under Nordiska Ministerrå
det. Den har till uppgift att bevara både lantbruksväxter och 
trädgårdsväxter, liksom deras vilda släktingar, i Sverige och 
övriga i Norden. NGB har ett frölager i Alnarp. Fröproverna 
torkas väl och förpackas i aluminiumpåsar för att sedan lagras 
vid -20°C. De har även ett säkerhetslager i Svalbard, där per
mafrosten håller temperaturen mellan -3°C och -4°C. Från 
dem får vi små mängder frö, som vi antingen måste uppför
öka själva eller distribuera vidare och få uppförökade hos nå
gon annan odlare. 

Föreningen Sesam är ett »sällskap för fröodling och be
skydd av kulturväxter i Sverige«. Föreningen har genom ett 
flitigt ideellt arbete gjort stora insatser för att spåra, rädda och 
bevara äldre sorter, som varit på väg att försvinna. 

Rågen - sandens sädesslag 
Åkermarken på Alrik Jönssons gård omfattade på 1930-talet 
ca. l 8 ha. Den bestod av två åtskilda områden. Ett område 
låg intill gården och det andra ett stycke bort. Idag är det 
bara de gårdsnära åkrarna (ca. 12 ha) som hör till fastigheten. 
En tredjedel av denna åkerareal ligger uppe på en mager och 
torr sandbacke, medan den resterande delen ligger nere på en 
utdikad mosse. 

På lätta och magra jordar är rågen klart överlägsen de övri-
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ga sädesslagen. På de sämsta jordarna är det ofta det enda av 
våra fyra vanliga sädesslag, som det överhuvudtaget är värt 
att odla. Men rågen har inte bara odlats på magra marker. 
Det var vårt viktigaste brödsädeslag från slutet av medeltiden 
fram till 1930-talet. Strax efter sekelskiftet var rågarealen som 
störst, därefter har den sjunkit till förmån för vetet. På de lätta 
sandjordarna har det dock behållit sin ställning. 

På Alrik Jönssons gård dominerade alltså rågen i växtfölj
den på sandjorden. Ofta odlades det höstråg tre år i rad. Den
na följdes av potatis eller blandsäd. Ibland skedde en insådd 
av vall i blandsäden. Vallen gav höskörd i ett eller två år. 
Sedan verkar det som att den »fick vila« i några år. Vi tolkar 
det som att den då användes för bete. 

På gården användes främst två sorters höstråg; Petkus och 
Stålråg. Petkus hade förädlats fram på godset Petkus i Bran
denburg i Tyskland, och började odlas i Sverige på 1890-talet. 
Den blev utgångsmaterial för den rågförädling som påbörja
des 1901 på Utsädesföreningen i Svalöv. Den första nya sor
ten som kom ut på marknaden var Stjärnrågen (1913). Fort
satt urval i Stjärnrågen resulterade i Stålråg, som kom ut på 
marknaden l92r. 

Det är intressant att man använde Petkus på Östarp på 30-
talet, trots att det då fanns nya förädlade sorter. Antagligen 
berodde det på att Petkus är speciellt anpassad till sandjordar. 
Den togs fram på sandiga och relativt torra marker. När man 
sedan gick vidare i förädlingsarbetet skedde detta däremot på 
näringsrika och vattenhållande marker. Det innebar att de 
nya sorterna gav större skörd än Petkus under goda odlings
betingelser. Däremot visade försök på 40-talet att Petkus 
»drog det längsta strået« i jämförelse med sina »efterföljare« 
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på lätta sandjordar i torrt klimat. Petkus höstråg är ett exem
pel på att det kan vara värdefullt att bevara de tidigt förädlade 
sorterna och att dessa kan ha egenskaper som gör att de är 
intressanta att odla i dag, t.ex. i ekologiska odlingar eller på 
speciella marker. 

Blandsäden på Alrik Jönssons gård bestod av vårråg och 
havre. Detta är en ovanlig blandning, men det är uppenbart 
utifrån dagböckerna, att man faktiskt har använt denna kom
bination år efter år. Man kan därför anta att det har fungerat 
bra på Östarp. Eftersom vår uppgift är att rekonstruera just 
den odling som bedrevs där och då, odlar vi naturligtvis ock
så vårråg och havre i vår blandsäd. Det är ett exempel på en 
spännande sitUation i rekonstruktionsarbetet, där vi upprepar 
något man gjorde förr, utan att till fullo förstå varför det är 
bra. Nästa steg blir att analysera och utvärdei:a odlingarna, för 
att försöka komma underfund med vaifiir man gjorde så. 

Ett mål är att åter få de gamla »hederliga« sorterna Stålråg 
och Petkus att vaja för vinden på Östarps marker. Med Stål
rågen har vi haft tur i vår jakt på utsäde. Svalöf Weibull har 
haft kvar något kilo i sitt förråd. De uppförökade det åt oss, så 
att vi hösten 1999 kunde så 40 kg på Alrik Jönssons ·gård. 
Hösten 2000 skördades rågen med självbindare. Kärvarna 
hängdes på tork på krakar och tröskades i ett tröskverk på 
30-talsvis. Skörden på ca. 400 kg räckte både till provbakning 
och utsäde (det smakade mycket gott!). 

Med Petkus måste vi ha mer tålamod. Vi fick en påse med 
ett par hundra kärnor från Nordiska Genbanken år 1998. 
Dessa värdefulla sädeskorn överlämnade vi med varm hand 
till Hans Larsson på Alnarp. Ar 2000 hade han lyckats upp
föröka den till l 5 kg. Eftersom rågen är en korsbefruktare, 
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kan vi inte odla d en för uppförökning p å Ö s ta rp j u s t n u , u t :m 

risk för korsning med Stålrågen. Därför har vi låtit stafettpin
nen gå vidare till Karin Strandh på Lillasätedal utanför Höör. 
Men den som väntar på något gott ... 

Foderbetan och växifö!Jdsjordbmket 
Alla skåningar känner till de stora sockerbetsfälten och den 
årliga sockerbetskampanjen och hos många äldre människor 
väcker betor också associationer till bethackning och betupp
tagning ute på leriga fält. Det rörde sig då inte bara om 
sockerbetor. På den tiden odlades även en hel del foderbetor 
ute på gårdarna. De stora, ofta gul- eller rödfärgade rötterna 
sköt' upp sina »nackar« högt över marken. Denna odling gick 
starkt framåt i början av 1900-talet och nådde en topp under 
20- och 30-talet, med en produktion som vida överträffade 
sockerbetornas. Sedan vände utvecklingen och i dag för fo
derbetorna en tynande tillvaro. 
· På AlrikJönssons gård hörde foderbetorna mossjorden till. 

Mossjorden stod för den största delen av foderproduktionen 
och var förutsättningen för den framgångsrika mjölkproduk
tionen på gården. En stor del av arealen upptogs av slåtter
vall. Den var i regel treårig och följdes av havre, blandsäd, råg 
och grönfoder, i lite olika ordning. Grönfodret bestod i regel 
av en blandning av havre, ärtor och vicker. Dessutom ingick 
alltså skiftet med foderrotfrukter, främst foderbetor, som flyt
tades runt på fältet. Ett typiskt år på 30-talet kunde för
delningen av arealen på mossjorden vara: slåttervall 2,5 ha, 
blandsäd l ha, havre l,5 ha, höstråg lha, grönfoder l ha och 
betor 0,5 ha. 

Odlingen på mossjorden uppvisade det utvecklade växt-



.fogdgordbruket i full blom. Det var det jordbruk som växte 
fram under r8oo-talet och efterträdde ängsbruket. Under hela 
1700-talet hade det skett en omfattande nyodling för att hålla 
jämna steg med befolkningsökningen. Under r8oo-talet räck
te det inte längre med nyodling, utan man var tvungen att ge
nomföra stora förändringar i jordbruket. En mycket viktig 
förändring var att man började odla foder på åkern, i stället för 
att hämta det från ängsmarken. Gamla ängsmarker började 
odlas upp och vattendränkta marker dikades ut innan de la
des under plogen. Mossjorden på Alrik Jönssons gård är ett 
exempel på detta. 

När man började odla fodret på åkrarna blev antalet grödor 
som odlades fler. Genom att man växlade mellan dessa och 
odlade dem i en speciell följd, kunde man dra nytta av de oli
ka grödornas egenskaper. Vallen var speciellt_ värdefull, efter
som den ökade mullhalten, förbättrade jordstrukturen och 
försåg jorden med kväve från luften. Den viktigaste tekniska 
nyheten var vändplogen av järn. Med denna kunde man bear
beta jorden djupare. Även övriga jordbearbetningsredskap ut
vecklades och bidrog till en mer omsorgsfull jordbearbetning. 
Den effektivare odlingen, med hög foderproduktion, · gick 
hand i hand med en ökad satsning på boskapsskötsel. De 
välfodrade djuren betalade tillbaka med riklig gödsel till åk
rarna. 

I detta sammanhang passade foderrotfrukterna in som han
den i handsken. Den djupa jordbearbetningen och den rikliga 
mängden gödsel var en förutsättning för att rotfrukterna skul
le ge en bra skörd. A andra sidan betalade de tillbaka i form 
av ett mycket välgödslat, välbearbetat och ogräsrensat stycke 
åkermark, som efterföljande grödor kunde dra nytta av. Dess-
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utom gav de mycket stora skördar av ett saftigt, smakligt vin
terfoder vilket delvis kom tillbaka till åkern i form av gödsel. 
Rotfrukterna passade in i ett jordbruk, som krävde stora kun
skaper och stora arbetsinsatser, och som gav hög avkastning i 
förhållande till de resurser som behövde tillföras utifrån. 

På Alrik Jönssons gård har foderbetorna säkerligen varit 
viktiga för den goda mjölkproduktionen på gården. Deras be
tydelse speglas i att man varje år odlade flera olika »sorter«. 
De viktigaste typerna var Eckendoif och Barres. Av dessa odla
de man dessutom ofta olika stammar. Av Eckendorf köptes 
t.ex. 1930 Svalöfs röda, Svalöfs gula och Bröderna Lundins 
gula. Det har antagligen funnits en viss skillnad mellan dessa 
olika stammar; när det gäller sådana egenskaper som torrsub
stanshalt, skördemängd, lagringsegenskaper, hur lätt det varit 
att ta upp dem. 
~et har inte varit helt lätt att få igång foderbetsodlingen på 

den rekonstruerade gården, eftersom det knappast odlas någ
ra foderbetor i Sverige i dag. Det odlas endast små mängder 
fodersockerbetor vilka, vad gäller en rad egenskaper, ligger 
någonstans mellan de egentliga foderbetorna och sockerbe
torna. Den typen av foderbetor som fanns på Östarp, odlas 
nu bara av enstaka eldsjälar, som försöker hålla liv i gamla 
sorter. Från Svalöf Weibull har vi fått 28 år gammalt frö av en 
Barrestyp, och från fröodlarentusiasten Magnus Bolander från 
Linköping har vi kunnat köpa ganska stora mängder av en 
dansk Barres och en tysk Eckendorf 

Foderbetsodlingen känns verkligen som en stor utmaning. 
Den kräver både stor kunskap och stora arbetsinsatser för att 
lyckas. I jordbrukslitteraturen från början av 1900-talet hittar 
man grundliga redogörelser för odlingstekniken. Men den 
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bokliga kunskapen måste kunna omsättas i praktiken. Det 
krävs erfarenhet och en »känsla« för vad som är rätt att göra 
under olika omständigheter. Denna »tysta« kunskap kan vi 
bara utveckla genom att odla. Erfarenheterna från våra första 
trevande försök bekräftar att foderbetsodling verkligen är nå
got som fordrar påpasslighet. Varningens ord i den äldre litte
raturen bekräftas; det gäller sannerligen att vara igång med 
ogräsrensning och gallring i tid. 

För att ytterligare sätta oss på prov, gav vädrets makter oss 
en extremt regnig odlingssäsong. Den våta jorden gynnade 
ogräset, men missgynnade alla försök till rationell ogräshack
ning. Trots allt, förutom på vissa stycken som vi fått »släppa«, 
fick betorna faktiskt övertaget i konkurrensen mot ogräset 
och stack, som en segergest, upp sina karaktäristiska »nackar« 
på fältet. Efter de omständigheter som vi har _haft, får vi vara 
nöj~a med att ha fått mycket erfarenhet och en hel del foder 
till djuren. 

Många har promenerat genom det böljande kulturlandska
pet på Östarp för att uppleva den genuint lantliga och rofyll
da atmosfären. Under de senaste åren har flanören emellanåt 
stött på »installationer« i form av tex. rykande rågfält, hÖhäs
sjor och krakar med sädeskärvar på tork. Det senaste året har 
han t.o.m. kunnat stöta på en odalman (eller kvinna) som 
arbetar tillsammans med sina hästar på åkern, gamla redskap 
vid åkerkanten och betfält som inte riktigt ser ut som socker
betsfälten på slätten, utan där betorna liksom lyfter sig en bit 
upp ur marken. Det kan vara mödan värt att stanna till och 
titta lite närmare på den enskilda råg- eller havreplantan. En 
gröda som våra förfäder odlade i början av 1900-talet kanske 
får vår flanör att känna fläkten av en liten historisk vindil. 
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•• R DET ÖVERHUVUDTAGET möjligt att i dag hitta hus
djur motsvarande de som fanns på Östarp under 
de perioder vars jordbrukssystem vi forskare nu 
försöker rekonstruera? Under det tidiga 1800-talet 
behövde man små och härdiga djur som klarade 

sig på »svältkost« under vintern och på magert bete under 
sommaren. Djuren gick på utmarkerna under en stor del av 
året och vi vet att extensiv hästuppfödning var en viktig in
komstkälla i trakterna kring Östarp. Tidigare formades djuren 
således av sin miljö på ett helt annat sätt än vad som är fallet 
inom modernt jordbruk. Återskapandet av den tidens husdjur 
är därför inte längre möjligt. Att hålla djur på svältkost är inte 
heller förenligt med vår tids djuretik. Ett annat problem är att 
även om vi fortfarande hade haft kvar samma husdjursraser 
så skulle dessa successivt ha ändrats och modifierats genom 
sele_ktiv avel för anpassning till skiftningar och omställningar 
inom jordbrukets animalieproduktion. Vad som har skett är 
dock att så gott som alla de gamla, lokalt anpassade lantraser
na försvann genom korsningsavel under 1800-talet och det ti
diga 1900-talet. Bortkorsade är nu raser såsom den skånska 
allmogekon, de sydsvenska lantrasfåren och färsingen ~ den 
lilla utegångshästen från Färs. Vad som återstår är ett fåtal 
»kvarlevor« av de gamla, lokalt anpassade husdjursraserna. 
Dessa kallas lantraser med vilket avses raser som skall ha fun
nits tillräckligt lång tid i ett område för att djuren skall ha 
hunnit anpassa sig till sin lokala miljö. De finns kvar tack vare 
att det har funnits ett antal marginaliserade och envisa bön
der som hållit fast vid det gamla, trots att det från den cent
ralstyrda jordbruksadministrationen yrkades på bättre och 
mera effektiv produktion genom introduktion av nya raser. 
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Resultatet av jordbrukspolitiken var att de inhemska raserna 
aldrig fick chansen att visa vad de skulle kunna producera un
der senare tiders mera gynnsamma förhållanden. Eftersom så 
få av de gamla raserna finns kvar har dessa till stor del förlo
rat sin lokala prägel. Tidigare anpassade till ett specifikt land
skap, betraktas de numera som »nationella« svenska lantraser, 
vilka ses både som en del av kulturarvet och som viktiga för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. 

De äldre lantrasdjur som finns kvar bär på en genetisk upp
sättning som speglar ett långvarigt och komplext samspel 
mellan människan och de djur hon använde för sin försörj
ning. Förädlingsarbetet mot moderna raser har visserligen 
skapat djur med stor produktionsförmåga men eftersom den
na är baserad på importerat foder, veterinärvård etc. innebär 
den också en så mycket större sårbarhet om sådana insatsme
del inte skulle finnas att tillgå på samma sätt som i dag. Det 
är därför viktigt att bevara ett brett genetiskt material ·och 
därmed skapa en beredskap för olika typer av utveckling. De 
besättningar av lantrasdjur som i dag byggs upp på Östarp 
kan få ett stort framtida värde om vi under en längre period 
kan ha en selektiv avel med hänsynstagande både till platsens 
natur och till att vi önskar att behålla djur som kan vara pro
duktiva inom ett fossilbränslefritt jordbruk. Djuruppfödningen 
blir desto mera intressant då djurhållning och odlingar kom
mer att integreras i de rekonstruerade jordbrukssystemen. 
Djuren kommer således att kunna bli utfodrade med grödor 
av lantsorter och andra äldre sorter av spannmål, foderbetor 
m.m. som odlats på Östarp. 
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I9JO-talets djur 
För 1930-talsjordbruket på AlrikJönssons gård är det inte så 
komplicerat att hitta lämpliga djur. De flesta av de husdjurs
raser som familjen Jönsson hade på gården på den tiden, t.ex. 
ardennerhästen eller den svenska låglandskon, finns kvar i 
dag. Dessa djur var anpassade till de produktionsförhållan
den, med en integrerad djurhållning och växtodling, som 
fanns inom 1930-talets växeljordbruk. De var resultaten av 
korsningar mellan de gamla lantraserna och de nya raser som 
importerades under 1800-talet. Lokala hingstföreningar och 
andra husdjursföreningar såg till att handjur av de nya raserna 
blev tillgängliga för skånska bönder och de gamla boskaps
raserna korsades snabbt bort. Djuren utfodrades dock fortfa
rande till största delen med hemmaproducerat foder. Man 
odlade foder på åkermarken och genom en alltmer allsidig 
och. riklig utfodring, kombinerad med inkorsningar, hade dju
ren vuxit i storlek sedan 1830-talet. Det var alltjämt hästen 
som stod för dragkraften även om hästteknologin hade ut
vecklats och maskinerna hade ökat i storlek sedan 1800-talet. 
För många av de nya maskinerna var den gamla lanthästen 
för liten och teknologin drev hästaveln mot de tyngre a~den
nerhästarna. Ett problem med rekonstruktionen av 1930-ta
lets djurhållning är att raserna i dag till namnet är de samma 
medan djuren ytterligare har modifierats för att anpassas till 
ett modernt produktionsmönster. Detta är speciellt fallet med 
den svenska låglandskon där införandet av inseminering gjort 
att aveln för högre mjölkproduktion gått mycket snabbt. Ge
ner från ett fåtal nordamerikanska mastodonttjurar finns nu
mera i de flesta låglandskor. Dessa kor befinner sig långt från 
1800-talets skånska lantrasko och de är inte heller representa-
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Linderödssvin. 

Vänekor. 

tiva för hur en vanlig mjölkko såg ut på 1930-talet. Beträffan
de hästen är det något enklare. Ardennerhästen har sedan 
1940-talet förlorat sin betydelse inom jordbruket och har där
för inte varit utsatt för samma förändringstryck som mjölkon. 
Det har därför främst varit en fråga om att bevara det som 
numera kallas »Svensk ardenner«. 

De svenska lantrasernas skyddande ses numera som en na
tionell angelägenhet och de flesta friluftsmuseer håller någon 
form av lantrasdjur. På Östarp representeras lantrasdjuren 
främst i det rekonstruerade 1800-talet på Gamlegården. Ge
nom vår satsning på 1930-talet håller vi också på att bygga 
upp en djurbesättning på AlrikJönssons gård som represente
rar den tidiga korsningsaveln. Djuren är avkomlingar av nya 
raser som introducerades i Sverige under senare delen av 
1800-talet. Under de mer än 100 år som förflutit sedan dess 
har Svensk Låglandsboskap (sLB) och Svensk Ardenner blivit 
en integrerad och viktig del av det svenska jordbruket och· det 
svenska landskapet. Med den snabba avelsutvecklingen står 
också dessa raser under hot och är i behov av skydd om vi 
vill ha kvar djur som behållit något av den härdighet och all
sidighet som kännetecknade djuren i 1930-talets jordbruk. 

Kar/in och c!Juren 
Åttio år innan vi började leta djur till våra rekonstruktioner av 
äldre jordbrukssystem var Georg Karlin ute i samma ärende. 
Redan då förstod han vad som höll på att hända med de 
gamla husdjursraserna. Viktigt för honom var därför att på 
Östarp upprätta en asyl .for de gamla utdiiende boskapsrasema. 
Han var kritisk till hur de gamla raserna snabbt korsades bort 
genom vad han betecknade som en okänslig och schematisk 
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jordbruksrationalism. Redan på den tiden var många av de 
gamla boskapsraserna borta men Karlin letade i avlägsna byg
der och lyckades hitta gamla allmogekor, höns, hallandsfår, 
svartbrokiga svin, och inte minst färsingen, den skånska ute
gångshästen, som då nästan helt hade försvunnit. Karlin var 
med sina ideer om ett levande friluftsmuseum på Östarp långt 
före sin tid. Det är främst under de sista ro- r 5 åren man in
sett att de gamla lantraserna bör bevaras. Vi kan bara beklaga 
att Karlins framsynta arbete med detta inte fick fortsätta och 
att Östarp inte blev den asyl och avelscentrum »för de gamla 
utdöende boskapsraserna« som han hade tänkt sig. Då hade 
nu helt utdöda raser såsom den sydsvenska allmogekon, hal
landsfåret och färsingen fortfarande funnits levande och vi 
hade i dag haft lokala besättningar av lantrasdjur som under 
nästan roo år fått anpassa sig till det speciella landskapet runt 
Östarp. 

Hus4fur som både natur och kultur 
Väsentligt för Karlins intentioner med Östarp var att lantras
djuren inte bara skulle finnas där som museumsobjekt - att 
enbart titta på så som man gör i en djurpark - utan som 
bruksdjur integrerade i lantbruket - precis som det hade varit 
i de gamla jordbrukssystem till vilka de hört. Detta gällde spe
ciellt korna som mjölkades och där mjölken användes bland 
annat till ostproduktion. Detta är tankar som vidareutvecklas 
på det Östarp som vi ser växa fram i dag. Det är bara inom 
ett småskaligt jordbruk med samspel mellan människor, bo
skap, grödor och landskap som de gamla boskapsraserna kan 
bevaras på ett meningsfullt sätt. Vi ser det som mycket viktigt 
att husdjuren på Östarp också i fortsättningen behåller sin 
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produktivitet. Således har boskapen inte bara en biologisk 
utan också en kulturell och praktisk betydelse i förhållandet 
med gårdens människor. Detta kan ses som ett exempel på 
den »tysta kunskap« som projektet försöker att få fram. Man 
brukar säga att människor som kan få plantor att frodas och 
växa har »gröna fingrar«. På samma sätt användes uttrycket 
»djurögat« om dem som fick djur att trivas och vara produk
tiva. Att få fram något av den praxis som ligger bakom be
greppet »djurögat« blir därför en viktig faktor att utforska (vi 
tror naturligtvis inte att alla landbrukare på 1930-talet eller på 
1830-talet hade bra hand med djur). 

Ett hästdrivet jordbmk 
Ett mycket speciellt förhållande i äldre tiders jordbruk var det 
mellan bonden och hästen. Hästen var arbetskamraten i det 
dagliga arbetet på åkern eller vid transporter. Intentionen in
om -projektet har varit att driva det rekonstruerade jordbruket 
fossilbränslefritt med hjälp av dragdjur. Det stod dock tidigt 
klart att detta inte var så enkelt att genomföra. Vi kunde stu
dera almanackor och rekonstruera de växtföljder som fanns 
på AlrikJönssons gård på 1930-talet. Vi fick också fram vilka 
sorter som odlades, men när det kom till det praktiska mark
arbetet blev rekonstruktionen svårare. Redan sommaren 1998 
införskaffades de två ardennermärrarna Gull-Nicke och Gull
Bläsa till projektet. Vi hade också tillgång till gårdens hästred
skap och projektet köpte dessutom in en stor samling häst
redskap. Tillsynes fanns allt som behövdes för ett fungerande 
hästdrivet jordbruk men det blev till syvende och sist alltid 
traktorn som kom fram när arbetet skulle utföras. Vad som 
saknades var en brukare med kunskap för att knyta ihop häst 
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Unghästar av ardennerras vattnas. 

Lars-Göran Göransson sår med 
nordsvensk häst. 
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och redskap i det praktiska arbetet på fälten. När det hösten 
1999 skulle anställas en ny gårdsbrukare var vårt främsta 
önskemål därför att hitta någon med en gedigen kunskap om 
bruket av arbetshästar. Trots att det i dag inte finns särskilt 
många med sådan kunskap lyckades vi att knyta inte bara en 

utan två gårdsbrukare med den kompetens vi sökte till pro
jektet. Jenny och Lars-Göran Göransson är nu i färd med att 
återskapa Östarp till det hästdrivna jordbruk som det var på 
1930-talet och många av Alrik Jönssons hästredskap är åter i 
bruk. Under 2000 har allt arbete utförts med gårdens arbets
hästar, ofta tre i bredd. Lars Göran är mycket intresserad av 
gamla hästredskap och arbetet utförs nu både efter gamla be
prövade principer och med nya metoder för att viqareutveck
la ett fossilbränslefritt, ekologiskt jordbruk. På 1930-talet 
fanns det på gården tre-fyra arbetshästar av ardennertyp och 
ofta också några unghästar. Lars Göran och Jenny hade med 
sig egna hästar såväl nordsvenskar som ardenner, så i som-

. mar har gården förfogat över fem-sex arbetshästar förutom 
avelsdjur och unghästar. Då man inte längre, som på 1930-ta
let, kan låna en arbetshäst av grannen vid behov får man nog 
räkna med att framöver behöva fem - sex hästar för driften. 

Hästdriften på Östarp har väckt intresse, inte bara hos fors
kare och studenter, utan också hos en allmänhet med prak
tisk intresse av ett hästdrivet jordbruk. Vi har haft kurser i 
t.ex. plöjning där äldre hästkarlar och unga intresserade har 
kunnat mötas och där något av den hästkunskap som håller 
på att dö ut har kunnat förmedlas till nya brukare. Det är en 
typ av kunskap som inte kan förmedlas genom böcker. Den 
måste förkroppsligas genom praktisk samspel mellan männis
ka, häst, redskap och landskap. 
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täckningar och födslar och vi finner det intressant att så 
många olika tjurar användes bland annat en tjur vid namn 
Karlinus (från Karlin?). Samma utveckling genomgick också 
gårdens hästar under 1920- och 1930-talet. Gården hade en 
egen avel av arbetshästar både för eget bruk och för avsalu. 
Man började med ston av lantras, korsade dem med arden
nerhingstar och fick efterhand »renrasiga« ardennerhästar. 

1930-tals korna representerats i dag av Botilda, ett utmärkt 
exempel på en äldre typ av låglandsko, utan inblandning av 
nordamerikanskt blod. Hon är dessutom en bra mjölkko. Att 
åter ha 7- 8 mjölkkor på Östarp är ett långsiktigt mål, men det 
kräver mer arbetskraft än vad som finns i nuläget. På 1930-
talet arbetade gårdens tre vuxna söner, en vuxen dotter och 
en anställd piga på gården. 

Till gårdens besättning hörde också ett par suggor, 4-5 
tackor och ca 30 hönor. Noteringarna om hönsen är rätt 
knapphändiga och hönsskötseln har främst varit kvinnornas 

. ansvar. Det framgår att hönsen var duktiga värpare och att 
det producerades ägg under hela året med en höjdpunkt un
der sommarhalvåret. Också suggorna, med namn som Maxa, 
Jerla, Jula och Holmia var produktiva och hade som regel två 
kullar per år. Utifrån almanackorna förstår man att familjen 
Jönsson hade bra hand med djur och var duktiga på att få 
samspelet mellan växtodling och djurhållning att fungera. 

Genom försöken att rekonstruera två jordbrukssystem vill 
vi i projektet bland annat illustrera praktiken bakom närmare 
200 års djuravel. Det är dock inte så att det i dag finns »1800-
tals djur« eller »1930-tals djur« på Östarp. Alla Östarps djur 
är naturligtvis representanter för sin tid, vilket är nutid. Vad vi 
har är djur som kan ge oss en föreställning om hur djuren kan 
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ha sett ut och om hur djurhållningen organiserades under 
1800-talet och det tidiga 1900-talet. Detta kan sedan jämfö
ras med den djuravel och djurhållning som finns i dag. Bort
sett från det museala arbetet med »rekonstruktion« av djuren 
på Östarp är vårt vetenskapliga mål att få fram ny kunskap 
om djurhållning och produktionsmetoder som kan · vara av 
värde för ett framtida småskaligt, ekologiskt jordbruk. 

Gässlingar på Östarp sommaren 2000. 
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BARBARAJOHNSON 

Några sommar- och hästbilder 
från Kulturens trädgårdar 
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ED SITT LÄGE ÄR KULTUREN inte bara ett fri
luftsmuseum »mitt i stan« utan också en cen
tralt belägen lummig park. Året runt bjuder par
ken på upplevelsevärden som präglas av gamla 
uppvuxna träd, några från mitten av 1800-talet, 

samt det medvetet utfrormade samspelet mellan byggnader 
och omgivande trädgårdsmiljöer. Än idag utgör parken den 
»Stora trädgården« som för Kulturens grundare Karlin »erbjöd 
det ypperste tillfälle att förverkliga museala framtidsdröm-
mar«. 

När den äldsta delen av museet öppnades år 1892 kom
menterades dess parkmiljö ingående i pressen. Målet var att 
de olika byggnaderna skulle få sin riktiga inramning, med tex. 
tuktade häckar och träd i barockens formspråk vid Herrehu
set eller ängsmark vid kyrka och bondgård. Även väXter skul
le bidra till att göra det förflutna levande. Idag, över roo år 
senare, är denna målsättning fortfarande lika aktuell, särskilt 
utifrån allmänhetens stadigt väXande intresse för trädgårdar. 

Två resliga almar skuggar de båda husen som flyttats hit från Skånes landsbygd, 1700-
talets prästgård från Västra Vram och en bysmedja. Allmogehallen bakom almarna 
utgjorde förr uthuslänga till Vita Huset. 

Framför prästgården ligger ett buxbomsparti samt rosengården, inhägnad av en 
välklippt buxbomshäck. Prästgården byggdes 1757· en för sin tid en modern byggnad, 
bestående av ett fristående boningshus och tre längor omslutande en kullerstensbelagd 
gårdsplan. Från salens fönster i prästgården kunde man blicka ut över en prydlig träd
gård. Av Västra Vrams prästgård är idag endas boningshuset bevarat på Kulturen. 
Buxbomspartiet ligger alltså felaktigt placerat, historiskt sett. Det borde ha legat utanför 
salen på boningshusets baksida. Hösten 1958 flyttades prästgården till sin nuvarande 
plats och buxbomsanläggningen tillkom troligen 1959· 

I rosengården står rossorter som kan ha funnits i en prästgård på landet vid 1800-talets 
början. Anläggningen vill visa några av de gammaldags rosor som odlades i Europa fram 
till 1700-talet. På hösten avrundar höstastrar blomningen i rosengården. Rosenträdgår
den anlades troligen 1959 i samband med prästgårdens flyttning. 1989 nyanlades 
rosengården, delvis efter en av Sven Ingvar Andersson utarbetad plan. 
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Detta buxbomsparti med sina fo rmklippta figurer och häckar kan illustrera hur präster
nas trädgårdar i bö1jan av 1800-talet kunde fim gera som stilförmedlare från slottens och 
herrgårdarnas parker ti ll bondens »have«. 

Omgivet av ståtliga träd såsom hästkastanj, ginkgo, nutkacypress och idegran, represen
terar Herrehuset med sin omgivande trädgårdsmiljö det högre ståndet, adeln på Kultu
ren. Trädgården här har en tydlig barockkaraktär med sina idegranar, formklippta bl.a. 
i etager, raka plana gräsytor och en buxbomsparterr. Buxbomsparterren är mycket 
elegant. På våren blommar pärlhyacint i de tegelkrossbelagda ytorna mellan de små 
häckarna. Parterrens anläggningsår är okänt. 



Ginkgo (Gi11kgo biloba)är ett av världens äldsta träd. Det går tillbaka till den geologiska 
perioden Jura och hör hemma i Östasien där det räknas som heligt. Ginkgon är ovanlig 
i Sverige och växer nästan enbart i Skåne och på Gotland. I Lund förekommer flera stora 
exemplar. Trädet har ijusgröna solfjäderformade barr som blir lysande gula om hösten. 
Den mäktiga nutkacypressen ( C/iamaecyparis 11ootkate11sis) bredvid är ett nordamerikansk 
skogsträd, som kan bli upp till 25 m högt. Under träden blommar på våren en matta av 
Sibirisk nunneört, som infördes till Sverige på Linnes tid. 
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År 1954 anlade Akademiträdgårdsmästaren Axel Törje Kulturens örtagård efter medel
tida förebilder. De medeltida örta- och klosterträdgårdarna var symmetriskt anlagda, 
oftast delade i fyra kvadrater genom en korsgång. Kulturens avlånga örtagård är indelad i 
fyra rektanglar vilka i sin tur är indelade i mindre rabatter. Här finns ca. 45 olika medici
nal- och läkeväxter, allt från nordens kvanne (Angelica archa11gelica) till söderns apotekar
ros (Rosa ga/lica eflich1alis) . Den sexkantiga springvattenbrunnen i korsgångens mitt är 
troligen byggd av delar från domkyrkans torn. 

Den s.k. Thomanderska trädgården vill visa hur en trädgård »bakom planket« kan ha 
sett ut i .ett borgarhem i 1880-talets Lund. Här kan besökaren slå sig ner och vila på en 
bänk, för att avnjuta denna rofyllda plats. Cirkeln i trädgårdens mitt och grusgångarna 
kantade av klippt buxbom var återkommande gestaltningselement i många trädgårdar 
vid denna tid. Spegelkulan i rundelns mitt skulle återspegla omgivningen och världen. 
Brok- och eller flikbladiga växter var omtyckta och höstflox (Phlox paniculata) åtnjöt 
särskild popularitet. 



Den yttre miljön runt Blekingegården vill visa hur en gårdsmiljö kan ha sett ut på mitten 
av 1800-talet med gärdsgårdar, grindar, brunn med vippa, humlestänger och bihave 
framför stugan. Växtmaterialet i bihaven är valt utifrån växter som finns på Linnes Rås
hult i Småland samt prosten Johan Öllers anteckningar i sin skrift från år 1800 Beskrifi11i1g 
öfwer Jemshiigs soc/m i Blekinge. 

Bosebo kyrkogård uppfördes på Kulturen år l9IO och innehåller medeltida gravstenar 
från Lund.Järnkorsen, i huvudsak från Bosebo i Västbo härad i Småland, är gjorda i slu
tet av 1700-talet och början av 1800-talet. Fram till 1800-talets början har begravnings
platser varit öppna platser; en äng eller vildvuxen gräsyta med enkla gravmonument. 
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Genom den gatstensbelagda gångtunneln når besökaren det gamla området. En liten 
damm ligger som ett blänkande öga mitt på tomten, alltid lika lockande för barn och 
djur. På 1860- och 70-talet ska den Lilienberg-Tollska trädgården ha varit omgiven av 
en kanal, vilket en skiss på Kulturens arkiv visar. Någon gång år 18rr eller 1812 lär den 
dåvarande ägaren, fäktmästare Ling, ha låtit sina studenter gräva kanaler för att träna 
simning i! Kanske är dagens damm en rest av någon av simdammarna nämnda av Ling 
i ett odaterat brev? 

Att parken även härbärgerar en spännande och lustfylld lekplats visar på betydelsen av 
en viktig målgrupp för Kulturens verksamhet. 
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I rabatterna framför Allmogehallen blommar några av de växter som tillhörde den skån
ska allmogeträdgården, t.ex. stormhatt (Acomtum 11apellus), gubbaskägg eller munkren
fana (Clnysant/iemum v11lgare vm: 'Crisp1111t) och stockros (Altliaea rosea) . 



JAN MAR K 

I begynnelsen var Teatern eller 
Resan till Landet Längesen ... 



879 BLEV JAG STUDENT. Vid denna tid bröt sig emel
lertid en ny rörelse fram vid universiteten. Det var 
landsmålsföreningarna, som nu bildades inom de oli
ka studentnationerna. Jag rycktes givetvis också med i 
denna rörelse och blev en ganska aktiv deltagare i 

landsmålsarbetet. Vårt arbete gällde visserligen i första hand 
studiet av själva folkmålen, men därtill kom snart det lika vik
tiga fördjupandet i folkens liv sådant detta framträdde i saga 
och sång samt i gamla kvarlevande seder och bruk. 

Den stora livaktighet, som utmärkte landsmålsföreningarna 
under deras första år, tog sig bland annat uttryck i anordnan
det av landsmålssoareer med musik, dans, sång, sagoförtälj
ning, bygdeskildringar och skådespel. Särskilt folkdansen, mu
siken och skådespelen slogo livligt an på den stora allmänhe
ten och tillförde oss därigenom också medel för vårt arbete. 

Svårigheten vid våra dramatiska divertissement var emel
lertid frågan om rekvisita. Vi behövde folkdräkter och husge
råd, för att våra bilder skulle få livets och sanningens prägel, 
och särskilt för mig, som producerade några av de »dramer«, 
som spelades, stod denna fråga som för alla regissörer i för-
grunden. · 

Så berättar Georg Karlin om hur hans samlande en gång bör
jade. Teatern är utgångspunkten. Föreställningarna blir för
höjda på ett mycket speciellt sätt: alla roller även de kvinnliga 
spelas av män precis som på Shakespeares tid. Dräkter och 
rekvisita ska dock vara »riktiga«. Med hjälp av dem kan Kar
lin skapa känslan av autencitet hos såväl skådespelare som 
åskådare. Det är därför Karlin sätter igång jakten på gamla, 
äkta dräkter och ting att användas i spelet. 
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Höstmarknad 
på Kulturen vid 
förra sekelskiftet. 



När Karlin skapar sitt friluftsmuseum, är det som om han 
fortsätter med sin teater. Han bygger upp flera scenrum. Med 
hjälp av dem drömmer han om att skapa sammanhang kring 
resterna av det förflutna, som sköljts upp på tidens strand -
han vill återskapa det förflutnas landskap. Han vill låta besö
karen uppleva det gamla ståndssamhället; man ska kunna 
vandra på landsbygdens grusstigar, trampa stadens kuller
stensgator, förnimma stadens gränder och torg och den syd
svenska landsbygdens ängar. 

Karlin vill låta besökaren träda in i sin tidsmaskin genom 
en magisk port - det är en port, som kunde varit hämtad ifrån 
Gotland. Men den är skapad för Kulturen. Sandstenen, som 
porten gjorts av, lär härstamma från medeltida lundakyrkor. 
När vi stigit in genom den »medeltida« porten styr vi stegen 
mot torget i museumsstaden. 

Det ska vara en skådeplats för masscener, ett stadens var
dagsrum: här kan man fira vårens karneval med sång, musik 
.och skrål och buller. 

Ibland kan man se en sångare, som med hög, gäll röst 
sjunger om en ruskig olycka eller det senaste mordet. Kring 
honom skockas hög och låg. På sin stora ,, mördartavla « har 
han målat de viktigaste händelserna i det han berättar. Medan 
han sjunger, pekar han på bilderna. Man ser, hör och ryser. 

På hösten, vintern, våren, sommaren kan man samlas till 
marknad här på torget. Man kan också samlas för att lyssna 
när stadens trumpetare eller trumslagare kungör viktiga be
slut från överheten. Ibland kanske en schavott står mitt på 
torget: där ska en brottsling slita spö eller halshuggas. Folk 
trängs i täta led för att se, när syndaren sonar sina synder. Det 
är så hemskt men lockande - nästan som Domedagen! Hus-



gaveln mot torget klär Karlin in i en medeltida dräkt, så att 
den ser ut som den hämtats direkt från någon gammal 
köpstad. 

Från torget viker man runt hörnet in i grändens dunkel. 
Där känner man sig plötsligt mycket ensam. Kanske lurar 
fiender bak hörnet. Se upp! Högst upp i gränden ligger ett 
korsvirkeshus med fack av tegel. Det är stadens nöjesetablis
semang, Wahlboms kafe. Man hör kanske klang av glas och 
höga röster genom fönstren. Så skyndar man på sina steg. På
minner inte gränden om en teaterkorridor? 

Tro det eller ej: gränden leder fram mot en gård, som är 
som gjord för skådespel! Här, bak Borgarhuset står man 
plötsligt på något som liknar en äkta lundensisk Globe-teater! 
Man tycker sig se människor hänga ut genom fönstren runt 
gården... Fasaderna förstärker skådespelarna~ röster.:. Publi
kens jubel mullrar som ett fjärran hav i sommarnatten. 

Nu kan det vara dags för en stunds stilla eftertanke ... Eller 
vill Du vara ensam med Din kära? Karlin har byggt ett scen
rum som skapt för intimare scener: ett lapidarium eller en ar
keologisk trädgård, med rester av medeltida lundatempel. Där 
kan man vila bland rosor och ruiner och meditera över ·Kär
leken, Döden och Svunnen Storhet. 

Snabbt som vinden bär det ut på landet. Som en liten ka
tedral av trä reser sig en gård Karlin har flyttat ifrån Blekinge. 
Kring gården ordnar han en gammaldags trädgård med bi
kupor av halm, brunn, humlestänger och gärdesgård. Strax 
intill skapar han en äng . Nu har bönderna fått sin plats på 
scenen. Här tycker man sig höra »byaherden« tuta i sin lur 
och skramla med sin ringstav, när han samlar byns boskap för 
att driva den upp till betet på fäladsmarken. Här kan »glyttar-
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Sid. 146: Kulturens höstmarknad vid förra 
sekelskiftet. 

Ett gycklarfölje på Kulturen (ovan). 
En brokig skara bönder, starka män och 
positivhalare utanför Dackestugan, där 
värdshuset Den Gyldene Drufvan är inrymt. 
Man ser värdshusskylten på loftgången i 
bakgnmden. 

Ovan: I tablån Besilk hos svaiflirtildmma, 
uppförd under 1880-talet, ser vi tre 
manliga studenter i kvinnoroller. 
Svärsonen in spe står med hatten i hand. 
Rollen spelas av Georg Karlin själv. 
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na « springa och leka bland humlestängerna, bygga möllor vid 
byabäcken och höra barnpigan Gustava berätta hemska his
torier; om »snogen inte bider titt, men naur han bider ä' de' 
vissa dö en«; om trollkärringarna, som far omkring i » horle
vingen « (virvelvinden), varför man alltid måste spotta i en så
dan; om basilisken, som drängen Jäppa i sista ögonblicket 
lyckades slå ihjäl och därmed säkerligen räddade hela byn 
från ödeläggelse. 

Karlin gestaltar sina historiska landskap som en riktig sce
nograf: äkta hus, som han finner värda att bevara komplette
rar han med »falska« fasader som gör miljöerna fullständiga. 

Ett äkta adelspalats saknas: det stränga empirehuset mitt i 
museumsparken får bli ett nätt litet barockpalats. Museidirek
törn smyckar de släta fasaderna med platta pelare, pilastrar 
och en sorts girlanger, festonger. På baksidan passar han, över 
en dörr, in en äkta liten barockskulptur från ett rivet stock
holmspalats. Se där har vi Herrehuset! Han fullbordar den 
.aristokratiska .miljön kring sitt slott med en liten fransk ba
rockträdgård med tuktade buxbomhäckar. Genom att leka 
med proportionerna mellan hus och trädgård får han palatset 
att se större ut än det egentligen är. En äkta teaterillusion! 

Det burgna borgerskapet låter han representeras av ett ståt
ligt nybyggt korsvirkeshus inspirerat av en gammal flam
ländsk gobeläng han sett i Köpenhamn. I nybygget inlemmar 
han skulpterade bjälkar från ett alldeles äkta malmöitiskt bor
garhus från renässansen. 

Men prästerskapet då? Karlin räddar stora delar av ruinerna 
av Lilia Mariakyrkan till Kulturen.Tyvärr är det ont om plats i 
Kulturens park, så han tvingas vända högaltaret åt fel håll för 
att få plats med tempelruinen. Men den bör ändå bli ett 
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I oktober 1893 
ordnas den första 
höstmarknaden för 
att dra in pengar 
till museets verk
samhet. Den fort
sattes under många 
år. Karlin skrev: 
»Jämte dessa mark
nader ingick i vårt 
program anordnan
det av rent etno
grafiska festtill
ställningar, såsom 
Majgrevefest, 
Zigenarläger och 
Skånskt bond
bröllop«. 
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effektfullt rum för processioner och minspel... 
Sen flyttar han in en prästgårdslänga från Västra Vram på 

scenen. Framför den arrangerar han en buxbomsträdgård och 
en rosengård i gammal stil. Den ursprungliga trädgården låg 
en gång bakom prästgårdslängan fjärran från världens vim
mel. Den skulle vara vigd åt meditation över Herrens ordning 
och en bild av Paradiset . Men Karlin får inte plats för ett så
dant arrangemang, så han lägger den gamla strängt tuktade 
trädgården framför huset. Det viktiga är att ge besökaren en 
illusion av hur förhållandet mellan trädgården och huset en 
gång kan ha tett sig. Ett solur fullkomnar bilden. 

I Karlins scenerier kan vi också återuppleva de ljud vi inte 
längre hör och den tystnad vi inte längre förnimmer i vår var
dag. Då och då befolkar den gamle museimannen sina scen
rum med aktörer, som låter sång, musik, rop och skrik från 
längesedan svunna tider ljuda genom stadens gränder, över 
torg och marknadsplatser. 

Några sentida lyktor får inte lysa upp området: man ska 
tydligt förnimma hur dagens ljus och nattens mörker avlöser 
varandra i stadens gränder, på torget, mellan gårdar, torp och 
ängar. På det sättet vill Karlin få besökaren att förnimma 
något mycket subtilt. En modern ljussättare använder hela 
den moderna tekniken för att på scenen återskapa stjärnornas 
sken, månens ljus och solens strålar. Karlin vill att bara solen, 
månen och stjärnorna skall belysa hans scenerier och hoppas 
på detta sätt att besökaren ska få erfara något av den mystik 
och stämning som präglat den gamla tiden. 

När Karlin en gång byggde sitt Kulturen med alla dess dra
matiska rum, avfärdade många betydelsefulla museimän hans 
tankar som »ovetenskapliga«, alltför »spekulativa«. Men nu 



långt efter sin död har den gamle museimannen fått revanch! 
Fan tro't, men hör man inte hans gälla skratt eka bland Kultu
rens hus, när han ser hur många museer, som följer i hans fot
spår, när de försöker levandegöra det förflutna med teaterns 
magiska medel. Med hjälp av sina scenrum har Karlin låtit ge
neration efter generation få göra resan till Landet Längesen. 

Under de sista årtiondena av 1800-talet fanns endast enstaka kvinnliga stu
denter vid universitetet. De kvinnliga studenterna höll sig undan från det 
manliga studentlivet. Karlin och hans kamrater gjorde som Shakespeare: 
män spelade de kvinnliga rollerna. Per Larsson som bondkvinna och C.A. 
Ljunggren som bonde. 



EVA KLANG ERI KSSON 

Det lärande Friluftsmuseet 



ÄNNER NI IGEN UTTRYCKEN »det livslånga läran
det«, »den lärande organisationen«, »museet som 
läromedel«? Lärandet är ett begrepp på modet. 
Forskare i historia och pedagogik samlas kring frå
gor om lärande och sätten att berätta historia på, 

och museerna i Sverige har fått regeringens uppdrag ·att för
djupa det museipedagogiska arbetet. 

Det kraftigt ökade historieintresset som vi ser omkring oss 
kan liknas vid historieintressets uppsving för hundra år sedan: 
vi lever i en brytningstid. Frågorna är många: Vilka är vi i en 
tid av snabba förändringar? Vad kan påverkas med mänskliga 
insatser och vad är oföränderligt? Vilka kunskaper från och 
om historien ska vi ta med oss in i framtiden? 

En viktig reflektion i studier kring historieförmedling är att 
de unga ser på historien som något helt annat än sina egna 
liv. Jämförelserna med det egna livet och historien handlar 
om olikheterna snarare än likheterna. Idag måste George 
Karlins »åskådliga tavlor« som han själv kallade miljöerna i 
friluftsmuseet kompletteras för att bli begripliga för oss. Av
ståndet till 1800-människorna är idag omkring fyra genera
tioner och tidsbarriären blir förstås allt mer svårforcera.cl ju 
längre tiden går. 

Vid förra sekelskiftet handlade gestaltningen av historien 
om att det gamla Sverige skulle få ett folkligt stöd för att 
kunna bli en samlad nation av skattebetalare och värnpliktiga. 
En vi-känsla skulle skapas, bland annat med hjälp av pedago
giken. De unga skulle ta del av Kulturarvet med stort K. Sel
ma Lagerlöf skrev Nils Holgerssons underbara resa 1906 och 
Carl S Grimberg gav under mellankrigstiden ut Svenska .folkets 
underbara oden. Men när Folkhemmet sedan skulle byggas 
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verkar historien ha spelat ut sin roll som något att söka stöd i 
för den nationella identiteten. Modernitetens starka framtids
tro använde möjligen det förflutna som en mörk och dyster 
fond för det positivt laddade nya att kontrastera mot. Nu är 
inte längre nationalstaten Sverige den självklara platsen för 
identitetsbyggande. Informationsteknologin och marknaden 
ger oändliga valmöjligheter, åtminstone för oss i den rika de
len av världen 

På 1970-talet hade vi god styrfart i Folkhemmet; då for
mulerades kulturpolitiska mål samtidigt som en ny läroplan 
togs i bruk. Syftet med museets verksamhet blev tydligt ge
nom en rad mycket omfattande projekt med museer, fritids
förvaltningar och skolor i samarbete. Praktiska program som 
t.ex. »När gammelfarfar var ung« och »Får i år« utvecklades. 
Nu skulle det arbetas och lekas på museerna! Barnen skulle 
bli delaktiga och lära genom att göra. En förälder, till ett av de 
deltagande barnen, formulerade sig så här i Ingrid Millbourns 

. utvärdering från 1982: »I dagens specialiserade samhälle där 
vi tagit ifrån våra barn allt medansvar i det dagliga slitet och 
hjälplösa får åse hur kommersialismens smarta specialister tar 
hand om deras fritid är det så skönt att det finns öar av män
niskor som Ni som tar dem ut i samhället - visar på samman
hangen - som när Ni börjar med Fåret och slutar med att äta 
opp det.« 

Etnologen Billy Ehns har analyserat levandegörandet på 
museerna. Han menar bland annat att det är ett delikat prob
lem att gestalta det förflutna utan att nuets värderingar blir 
alltför styrande. De unga ska ju inte få dåligt samvete för att 
de inte lever förr i tiden genom berättelser somt.ex: »Då fick 
minsann torparna slita ont, då var smörgåsen lön för mödan, 
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då åt man riktig fisk och då var allt mer >naturligt<.« 
Visst behöver vi ett .fo"- Det är många ense om. Frågan är 

bara: Vilket förr? För vem? Och varför? Nietzsche talar om 
behovet att omvandla och införliva förflutet och främmande, 
läka sår, ersätta förlorat och återskapa sönderbrutna former 
och historikern Eva Österberg säger: ,,J den ständiga bearbet
ningen av det förflutna blir historien till en levande kultur och 
ett vitalt kulturmöte - istället för att likna någonting som pla
cerats i frysen berett att ständigt tinas upp på nytt i exakt 
samma skick som det lades ner.« 

Levande verkstad i Friluftsmuseet 
Avståndet mellan land och stad är inte stort på Kulturen. Re
san mellan bondgården i Blekinge och det borgerliga hemmet 
i Lund är kort och inbjuder till en rad jämförelser. Bond
flickan Hanna Olsson som föddes i Blekingegården år 1814 
har de senaste åren varit en varit en fast referenspunkt i våra 
pedagogiska program. Eleverna som deltar i vår undervisning 
kan efter hand se skillnader och likheter i historien genom sitt 
nära förhållande till Hanna. De jämförande perspektiven 
medverkar i bästa fall till att eleven lättare kan förhålla sig till 
nuets många kulturmöten, utan att bli rädd och fördömande i 
onödan. Det kan vara bra att ha ett syskon i historien att 
stämma av med ibland. 

De senaste fem åren har Kulturen samarbetat med före
ningen Levande verkstad. I deras pedagogik, som har sina 
rötter i 1920-talets Bauhaus-rörelse, poängteras det personli
ga uttrycket i skapandet. Hos oss på Kulturen handlar det om 
att göra tolkningar av historien och gestalta dessa i bild och 
form. 
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Ett av flera teman för det pedagogiska arbetet i friluftsmu
seet är kommunikation. Frågeställningen är då: Drömde Han
na i Blekingegården om andra världar och reste hon någon 
gång? Och i så fall hur och vart? Gösta Arian Nilssons fas
cination för rörelse och resa i sin målning Snål/tåget hjälper 
oss en bit på resan tillbaka i tiden. Liksom berättelserna om 
vad som hände med livet när folk började cykla för omkring 
hundra år sedan? De praktiska övningarna efter vandringarna 
i museet bygger också på kommunikation. Vi målar till musik 
på samma stora papper. 

När musiken tystnar flyttar vi oss till en annan plats runt 
målningen. Det gäller att ta vid i det måleri som någon annan 
just lämnat. Så fortsätter musiken och övningen tills pappret 
är fyllt. Våra ögon går sedan på spaning i bilden: var är det 
lätt eller svårt att ta sig fram i bilden. Vilka former och färger 
kan anknyta till historien om Hanna, GAN eller slingrande cy
kelstigar? Vad innebär det för mig själv att resa? I tid, rum 
eller som nu. - i en bild? 

Små ting och stora sammanhang 
På Kulturen fick vi hösten 2000 besök av personal från Kal
mar Läns Museum som under perioden 2000-2002 ansvarar 
för det nationella uppdraget att utveckla kunskap om sitt sätt 
att förmedla historia till barn och ungdom. Museipersonal 
och lärare från vår region reste tillsammans med dem tillbaka 
till år 1898. Några av oss hamnade i Urshult hos Kristina i 
Bosmålatorpet. Jo, hon var faktiskt hemma, och elden spraka
de i . spisen. Ett stenkast från Bosmålatorpet ligger arbetar
hemmet. Här agiterade socialister denna dag och här häng
des tvätt. En och annan hostattack påminde om soten. 



I betverkstaden på Allhelgonalovet, »Halloween på skånska«. 

Två unga dramaelever i T homanders kök som studenter 
i väntan på att få tentera hos prästen. 
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Vi som deltog i rollspelet hade tidstypisk dräkt och rek
visita - och visst äger »konstens metod som kunskapsväg« en 
alldeles särskild kraft för de allra flesta. Det märks inte minst 
när spelet är slut och rollfiguren har en tendens att dröja sig 
kvar i ens kropp. Vad var det då vi lärde? 

Kanske räcker det ibland med att bara känna något i mag
trakten - att få en upplevelse - för att lusten att lära mer ska 
vakna. 

Existentiella frågor kring t.ex. ont och gott har idag tagit 
allt större plats på museet. Och kanske är det i denna bryt
punkt, mellan vår tids etiska aspekter på historien och 1970-
talets mer jordnära visningserbjudanden om hur man levde 
förr, som det kan bli oklart vilket syfte vi har med vår verk
samhet. Vad är det vi förmedlar? Vår ambition på Kulturen är 
att medverka till att eleverna ser ett sammanhang mellan 
tolkningar av historien, upplevelserna av nuet och perspek
tiven på framtiden. 

Men trots att det forskande arbetssättet är viktigt i museipe
dagogiken, riskerar det att få stryka på foten för det vi ibland 
skyller skolan för - nämligen att vara alltför inriktad på enbart 
faktakunskaper. Kritiken mot detta, som vi brukar kalla plugg
skolan, kan jämföras med kritiken mot visningar på museer 
där eleverna är passiva mottagare av guidens mångordiga be
rättande om ett obestämt förr. Som antytts tidigare är det inte 
heller problemfritt rekonstruera historia och att lära genom 
att göra något på samma sätt som »förr i tiden«. 

Det finns inget självändamål i att lära barn att stoppa 
strumpor eller att tvätta med 1800-talets tvättbräda, lika lite 
som i isolerade fakta som årtal och kungalängder. Handlingar 
och faktastoff ska kunna kopplas till en tydlig berättelse. Fak-
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Mord på Kulturen. Friluftsmuseet befolkas av verkliga och overkliga personer. 
Vi säger till ungdomarna: »Ljug oss en sanning.« 
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ta, förmåga, färdighet - och så småningom den så kallade tys
ta kunskapen; förtrogenheten, bildar tillsammans kunskaps
begreppet, på Kulturen såväl som i skolans läroplaner. 

Fnleftsmuseet i verkliga verkligheten 
I Kulturens reception kan besökaren hämta så kallade spår -
tryckta guider för egna vandringar i Friluftsmuseet. På sikt 
utvecklas temavandringar om tex. byggande, boende eller 
årets festseder - och kanske så småningom även spår efter 
kärlek, ondska eller varför inte skratt i historien. »Ting för lek 
och tanke« är namnet på Kulturens kommande basutställning 
om barn och unga i historien; om deras leksaker, lekar, läran
de, lust och olust. Men även starten på ett spår som ingår i en 
projektide kallad »Skolvägen«. 

Iden handlar om att besökaren ska kunna fortsätta - via 
Kulturens unga våddar - ut till skolorna i Lund med siktet in
ställt på hur kunskaper förmedlats och förvärvats genom tid

. erna. Skolhusens arkitektur t.ex, rymmer berättelser om olika 
tiders kunskapssyn. 

Skolvägen är också tänkt som ett museipedagogiskt nät
verk mellan skolorna och Kulturen. Kanske kan varje skola så 
småningom bli sitt eget skolmuseum - på samma sätt som 
det finns ett skolbibliotek - med en plats för lokalhistoriska 
studier. Elevernas frågor blir i ett medvetet samarbete mellan 
skolan och museet utgångspunkterna för vad vi berättar på 
Kulturen. Tingen och miljöerna kommer då in som viktiga 
delar i en kunskapsprocess. 

I mitt perspektiv på framtiden ser jag ett nytt slags frilufts
museum växa fram. Detta är ett friluftsmuseum som har sina 
fasta utposter i såväl i IT-samhällets virtuella verklighet som i 
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den verkliga verkligheten. Överallt i fria lqten, såväl i cyber
space, i Urshult, som i våra egna hem, finns verkligheter som 
vi kan spegla historien i. George Karlins »åskådliga tavlor«, 
får då återkomma i många olika gestaltningar i det som skulle 
kunna kallas för Det Lärande Fnlqtsmuseet. 

,, Tillbaka till framtiden«. Kulturens dramagrupp utforskar friluftsmuseet. 
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KJELL HANSEN 

Att skapa förgången verklighet 

162 



ENNA ARTIKEL HANDLAR OM gestaltningen av en 
förgången verklighet i det nyligen reparerade »Bos
målatorpet« på Kulturen. Det visar sig nämligen att 
när vi väl börjar undersöka vad vi vill att en bygg
nad på friluftsmuseet ska representera, öppnar sig 

många möjligheter. Ursprungligen låg huset på en kulle i en 
skogsglänta ungefär en kilometer norr om Bosmåla gård i 
Urshults socken i Småland. Förutom själva stugan fanns här 
ett litet uthus och en liten jordlott. För arrendet gjorde de 
boende dagsverken på huvudgården. I övrigt försörjde man 
sig genom att arbeta hos andra bönder i trakten, genom 
bärplockning och annat. Stugan uppfördes i slutet av 1850-
talet av en (d. hemmansägare, Mattis, som kommit på obe
stånd och fått lämna sin gård. Efter Mattis död bodde hans 
hustru och dotter kvar, men när dottern gifte sig 1890 läm
nade de båda torpet. In flyttade Kristina Nicklasdotter. Hen
nes man hade rest till Amerika och hördes aldrig mera av. 
Kristina stod ensam med sju små barn, men tack vare ett 
bidrag på 50 kronor från kommunen kunde Kristina köpa 
Bosmålatorpet för loo kronor. . 

Huset köptes och flyttades till Kulturen 1924 genom Georg 
Karlins försorg. Han var emellertid inte särskilt intresserad av 
vad jag skulle vilja benämna det »dokumentariska« återupp
förandet. Istället var iden att låta huset gestalta ett soldattorp, 
eftersom Kulturen ville representera olika grupper i stånds
samhället. När denna ide föll och det »avslöjades« att det ald
rig bott någon soldat i huset, inlemmades det i stället i ett 
nytt sammanhang. Dess placering i närheten av Blekingegår
den utnyttjades för att fokusera på skillnaden mellan »den 
besuttna« och »den obesuttna« i det förindustriella agrarsam-

Detalj från 
Bosmålatorpets 
takfot. 



hället. Detta innebar att torpkaraktären lyftes fram. 
När vi på museerna arbetar med gestaltning, arbetar vi med 

relationen mellan de fysiska objekt som finns på museet - i 
det här fallet en timrad byggnad från 1850-talet - och de 
reaktioner vi vill att de ska väcka hos besökarna. Oftast arbe
tar vi då med utgångspunkt i de sinnesintryck som når besök
arna via synen. Från 1600-talets kuriosasamlingar och framåt 
i tiden är det »blicken« som förenat besökare och föremål. 
Samtidigt har den mångfald som föremålen utgjort tonats ner, 
genom att de underordnats utställningens berättande bud
skap. Ambitionen var att museernas berättelser skulle ge be
sökarna möjligheten att känna igen och uppskatta skönheten 
i framsteget, civilisationen eller nationen 

I dag finns hos många museimän en obehagskänsla kopp
lad till rollen som tillrättaläggande historieberättare. Många 
vill i stället problematisera och ifrågasätta föreställningar om 
det förgångna. Denna trend har varit tydlig i diskussionerna 
kring begreppet kulturarv, en process som lyft fram att vi i 
stället för ett samlat kulturarv bör tala om många olika. Bön
der, borgare, kvinnor, invandrare, ungdomar och många and
ra grupper har försetts med egna kultura~, liksom industri
samhället och förintelsen. Denna nedmontering av drömmen 
om ett gemensamt och samlande nationellt kulturarv har sto
ra analytiska poänger. Utan tvekan är det en illusion att tro 
att människor delar villkor och kulturella uttryck, såväl i det 
förgångna som i vår egen samtid. Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att de avvägningar vi gör mellan det mångfacetterade 
och det entydiga till stor del hänger samman med vilket per-

Bosmålatorpet spektiv vi väljer för att betrakta de företeelser vi arbetar med. 
på sin gamla plats 

på Kulturen. Det är vi som museimän som väljer såväl vilken historia som 





ska berättas, som sättet att framföra den på. 
När det gäller Bosmålastugan finns det åtminstone två sätt 

att närma sig gestaltningen. Vi kan välja att arbeta med en 
»dokumentarisk historia« för att markera just den individuella 
och specifika historik som är knuten till huset. Men vi kan 
lika gärna välja en »gestaltande historia«, som i stället lyfter 
fram den generella samhällsberättelse som kan knytas till hu
set. Detta motsatspar kan utifrån Arjun Appadurais ideer be
skrivas som en skillnad mellan en framställning, som tar fasta 
på det som binder samman det konkreta med det generella, 
eller en gestaltning som visar inåt mot det unika och särskil
jande. Denna dubbelhet måste i den konkreta gestaltningen 
omvandlas till en fast punkt, till en enkelhet. Till detta kom
mer ytterligare ett dilemma i gestaltningen. Skillnaderna mel
lan personliga minnesbilder och generella principer är också 
en fråga om huruvida gestaltningen ska försöka anknyta till 
den levda verkligheten så som den tedde sig för de som levde 
den, eller om vi ska försöka överbrygga tidsspannet och 
underlätta vår tids förståelse av det förgångna. 

Gestaltandet av friluftsmuseets byggnader handlar också 
om att handskas med museiföremål. Friluftsmuseets byggna
der är museiföremål och därför viktiga att bevara så intakta 
och oförvanskade som möjligt. Huset är ett dokument, ett 
unikt individuellt föremål, och blir just därigenom ett repre
sentativt och användbart exempel på byggnadshistoria. Varje 
byggnad är dessutom ett personhistoriskt dokument och där
med ~n materialisering av ett bestämt levnadsöde. I gestalt
ningen av detta blir det viktigt att söka återskapa känslan av 
det biografiskt autentiska. Uniciteten knyts inte till byggnads
kroppen, utan till de människokroppar som levt där och de 
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materiella sammanhang de ingick i. Dessa två krav måste 
dock vägas mot museets roll som historieberättare, som en 
pedagogisk instans som ska hjälpa besökarna att bättre förstå 
både det förgångna och sin egen samtid. 

Bosmålastugan har varit infogad i flera olika berättelser; 
som soldattorp, som exempel på den obesuttnas bostad, och 
personifierat kring berättelsen om Mattis. Det är värt att no
tera att dessa sätt att närma sig problemet omvandlar huset 
till en representation - något som ska ge en bild av något an
nat och mer än sig självt. Byggnaden blir en symbol - en 
symbol som ersätter det byggnaden en gång var. För Bos
målatorpet är detta en process som inleddes i och med att det 
upptäcktes som »musealt intressant«, dvs. i det ögonblick 
Karlins utsände upptäckte det, och som fullföljdes i och med 
att byggnaden återuppfördes på Kulturen. Att Bosmålatorpet 
i det här sammanhanget kan tolkas på olika sätt - att det 
symboliska värdet kan knytas till byggnadshistoria, biografiskt 
liv eller vår lust att berätta - är inte det väsentliga i det här 
sammanhanget. Däremot är det avgörande att den symbolis
ka representationen av det förgångna är en del av den mu~eala 
presentationen. Bosmålatorpet fås att framstå som något, inte i 
kraft av någon inneboende symbolisk kraft, utan genom vad 
vi gör med det. Den mest grundläggande av dessa handlingar 
är omkontextualiseringen från en verklig bostad för fattiga i 
samhällets utkant till museiföremål. Den äkthet som för
knippas med Bosmålatorpet garanteras av museet som insti
tution. I denna mening blir Bosmålatorpet vad det är, inte ge
nom att representera det det tidigare var, utan genom att re
presentera sig självt såsom museiföremål. Som museimän 
slipper vi inte undan ansvaret att välja ett förgånget. Det är 
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våra gestaltande insatser som styr besökarnas blickar och 
upplevelser. 

Att välja någon av de två dokumentariska ingångarna både 
bekräftar och återskapar att »Sant« är det, och framför allt 
det, som kan bekräftas direkt på individnivå. Att välja en be
rättande ingång utmanar det synsättet. 

Bosmålatorpet samlades in till Kulturen för att fylla sin 
uppgift i en bestämd gestaltning. Det skulle vara ett soldat
torp. Upptäckten av dess dokumentariska historia gjorde det 
emellertid svårt att upprätthålla denna position och det om
gestaltades till torp. Men i själva verket var ju Bosmålatorpet 
inget torp heller, till det var den odlade marken för liten. Om 
något är anläggningen ett uttryck för den strukturomvandling 
med tillhörande utslagning och proletarisering, som kapitalis
mens genomslag också innebar på landsbygden. Här ser vi 
konturerna av ännu en berättelse som kan knytas till huset. 

Huvuddragen i denna berättelse handlar om Kristina, en
sam med sju små barn, men som med ett bidrag från det all
männa kunde köpa Bosmålatorpet. Kristinas stuga visar oss en 
bild av Svenge på tröskeln till vä!färdssamhället. 

Det är naturligtvis viktigt att få fram en känsla av att här 
bor en hårt arbetande ensamstående mor med många barn, 
som dessutom delvis är kroniskt sjuka, men utan att överdriva 
vare sig smuts eller oordning. Vi ska försöka skapa realism, 
inte karikatyr. Tanken är inte att undvika att berätta om den 
misär som faktiskt rådde i stugan, men att koppla denna del 
av berättelsen till en mer hoppfull sida som visar på möjlig
heterna till förändring. Kanske kan vi göra en installation där 
vi kan ta del av Kristinas oformulerade dröm om en bättre 
framtid: En bild där vi kan skymta det ännu inte formulerade 
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folkhemmet. Ett litet skåp där besökarna genom titthål ser 
bilden av folkhemmet. Titulera det »Knstinas Driim« och jag 
tror att vi kan göra en tydlig poäng. Om vi dessutom direkt 
binder samman det vi vill gestalta i Bosmålastugan med vad 
vi berättar i andra miljöer på friluftsmuseet, kan vi skapa ett 
spår genom historien och göra den konkret och möjlig att 
relatera till. 

Detta var de tankar som bildade utgångspunkten för det 
fortsatta konkreta arbetet med att gestalta Bosmålastugan, 
som det berättas mer om i Niklas Ingmarssons artikel. 

Kulturens personal provar på ny gestaltningsmetodik tillsammans 
med en gästande grupp kolleger från Kalmar Läns Museum. 



NIKLAS INGMARSSON 

Var ligger egentligen Bosmåla? 
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ÄR SYNS JU GRUNDEN ganska väl. Och här är res
ten av murstocken. Den har bara rasat. När jag var 
här sist så syntes ugnsvalvet. Och här var en liten 
källare under golvet i köket. Och den pratade far 
om, att den var så bra. Potatisen höll sig så bra. 

Den var ju frostfri, se. Sen lagade och kokade Kristina mat i 
rummet där den öppna spisen är. Men ugnen var i köket, där 
bakade hon bröd. Och när hon bakade kringlor någon gång 
så var det i den ugnen. « 

Jag står på den plats uppe i Småland, ett par kilometer från 
samhället Urshult, där Bosmålastugan en gång stod.Jag är ut
sänd av Kulturen för att söka efter spår av stugan och de per
soner som bodde här mellan åren 1891 till l92r. Vad finns 
kvar efter Kristina Nicklasson och hennes barn? Finns det nå
gon som kan berätta mer om familjen och dess öde än vad. vi 
redan vet? Uppsatsen Undersiikning angående Bosmålastugan på 
Kulturen, som skrevs 1965, bygger på den information som 
två etnologistudenter samlade in under några dagars studie
besök i trakten av Bosmåla. I uppsatsen berättas när stugan 
byggdes och vilka som bodde där. Här beskrivs byggnadssätt 
och rumsindelning. Och här berättas hur Bosmålastugan köp
tes av Kulturen och hur den gjordes om till det »Soldattorp« 
stugan var från 1920-talet fram tills för några år sedan. 

Nu ska stugan få tillbaka sin historia. Rumsindelningen har 
återställts. Väggar och tak ska tapetseras och i rummen ska 
möbler sättas fram. Studenterna från 1965 hade kommit i 
kontakt med personer i bosmålatrakten som hade varit i stu
gan och med egna ögon sett hur det såg ut när Kristina bod
de där. Ett basmaterial för att kunna återställa stugan, som 
den en gång såg ut, finns alltså att tillgå. Trots att studenterna 
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hade träffat människor med personliga minnen av Kristina 
Nick.lasson, är det biografiska materialet om kvinnan och 
hennes familj tunt. Här beskrivs kortfattat hur Kristina gifte 
sig med Karl Magnus Persson 1874. Paret flyttade till Nöbble 
och tog över Kristinas föräldrahem Norregård. 1887 sålde de 
gården och flyttade till Esbjörnamåla där de köpte en större 
gård. Esbjörnamåla låg närmare Urshult och byn Sånnahult, 
där Karl Magnus föräldrar bodde. Köpet blev en dålig affär. 
Paret hamnade på obestånd och tvingades redan efter ett år 
lämna gården. Karl Magnus bestämde sig för att åka till Ame
rika för att förbättra familjens ekonomi. 1888 åkte han och 
Kristina blev satt på undantag i en kammare på en gård i 
Esbjörnamåla. Hon stod nu ensam med hela ansvaret för pa
rets sju barn. 

Efter att Karl Magnus hade kommit till Amerika skickade 
han två brev. Sedan hördes det inget mer från honom. För 
Kristina och barnen såg det mörkt ut. Kristina lyckades dock 
få ihop lOO kronor och kunde för den summan köpa stugan i 
Bosmåla, så hon slapp få barnen utackorderade. Hon försörj
de familjen genom arbete åt bönder i trakten. Kristina bodde 
kvar i stugan till början av 1920-talet, då hon flyttade hem till 
en av sönerna, Klas, som hade köpt en gård i Sånnahult. Vad 
de andra barnen hette nämns inte i texten. Inte heller vad de 
försörjde sig med eller vad som hände med dem. Överhuvud
taget är personskildringen torftig, medan däremot huset möb
lering beskrivs betydligt mer omsorgsfullt. 

Nästan 40 år efter att uppsatsen skrevs var det min tur att 
fara på studiebesök till Bosmåla. Innan jag for bestämde jag 
mig för att ta kontakt med hembygdsföreningen i Urshult för 
att höra om det fanns någon i trakten som visste något om 
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Kristina och hennes släkt. Genom föreningens ordförande 
fick jag rådet att kontakta Henning Bengtsson, en av den nya 
tidens datoriserade hembygdsforskare. Jag ringde till Henning 
och frågade om han hade några uppgifter om människorna 
som hade bott Bosmålastugan? Henning bad att få återkom
ma om ett par dagar. Nästa gång vi hördes av, berättade han 
att han hade funnit en del uppgifter om familjen i sin databas 
över Urshults socken. Henning presenterade en rad nya fa
miljedata för mig om Karl Magnus och Kristina och deras sju 
nu namngivna barn: Edvard, Emilia, Maria, Anna, Elna, Klas 
och Knut. Den bästa nyheten var dock att Henning visste att 
ett barnbarn till Karl Magnus och Kristina bodde kvar i Urs-

. hult. Det var Edvard Karlsson. 
Mötet med Edvard blir till en tidsmaskin, när vi traskar 

runt på platsen där stugan en gång stod och .han berättar om 
sin farmor och hennes barn och deras liv. Vi går där innanför 
den gamla stenmuren och bakom några träd finner vi rester
na av murstocken. En groda, som sökt skydd bland stenarna, 
blir förskräckt när Edvard börjar rota runt och söka efter 
ugnsvalvet. Det är något rörande över scenen. Här stod Bos
målastugan en gång, stugan som nu står på min arbetsplats 
mitt inne i Lund. Och här går jag tillsammans med ett barn
barn till Kristina som en gång ägde stugan och han berättar 
att hon brukade baka kringlor. Jag försöker föreställa mig stu
gan på plats. Kringeldoft? Edvard ligger på knä och bökar 
bland stenarna. Ugnsvalvet är borta, men källaren i köket går 
fortfarande att urskilja. En gång var den ett frostfritt och bra 
utrymme att förvara potatis i. 

Idag är platsen, den före detta lyckan, en granskog omgär
dad av en stenmur. Torpgrunden är en av alla de torprester 



Grindhål in till lyckan där stugan en gång låg. Idag en granskog . 

. \ 

Norregård, Kristinas barndomshem, som hon och Karl Magnus drev under några år. 
Idag ägs huset av ett danskt par. Nästa sida: Delar av Bosmålatorpets ugnsvalv. 
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man springer på i skogarna i de här trakterna av Småland. 
Rester, som ibland är markerade med en liten skylt som talar 
om vad torpet heter, men annars inte ger mycket informa
tion. Jag har tur som har med mig en guide, en person som 
kan berätta och ge liv åt murresterna. För Edvard är det här 
viktigt, att historien om hans farmor och hennes barn bevaras 
och berättas: »Så att man får reda på hur de hade det«. Ed
vards far, Klas, var nere i Lund strax efter att stugan blev dit
flyttad. Han var på lasarettet för att genomgå en ögonopera
tion och passade då på att besöka Kulturen. Han blev förstås 
både förvånad och arg när han såg att hans barndomshem 
hade förvandlats till ett Soldattorp! När han försökte få tala 
med den ansvarige blev han bryskt avvisad. För Edvard är 
den pågående restaureringen av stugan därför en angelägen 
korrigering. »Du spelar väl in det här?«, frågar han, »Så det 
bevaras. Och så att det blir rätt!«. 

Och bandspelaren är på, medan vi traskar runt i skogen på 
den gamla lyckan. »Far min berättade att hon brukade hänga 
för fönstren på vintern, när det var som kallast. Och hon bäd
dade ned barnen i sängen. Så fick de ligga där medan Kristina 
gick ut på arbete. Det hände också att barnen fick gå på väg
arna och tigga, när de hade det som svårast och de höll på att 
svälta ihjäl. Far talte om det först när han var gammal: >Men 
far<, sa jag, >varför har du inte sagt det förut? <. Nej, jag tyckte 
det var så ledsamt så jag har aldrig orkat prata om det«. 

Edvards berättelse är gripande och sorglig, utspelad i en tid 
av elände och misär. Fattigsverige för inte så väldigt länge se
dan, då det för många i första hand handlade om att överleva. 
Något överflöd var det inte tal om och folk var försiktiga, el
ler »tarvarliga« som det heter i trakten. Det gällde att se om 
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sitt eget hus i första hand. »Sen tog fodringsägarna det mesta 
hon hade av värde. Och far talte om att de tog klockan med. 
Det sista de tog. För de hade ju hamnat på obestånd och fått 
gå från gården i Esbjörnamåla. Men skulderna tog hon ju 
med sig till Bosmåla. Och han försvann till Amerika. Och då 
tog de klockan med. Så det var länge de levde utan klo~ka« . 

För många nattsvarta historier får det att verka som om 
allting förr var sorgset och mörkt. Men ljusglimtar har förmå
ga att tränga igenom allvaret och med vår distans till det in
träffade går det också att le åt en del av det Edvard berättar. 
Som när barnen, då Kristina hade lämnat dem ensamma 
hemma för att gå ut på arbete, var företagsamma och vittjade 
hönsredet på ägg och smög iväg till handlaren i Rösmåla för 
att byta ägg mot knallpulver och läskedryck. Idag känns deras 
påhittighet befriande barnslig, att de trots allt hade ork och 
tid för lek mitt i eländet. En kort barndom inn.an det var dags 
att ge sig ut och bidra till försörjningen. 

Edvard kan inte heller låta bli att dra på munnen när han 
berättar om julgrisen. Hans far, Klas, arbetade på tegelbruk i 
Danmark under några år i början på 1900-talet. Denna höst 
hade förtjänsten varit god och han hade skickat hem pengar 
till Kristina och syskonen i Bosmåla så att de skulle kunna 
köpa en gris, som de kunde ha till jul. Han skickade med så 
mycket pengar att det också skulle räcka till foder åt grisen. 
Klas såg fram mot julen. Det här året skulle de minsann ha en 
rejäl gris att festa på. Han såg framför sig hur den gick där 
hemma och blev fetare och fetare. Kristina skickade brev där 
det stod att grisen mådde väl. När julen närmade sig åkte Klas 
hem. När han steg av tåget i Rösmåla vattnades det i munnen 
på honom när han tänkte på den goda julmaten han skulle få. 

1 77 





Det är inte svårt att föreställa sig besvikelsen vid åsynen av 
den magra och eländiga gris som mötte honom. Familjen 
hemma i Bosmåla hade haft det knapert och foderpengarna 
hade gått till mat till dem själva. Grisen hade de visserligen 
sparat, men på den fanns inte mycket mat nu. Edvard säger 
att Klas blev rasande och att han aldrig mer skickade hem 
pengar till någon julgris. 

Vi lämnar grundresten i skogen och åker upp till gården i 
Sånnahult, dit Klas och Kristina flyttade efter att Bosmålastu
gan var såld till Kulturen. Gården ägdes tills för några år se
dan av Edvard, men nu har hans son övertagit den. Edvard 
och jag går in och sätter oss för att prata om Kristinas barn. 
Alla barnen föddes på Norregård, den gård som var Kristians 
barndomshem och som Karl Magnus och hon tog över 1874 
efter att de hade gift sig. Gården finns kvar än jdag och ägs av 
ett danskt par. Kristina och Karl Magnus första barn hette 
Edvard. Han föddes 1875 och dog 1891, året efter att familjen 
hade flyttat till Bosmåla. Han arbetade som dräng på en gård, 
men blev dålig och fick flytta hem. Han hade fått TB c och 
dog kort efteråt. 

1876 föddes dottern Emilia. Hon arbetade som piga 'och 
fick jobb nere i Gårdstånga hos en vagnsmakare. Hon dog 
när hon var 20 år. Kristina hade inte råd att bekosta hem
transporten utan hon begravdes i Skåne. Familjen fick aldrig 
reda på vad hon dog av. Maria föddes 1878. Hon kallades för 
»Krämare-Maria« i bygden, eftersom hon drev en liten han
delsbod. Huset där hon hade sin verksamhet finns ännu kvar, 
men håller på att förfalla. Förutom handelsbod idkade hon 
även caferörelse för vägf arare i huset. Maria dog när hon var 
40 år gammal. 
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Dottern Anna föddes l88r. Hon var tio år när Kristina flyt
tade till Bosmåla. Kristina hade inga möjligheter att ta hand 
om henne. Istället blev Anna överlämnad till Karl Magnus 
mor, som bodde i Sånnahult några kilometer från Bosmåla. 
Här växte Anna upp som »fosterbarn«. Hon fick tidigt börja 
arbeta som barnpiga på olika gårdar i trakten. 1904 fick även 
hon TB c och flyttade då hem till Kristina. Anna hade tur, för 
hennes bröder var ute på arbete och de kunde skicka hem 
tillräckligt med pengar för att bekosta en vistelse på ett sana
torium, där hon blev kurerad. Några år senare gifte hon sig 
med Axel Strömberg och de fick tre barn tillsammans. Anna 

dog 1957-
Elna föddes 1883. Hon arbetade på sjukstugan i Tingsryd. 

Även hon fick i tjugoårsåldern TBC men hade inte samma tur 
som Anna. Edvard berättar: »Min far arbetade som kusk i 
Ryd. Och så skulle hon hälsa på honom där, men hon skulle 
först gå till doktorn för att undersökas. Sen när hon hade va
rit där, så kom hon till far och då gråt hon så mycket och var 
ledsen: >Att nu har jag inte länge till att leva. Hela ena lungan 
är förstörd<. Så då gråt hon och var så himla ledsen. Detta var 
i februari och sen dog hon väl på hösten. Hon låg väl nästan 
hela sommaren«. 

Efter de fyra flickorna föddes två pojkar, Klas och Knut. 
Klas föddes 1885 och fick tidigt börja arbeta som dräng. Han 
jobbade även som kusk. Under några år i början av 1900-talet 
åkte han på arbetsresor till sockerbruket i Arlöv och till Fred
.rikshamns tegelbruk i Danmark. På vintrarna arbetade han i 
skogen. l9II åkte Klas till Amerika och var kvar där till 1919, 
då han flyttade tillbaka till Bosmåla. Han gifte sig 1921 och 
köpte gården i Sånnahult 1923. Han fick fyra barn - Ellen, 
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och Klas han sknfver rätt flitigt och han har sänd! oss n"ktigt 
många pängar i sommar, lille Klas. Så om du vill vara så snäll 
och sända oss lite så vore vi ytterst tacksamma far pengar de är så 
odryga och jag behöfver lite far min del om jag kan fil Knut lzlle. 
Om du kan så'nda pengar nu mens jag är hemma, Farväl Knut 
lzlla far denna gång. 

Tecknat af din tzllgtfvna syster 
Anna Alexia Karlsson. 

Brevens innehåll är mycket personligt. Det känns som om jag 
står bakom någon och tjuvläser över axeln, om händelser 
som jag inte har med att göra. Familjeangelägenheter. Breven 
var ett medel att upprätthålla kontakten i en tid då telefoner 
inte fanns och avstånden var svindlande. Känslan att få ett 
brev från mor i Bosmåla när man själv befann sig på andra si~ 
dan Atlanten var säkert obeskrivlig. Klas skriver och ber dem 
rapportera om vardagshändelser. Skriv om allt och »hälsa alla 
som kommer ihåg mig där hemma«! Breven är fyllda av små 
detaljer som hjälper oss förstå hur man tänkte och kände. In
nehållet är laddat med beskrivningar: »hon ligger i mors säng 
och sover«, »och mor är så glad när hon får bref«, »nu har vi 
de härliga vårdagar och vi väntar snart den lilla göken«. Även 
om det bara är enkla fraser sätter de igång fantasin och man 
tycker sig lära känna personerna lite mer. Det syns tydligt att 
banden mellan familjemedlemmarna var starka. Det här var 
personer som tyckte mycket om varandra och som stod var
andra nära. Saknaden som ibland uttrycks är gripande: »Och 
nu är du väl glad att du får resa hem till lilla mor. Och jag 
tänker hon är lika glad också. Jag hör att du vill vara hemma 
några dagar och det blir ju roligt för er båda två. Och äfven 



Maria tycker nog att det är roligt att få gå och prata lite med 
dig. Ja, jag tycker jag ser er gå emellan mors lilla stuga och 
Marias. Det grämer mig när jag tänker på att det vore roligt 
att vara er så nära att jag kunde tala muntligen till er mina 
kära syskon och moder, då hade jag mycket jag ville tala om 
för eder men får vi hava hälsan och leva så håppas jag att vi 
får träffas ännu en gång i livet«. 

Ett av breven handlar brödernas sökande efter sin far. De 
hade fått reda på var någonstans i USA han befann sig. Det 
här hände efter att Klas hade flyttat tillbaka till Sverige. Knut 
var kvar och han skrev hem och berättade om resan till Oma
ha där fadern skulle har setts. Men Knut kom för sent. Fadern 
hade dött för nästan precis ett år sedan. Knut, som inte var 
född när Karl Magnus gav sig iväg, skrev att det hade varit 
roligt att få se fadern en gång: »Men dom som kände honom 
säger att vi var ganska lika«. Brevet väcker frågor: Hur myck
et funderade barnen egentligen över sin frånvarande far? Såg 
de honom som en svikare? Hur hade det gått för familjen om 
han inte hade åkt? 

Efter min resa till Bosmåla ser jag på stugan på Kulturen 
med nya ögon. De tomma rummen, de kala väggarna och 
den kalla spisen laddas med minnen och berättelser, som ger 
liv och rörelse åt ett hus som stått tomt alldeles för länge. Ge
nom Edvard Karlsson har jag lärt känna huset och dess tidi
gare invånare. Men det går inte att komma ifrån att stugan 
har ryckts ur sitt sammanhang. Dess rötter finns uppe i Bos
måla. Det är först när jag är på plats, när jag står bland de 
gamla resterna ute i skogen och åker runt i trakten där Kri
stina och hennes barn levde och verkade, som historien 
känns verklig. Miljön har stor betydelse som bakgrund. Här 



finns vägen där ~ristina gick, här finns skolan där barnen gick 
och här finns stationshuset varifrån Klas och Knut åkte när de 
hade bestämt sig för att fara till USA. Marias handelsbod finns 
där, om än förfallen och sliten. Och här finns människorna 
som har ett förhållande till »Krestina på Backen«. Hon och 
hennes familjs öde lever kvar på bygden, åtminstone bland de 
äldre. Det berättas och talas. Så egentligen skulle friluftsmu
seets gränser utvidgas. En pil märkt »Bosmåla 200 km« borde 
sättas upp inne på Kulturens område, så kunde besökare fara 
upp till Småland och »känna av« landskapet. De kunde 
svänga in i Urshult och titta in till Edvard Karlsson. Så kunde 
de slå sig ned vid Kristinas slagbord och ta en titt på den 
väggklocka, som hon efter många år fick av sin bror. Det finns 
där uppe. Och det är alldeles sant. 

,, Krämare-Marias« handelsbod. 
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Henrik Sjöströms panoramateckning av Kulturen r89r. 



ÄR KULTUREN INVIGDES den 7 september 1892 
omfattade friluftsmuseet blott en tredjedel av sin 
nuvarande yta. Denna utgjordes av den Tollska går
den eller mer formellt fastigheten 35 c vid Adelga
tan. Utrymmet var rätt begränsat; det gällde både 

att hushålla med marken och ge museet en god gestaltning, 
där vissa miljöer också måste skapas i anslutning till byggna
derna. För den trettiosexårige Karlin framstod den 62 ooo 
kvadratfot stora tomten givetvis som en förverkligad dröm. 
Nu behärskade han den bas utifrån vilken Kulturens fortsatta 
»krig« kunde utföras. Karlin var ingen diskret diplomat utan 
en aggressiv och högljudd anförare - med nävarna stadigt 
knutna om stången till det i motvinden smattrande kultur
baneret. Med sig hade han offervilliga idealister - både bland 
studentkamraterna och i ett etablissemang, där d_e tongivande _ 
huvudsakligen också var akademiker. 

Hennlz Sjöström 
För att lösa gestaltningsproblemet vände sig Georg Karlin till 
den välkände arkitekten Henrik Sjöström (1856-1934). Den
ne hade 1876-1881 utbildat sig hos Helgo Zettervall och <lår
efter blivit Zettervalls ombud i Lund. Sjöström var uppskattad 
av sin läromästare, som betraktade honom som sin bästa elev. 
Lärtiden inföll då Zettervall var sysselsatt med ombyggnaden 
av domkyrkan (1868-1880). Själv hade Sjöström 1879-1892 
svarat för ritningarna till ett dussin byggnader i Lund, där
ibland Fysiska institutionen 1883 (nuv. Klassiska institutio
nen) vid Sölvegatan och Villa Holma 1889 (nuv. Etnologiska 
institutionen) vid Finngatan. På den tomt Kulturen förvärvade 
våren 1890 fanns en bostadsbyggnad (nuv. Herrehuset) med 



en ekonomibyggnad norr om sig och längst österut i den 
stora trädgården ett lusthus vid Adelgatan. Trädgården om
flöts av en kanal som ibland svämmade över så att vatten 
rann ut på Adelgatan och vidare in på den tomt som idag ut
gör Södra området. Framför Lusthuset fanns en liten altan
brygga ut över kanalen. 

Sjöströms uppdrag bestod först och främst i att rita nybyg
get Borgarhuset, men också i att förvandla bostadshuset till 
en museibyggnad, en paviljong, som liknade ett litet barock
palats. Omgestaltningen av detta hade först anförtrotts ingen 
mindre än Helgo Zettervall som kostnadsfritt ritat om det till 
riddarborg med tinnar och torn. Som väl var (antikvarien 
suckar så här efteråt lättat) visade sig Zettervalls förslag allde
les för dyrt att genomföra. Karlin gjorde då en ideskiss som 
Sjöström förvandlade till en ritning. Oförklarad står dock fort
farande kursändringen från krigisk borg till elegant herre
mansboning. Ritningen för Borgarhuset fastställdes av bygg
nadsnämnden den 22 april r89r och den för Herrehuset den 
6maj. 

Planen tjanuan· r89i 
Sjöström hade rimligen också ett finger med i spelet när det 
gällde själva museiplanen. I januari r89r förelades konungen 
en panoramateckning av friluftsmuseet sett från söder. Den 
publicerades också den 2 maj i Ny Illustrerad Tidning som il
lustration till en välvillig artikel av riksantikvarien Hildebrand. 
Det var Sjöström som gjort det i blyerts tecknade originalet 
som tidningen använde som förlaga. Detta förklarar de per
spektivfel som finns i den tryckta versionen. Från vänster räk
nat syns Herrehuset som höll på att byggas om och Borgar-
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huset som var ännu var under byggnad. Därefter kommer en 
småländsk träkyrka med tillhörande klockstapel - placeringen 
visar att den skulle uppföras ungefär där Blekingegården kom 
att byggas. Längst till höger står en blekingegård och ute på 
gräsmattan en återuppförd gånggrift som i öster - över kam
maren - täcks av en gräsbevuxen hög med bautastenar. 'Lust
huset är inte med, men förklaringen är att det inte skulle be
varas. Panoramat gav en vision av hur Kulturen skulle gestal
tas - ingen av de inflyttade byggnaderna hamnade på angiven 
plats. Varken bautastenskullen eller gånggriften uppfördes; 
klockstapeln dröjde det med ända till 1955· Två byggnader 
som faktiskt stod på plats vid invigningen 1892 saknas - Ura
näsboden (Dackestugan) och Måketorpsboden. Herrehuset 
och Borgarhuset ligger rätt; blekingegården saknar fähus. 

På Sjöströms originalritade panorama finns ovanför själva . 
panoramat en plan över friluftsmuseet som följer pamoramats 
disposition av området. Den har använts för en senare till
kommen överskissning - säkert utförd av Karlin. En intres
sant detalj på planritningen är att han också markerat musei
byggnader på tomterna väster om 35 c - de som Kulturen inte 
skulle köpa förrän 1898 och 1907. Säkert var det denna Sjö
ströms ritning som i januari 1891 förevisades Oscar Il i Stock
holm och som Arthur Hazelius, skaparen av Skansen - enligt 
Karlin - förstummad tappade i golvet, när de efter audiensen 
tillfälligtvis mötts hos en antikhandlare i Stockholm. Skansen 
som öppnades 1891 var till ytan större än Kulturen, men om
fattade invigningsåret bara en bråkdel av sin nuvarande yta. 
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Planen ftån november I89I 
Från panoramats idebild av vad Kulturhistoriska föreningen 
för södra Sverige ville åstadkomma till den verkliga planen är 
steget på sätt och vis inte så långt, men i den fysiska verklig
heten blev det mesta ändå annorlunda. Det finns en färglagd 
planritning signerad August Andersson och daterad novem
ber r89r som tydligt visar utvecklingen. Nu har Blekingegår
den med sitt stall hamnat på »rätt plats«. Ungefär i det läge 
där Sjöströms ritning visar en blekingegård markeras en liten, 
bara fem meter lång byggnad, Karlins (?) överritning med 
blyerts antyder med sina mått att det är fråga om Uranäsbo
den. Kyrkan har placerats ungefär på sin slutgiltiga plats men 
orie'nterad i sydöst-nordväst. Plats för klockstapeln anges syd
väst om kyrkan, som är schematiskt inritad och väsentligt 
mindre än templet från Bosebo. Lusthuset står på sin plats. 
Måketorpsboden finns inte med. Huvudentren är markerad 
vid Adelgatan vid områdets södra gräns. Gånggriften har 
slopats. 

Planen revideras I892 
När Blekingegården, Måketorpsboden och Uranäsboden upp
fördes 1892 reviderades planen för museet - tydligen utan att 
en ny planritning upprättades. Det finns två skisser i en av 
Karlins små skissböcker men det är också allt som stått att 
finna i Kulturens arkiv. Det började naturligtvis bli bråttom 
och besluten fattades nog under resans gång. I alla händelser 
placerades de inflyttade fyra timmerbyggnaderna där de ännu 
står. Uranäsboden uppfördes alldeles öster om huvudentren 
vid Adelgatan. Den skulle tjänstgöra som portvaktsstuga och 
därför sågades helt sonika en biljettlucka upp i dess västra 



August Anderssons plan över museiområdet november 1891. 



gavel. Måketorpsboden restes på den lilla kullen där det i no
vember 1891 föreföll som om Uranäsboden skulle få sin plats. 
Blekingegårdens läge justerades något, men timrades i huvud
sak upp där 1891 års novemberplan angav. 

I den slutgiltiga planen framgår en tydlig strävan att lägga 
de nya byggnaderna ut mot tomtgränserna så att en stor fri 
yta skapades i mitten. Med detta vanns förutom en pedago
giskt tydlig vandring från paviljong till paviljong, också en av
skärmning av staden utanför; besökarna kom att finnas mitt 
inne i kulturhistorien. Effekten var säkert avsiktlig och det fö
refaller rimligt att här se den skolade arkitektens gestaltande 
hand. Som skärmar mot samtiden slöt sig byggnaderna om 
den kulturhistoriska spelplatsen. Och spel var det verkligen 
fråga om, som i olika »fester« och höstmarknader utnyttjade 
utrymmet för levande dramatiska framställningar av det för
gångna. Ända till 1895 gapade dock ett stort hål - platsen för 
Bosebo kyrka på tomtens sydvästra hörn. 

Innan Kulturen kunde börja byggas måste den gamla kana
len - från Per Henrik Lings tid - fyllas igen. Den ersattes med 
dammen med sin lilla holme till vilken en smal bro ledde ut. 
Ekonomibyggnaden till Herrehuset revs för att bereda plats 
för Borgarhuset. Sannolikheten kan tala för att jordmassorna 
från grund- och <lammgrävningarna användes till att fylla 
igen kanalen och nog också för att bygga slänten framför 
Lusthuset och förhöjningen för Måketorpsboden. 

Myndighetsproblem 
När Kulturen 1892 påbörjat uppförandet av Blekingegården, 
ett portvaktshus (Uranäsboden) och Måketorpsboden ålades 
museet av byggnadsnämnden att vid hot om vite riva bygg-



naderna eftersom de stred mot byggnadsstadgan. Det var 
framförallt brandfaran staden bekymrade sig för. Kulturhisto
riska föreningen besvärade sig över föreläggandet och Kungl 
Maj:t upphävde byggnadsnämndens beslut. Byggnadslov fö
refaller de ansvariga (läs Karlin!) inte ha tyckt sig behöva söka 
för det museala bevarandet av kulturarvet. 

Tillbaka till foleftsmuseiplanen .från I892 
I mitten av 1990-talet började på allvar en omgestaltning - en 
restaurering av det ursprungliga friluftsmuseet att diskuteras. 
Främst kom diskussionen att gälla det timmerhus som Karlin 
efter flyttningen 1924 döpte till Soldattorpet sedan det åter
uppbyggts på Kulturen, alldeles nordöst om dammen. Men 
diskussionen rörde också klockstapeln till Bosebo kyrka som 
byggts först 1955 framför Lusthuset. Den var 1998 än en 
gång så allvarligt rötskadad att ringning inte kunde ske utan 
att den riskerade att falla omkull. Soldattorpet från Bosmåla i 
Småland hade genom en etnologisk undersökning 1966 visats 
ha varit bostad för obemedlade och kunde därmed inte läng
re försvara sin centrala placering som motiverats av museets 
gamla pedagogiska program. 

I ett examensarbete vid LTH gjorde arkitekten Magdalena 
Kårsnäs 1997 en utredning om Bosmålatorpet. Den utmynna
de bland annat i en rekommendation om flyttning bort från 
miljön vid dammen, som bidrog till svampangreppen i bygg
naden. När Kulturen 1924 återuppförde torpet, måste det del
vis på grund av platsbrist fogas in på ursprungsområdet, men 
det fanns också en historisk poäng i att placera ett soldattorp 
väl exponerat. Som fattigbostad hade det aldrig getts en så 
central placering på museet. 1998-99 monterades Bosmåla-
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torpet ner och återuppfördes på sin nya plats norr om Ble
kingegården. 

Klockstapeln uppfördes 1955 - sexton år efter Karlins död. 
Den valda platsen på slänten framför Lusthuset gav klocksta
peln ett mycket exponerat läge och den blev i själva verket 
för dominant, eftersom Måketorpsboden och Lusthuset mas
kerades. Placeringen var ett betydande avsteg från ursprungs
planen. Sjöström hade nog aldrig accepterat detta intrång i 
sin gestaltning. Som en arkitektritning från 1903 visar hade 
man tänkt sig att klockstapeln skulle resas alldeles sydväst om 
kyrkan, nära Adelgatan. Där står den sedan 1999 efter utred
ning om ny placering i samråd med arkitekten Björn Hege
lurid, som sedan 1996 arbetat med nyplaneringen av Norra 
området. Oberoende av 1903 års plan befanns detta läge vara 
optimalt; dessutom var det ungefär där som klockstapeln i 
Bosebo en gång stod i förhållande till sin kyrka. 

Det planeringsarbete som påbörjades 1996 med Hegelund 
.som arkitekt innehöll komponenter som inte direkt hänförde 
sig till Kulturens ursprungsgestaltning, bland annat en ny lek
plats, flyttning av gethagen till ett läge söder om Blekingegår
den och skapande av miljöer kring husen. Störa åtgärder åter
står ännu att genomföra. Främst gäller det restaureringen av 
Måketorps- och Uranäsbodarna samt ett återuppförande av 
det 2000 nermonterade Lusthuset, som skall återfå den ges
talt det hade när det kom i Kulturens ägo 1890. Karlin valde 
den gången att bygga om det i »urnordisk« stil med torvtak 
och P.åspikad rödmålad spånpanel. Som tillfällig paviljong för 
jakt och fiske skulle det ändå snarast möjligt rivas, för att er
sättas av en fatabur från Västergötland. 

Kulturens övergripande strävan i omplaneringen är numera 
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ett återställande bevarande av ursprungsområdet i ett av värl
dens äldsta friluftsmuseer. Vissa tillägg och ingrepp som gjor
des redan i det tidiga 1900-talet finns, men påverkar å andra 
sidan bilden endast marginellt. Anläggningens kärna från 
1891-92 är ett omistligt monument över en epokgörande 
museiide. 

Ovanstående tar endast fasta på friluftsmuseets första pla
nering och utseendet vid invigningen 1892. I Kulturens arkiv 
ligger ett rikhaltigt material över det eller snarare de museer 
som aldrig kom att byggas - både i form av amatörskisser 
och arkitektritningar. I dem är passionen för det stora musei
bygget och den optimistiska skaparglädjen omisskännliga. 
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MA R GAR ETA AL I N O CH BJ Ö R N HEGELUN D 

Ett friluftsmuseum är sina hus 

Lindforska huset som på Lindfo rs tid med vita hörnlisener och spritputs mot gatan. 



ULTUREN HAR 49 HUS av varierande typ, ålder och 
användning. Dessutom äger och förvaltar man Bor
geby slott gemensamt med Malmö museer. Äldst 
är Dekanhuset från 1400-talet, yngst är Arkitekter
nas hus från 1994· Däremellan finns exempel från 

ett antal epoker, representerande en uppsjö av olika hustyper 
och byggnadstekniker. Här finns medeltida stenhus, timmer
hus, korsvirkeshus, hyreshus från 1800-talet och dessutom mo
derna verkstadslokaler och magasinsbyggnader. Det finns till 
och med en träkyrka, från Bosebo församling i Småland. En 
del hus står kvar på ursprunglig plats och andra är ditflyttade. 

Karlins ide med friluftsmuseet var att det skulle vara repre
sentativt för byggnadskulturen inom universitetets upptag
ningsområde, men också för de olika ståndens byggnader. 
Studenterna skulle ha tillgång till sin hembygd på museet. 
Hus samlades in och flyttades till Lund och befintliga bygg
nader byggdes om för att förverkliga denna vision. Förutom 
att skildra människors levnadsvillkor och byggnadskultur un
der 500 år representerar husen också roo års museihistoria. 

Byggnader har inte evigt liv, särskilt inte om de flyttats från 
en klimattyp till en annan. Underhållet var under lång tid 
bristfälligt, på grund av dålig ekonomi. Under 1990-talet blev 
därför restaureringsarbetet en av de tyngsta uppgifterna för 
museets ledning och personal. Skulle museet bestå in i 2000-
talet var detta en nödvändig prioritering. För att göra dygd av 
nödvändigheten har upprustningsprocessen vävts in i museets 
program- och utställningsverksamhet. Den förvärvade yrkes
kompetensen är nu en viktig del i dess profil. 

År 1994 anlitades Hegelund och Marsvik för ombyggnad 
av Norra området. För en arkitekt är det en förmån, ett he-
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dersuppdrag och dessutom oerhört lärorikt att arbeta med 
Kulturens byggnader. Allt arbete med husen är av byggnads
vårdande karaktär. Parallellt har ett omfattande arbete bedri
vits med hjälp av olika discipliner inom universitetet vad gäl
ler boende, livsföring, plats i byggnadshistorisk utveckling 
och typologi o.s.v. Denna artikel tar dock inte upp sådana 
aspekter. Här presenteras några exempel på olika sätt att re
novera baserade på de olika husens förutsättningar. Synen på 
byggnadsvård har varierat över tid och befinner sig i ständig 
förändring. Olika syn på byggnadsvård har tillämpats allt efter 
husens olika förutsättningar. 

Locus Peccatorum 
Det första uppdraget på Kulturen blev Locus Peccatorum, ett 
ursprungligen putsat korsvirkeshus byggt för uthyrning till 
studenter. Planlösningen var ålderdomlig med ingång i mitten 
och gemensam farstu med en smal trappa till övervåningen. 
På bottenvåningen fanns en lägenhet med kök och 3 student
rum mot Karlins plats. I ett eller två av dessa rum fanns en tid 
en tobaksaffär. På övervåningen fanns 4 studentrum, med yt

terligare 2 på en övre vind. Karlin upphöjde huset till museets 
administrativa hjärta och hade själv sitt tjänsterum på botten
våningen. I samband med ombyggnaden togs två bärande 
väggar i bottenvåningen bort och avväxlades med jämvägs
räls, dörren till tobaksaffären försvann och huset fick sitt nu
varande · utseende med mönstermurat korsvirke. Invändigt 
fick htJset boaseringar med spegelfyllningar. Vid ett senare 
tillfälle byggdes en toalett in i den ursprungliga eldstaden. 

1994 var huset i ett tekniskt dåligt skick med svåra fukt
problem, svampangrepp, sättningar och så stora skador på 



Locus Peccatorum får nytt tak. De gamla pannorna lägges ti llbaka. 

Ny golvuppbyggnad med värme för att undvika radiatorer framför de gamla panelerna. 
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korsvirket att förankringar och stabilitet var i farozonen. Men 
det fanns också mycket att bevara. Det mesta av den ur
sprungliga planlösningen, med nästan alla ursprungliga föns
ter i sina ursprungliga lägen, skorstenar och eldstäder, fanns 
bevarat. Från Karlins ombyggnad fanns boaseringar och de 
mönstermurade tegelfyllningarna. Dessutom fanns två intakta 
studentrum kvar på översta vinden. 

Husets tänkta nya funktion var arbetslokaler för Enheten 
för kulturhistoria och kulturmiljö. Den ursprungliga planlös
ningen var funktionell för ändamålet och huset var mindre 
lämpligt som publik byggnad. För arbetslokaler gäller moder
na regler för handikapptillgänglighet, säkerhet vid brand och 
krav på ventilation. En stor del av arbetet bestod i att hitta 
rimliga kompromisser som uppfyllde såväl moderna norm
och standardkrav som antikvariska krav på att bevara huset 
så troget som möjligt. Med en del dispenser gick det, men 
med dagens normer hade det varit betydligt svårare! 
· Åtgärdsprogrammets viktigaste punkter omfattade sanering 
av svamp och mögel under bottenvåningens golv, återställan
de av husets bärning genom återuppförande av de väggar 
Karlin tagit bort i bottenvåningen, reparation av korsvirket, 
lagning och lappning av fönster samt ommålning med tradi
tionella hantverksmässiga metoder. 

Bevarandeideologiskt är projektet »restriktivt renlärigt« 
och i stort sett alla äldre byggnadsdelar finns kvar. Inget i 
byggnadens stomme har förändrats i förhållande till husets 
urspru_ng. Studentrummen på den övre vinden är fortfarande 
intakta. En mycket varsam hållning till byggnadsvård innebär, 
att såväl husets ursprung, som dess byggnadshistoria respek
terats och tydligt går att avläsa. 
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Rustmästarbostaden 
1995 års projekt var Rustmästarbostaden. Huset ligger på ur
sprunglig plats, är uppfört som bostad och har fått sitt namn 
av att det under museets tid varit bostad för Kulturens rust
mästare. Planlösningen bestod ursprungligen av ingång, farstu 
samt två rum mot gatan. Ett rum och kök vette mot · Kultu
ren. Vinden utnyttjades ej. Huruvida farstun från början varit 
genomgående gick inte att påvisa, men mycket talar för det. 
Byggnaden hade från början putsat korsvirke mot gatan. På 
de andra sidorna fanns putsade fyllningar och överkalkat 
korsvirke. Inget är känt om förändringar och ombyggnader 
av huset 

Huset var ursprungligen uppfört av återvinningsmaterial. 
Korsvirket kommer från andra hus och är av varierande typ 
och kvalitet. Den hantverksmässiga standarden på timmerar~ 
betet är låg, troligen delvis självbyggeri. Murverket är blandat, 
ett otal slags fyllningar förekommer. Troligtvis är även en stor 
del av snickerierna återbruk. 

Huset är ett exempel på hur »vanligt folk« byggde och det 
finns idag inte många sådana hus bevarade. De har för .det 
mesta »rivit sig själva«. Att bevara huset är därför angeläget. 

1995 stod huset tomt och var ganska fallfärdigt. Det använ
des för tillfälliga arbetsplatser. Korsvirkes stommen visade sig 
vara delvis borta och ersatt med tegel. Mycket av det som 
fanns kvar behövde bytas ut. För att något så när hålla fast 
vid husets ursprung beslöts då att återställa en fungerande 
korsvirkesstomme. Den »nya« korsvirkesstommen blev en 
interpolering utifrån fönsterplaceringar, hörnstolpar, rimliga 
mått och avstånd. Det enda som helt säkert hör ihop med 
husets ursprung är norra gaveln och de sättningar och skev-
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heter som huset med tiden fått. Det går lika bra att bygga 
snett som att bygga rakt! 

Inte heller när det gäller planlösningen fanns några säkra 
hållpunkter, mer än dörrplaceringar i fasaden, farstun mot ga
tan och ett par enstaka stolpar. Soppan som kokades på den 
spiken innebar att man behöll det som fanns kvar samt lade 
in en toalett i anslutning till ingången på Kulturen-sidan. Om
byggnaden är i övrigt utförd med hantverksmässig teknik och 
med material som förekom i huset. Tyvärr går det inte att fin
na återvinningsmaterial och tillämpa självbyggeri i enlighet 
med den bristsituation som var bestämmande för husets till
komst. Huset är idag mycket »bättre« både till material och 
hantVerksmässigt utförande än det någonsin varit. 

För betraktaren framstår Rustmästarebostaden som ett 
charmfullt och välbevarat korsvirkeshus med gulkalkad sprit
puts mot gatan. Bevarandeideologiskt är huset ganska hårt 
restaurerat, inte mycket av den ursprungliga byggnaden åter
står. Husets status och bristen på kunskap om byggnadens ur
sprungliga beskaffenhet och ombyggnadshistoria har här re
sulterat i en ide om hur huset borde se ut och borde vara 
byggt, utifrån den kunskap som finns om hantverksmässig 
byggteknik. 

Bygghyttan 
1996 är bygghyttans tillkomstår. I Kulturens programförkla
ring samma år återfinns dess målbeskrivning: »För Kulturens 
del är kvalitets- och utbildningsmålen primära. Ska ett mu
seum vara trovärdigt måste sättet att förvalta husen vara före
dömligt. Det är här den regionala byggnadsvården skall kun
na visa på förebilder. Viktigt är därför den egna hantverks-
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mässiga kompetensen - såväl för framtid underhåll som för 
rådgivning och konsultuppdrag.« 

Bygghyttan är ett samarbetesprojekt med Lunds Tekniska 
Högskola och Länsarbetsnämnden om kvalificerade bygg
nadsvårds kurser. Formell kursanordnare är Entreprenadut
bildningar syd, knutet till Byggmästareföreningen. 

Iden var att under 20 veckor varva praktik och teori och 
använda den möjlighet som Kulturens byggnader erbjuder för 
kunskapserövring om byggnadsvård. 

I augusti kom beskedet, att .den r oktober skulle det första 
gänget komma. Under september planerades kursen, föreläsa
re vidtalades, två objekt förbereddes, kostnader och material 
specificerades, handledning och byggorganisation handlades 
upp, förutom att massor med praktiska saker skulle fixas. Kort 
tid, men allt gick faktiskt i lås, helt förberedda var vi inte, då . 
det den r oktober stod tjugo förväntansfulla kursdeltagare på 
Kulturen. Bygghyttan fann dock snart sin form. Det började 
med en »rivstart« i Lindforska huset och slutade med två 
vackert restaurerade byggnader. Lindforska huset blev univer
sitetshistoriskt museum och Blekingegården är Kulturens pa
radnummer bland timmerhusen. Utbytet blev dessutom en 
gedigen kunskapserövring för alla kursdeltagare, Kulturens 
egna hantverkare och alla andra inblandade. 

Bygghyttan levde väl upp till sin målbeskrivning. Tanken 
var egentligen att fortsätta med fler kurser och kontinuerligt 
hålla kompetens utveckling och byggnadsvårdsdiskussionen 
levande. Beroende på läget på arbetsmarknaden blev det inte 
så. Ambitionen, kunskapsbasen och kompetensen för att sätta 
igång igen finns dock fortfarande. 
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Lintfforska huset 
Ursprungligen biskopsbostad har huset har ett brokigt förflu
tet. P. H . Ling har bott där och huset var en centralpunkt för 
universitetet under den långa tid professor Lindfors bodde 
där. Husets ägarlängd är välkänd liksom hur huset varit be
skaffat vid olika tillfällen. Det går att knyta olika ombygg
nader till ägare och tid. Huset ligger på ursprunglig plats och 
fanns där när Karlin förvärvade området 1898. Genom Kar
lins fotografier vet man hur hu ~et såg ut vid det tillfället. Det 
användes då som konstslöjds~mstaltens vävskola och till ut-
ställningar för museet. ! 

För att få erforderligt stora rum revs många av tvärgående 
mellånväggar och huset blev instabilt. 1996 användes huset 
av Kulturens publika avdelning, med ett stort utrymme för 
tillfälliga utställningar i östra delen. I samband med förra om
byggnaden, på 1970-talet, stabiliserades huset med 4 betong
pelare längs norra fasaden. Kvar av den ursprungliga planlös
ningen fanns bara salen, professor Lindfors arbets- och lek
tionsrum samt 2 skorstenar. Huset hade korsvirkesfasader 
med mörkt korsvirke och gråslammade fyllningar. Interiören 
präglades i sin helhet av denna ombyggnad, med parkettgolv 
och gipsskiveväggar. Från salen gick en spiraltrappa till andra 
våningen. Salens förhöjda tak var avväxlat på trappspindeln. 

Husets planlösning under professor Lindfors tid fanns dock 
dokumenterad och den passade väl för det universitetshisto
riska museet. Med salen i mitten, alla rum i fil och alla rum 
utom ett som genomgångsrum var den inte bara en stilig 
planlösning utan också väldigt lämplig för en permanent ut
ställning organiserad i tidssekvenser. Den övervåning Ling en 
gång inredde passade både Kulturens administrativa personal 
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Liridfo rska huset. Gårdssidan rengjord och klar för putsning. Taket tvättas rent från alger. 

Murarna i arbete. Lindforska huset med slätputs och överkalkad timra mot gården. 



och Universitetshistoriska museets behov. Exteriört utgick vi 
från Karlins foto. Ganska exakt så, bör huset ha sett ut i den 
aktuella situationen. 

Vid restaureringen tog man medvetet bort alla spår av om
byggnader från tiden efter det att Kulturen förvärvat huset. 
Planlösningen från 1800-talets första hälft återställdes, dock 
inte rummens utseende och funktion eftersom endast enstaka 
byggnadsdetaljer bevarats genom tidigare ombyggnader. Vi 
hittade de flesta innerdörrar som suttit i huset. Trappan till 
övervåningen återfanns i den gamla köksavdelningen. I rum
met mot gatan, bortom salen, som var makarna Lindfors sov
rum, kan alkoven skönjas. Salen har kvar sina paneler på väg
gen mot gatan. I ett annat rum finns den ursprungliga pane
len och bjälkarna kvar. Gavelrummet mot öster är nyinrett. De 
återuppförda mellanväggarna återger huset stabilitet i sidled 
och ger en föreställning om hur professor Lindfors en gång 
bodde. Det enda som nu finns kvar av 1900-talets ombygg
nader är de fyra betongpelarna. Vi vågade inte ta bort dem 
eftersom huset lutar kraftigt. Mellanväggen lutar så mycket i 
husets mitt, att dess bärande funktion är tveksam. Valen utgör 
en syntes mellan funktionskrav, konstruktiva fösningar, och 
antikvariska önskemål. Materialval och arbetsmetoder vid 
ombyggnaden är av ett hantverksmässig utförande som mot
svarar husets ålder och kvalitet. Byggnadsvårdsideologiskt är 
ombyggnaden ganska historiserande och därmed lite i Karlins 
anda, om än relativt ärlig och aktsam om original. 

Blekinge gården 
Det andra huset i bygghyttan var ett timmerhus, Blekinge
stugan var den första byggnad Karlin flyttade till Kulturen. 
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Den kommer från Nybygdens by i Jämshögs socken och 
var mangårdsbyggnad till en ganska stor och välbärgad gård. 
På Kulturen skulle gården gestalta bondeståndet och bygg
nadskulturen i regionens östra delar. Den är mer eller mindre 
att betrakta som ett rent musealt utställningsföremål. Redan 
när Karlin köpte huset var det svårt förfallet och hade stått 
obebott i närmare 40 år. När det återuppfördes på Kulturen 
blev säkert mycket timmer utbytt. Dessutom har huset reno
verats en gång tidigare på Kulturen. Byggnaden är ändå 
autentiskt så till vida att man genomgående har bytt ut delar 
på samma sätt som alltid brukats med timmerhus. 

Huset är av sydgötisk typ, bestående av tre sammanbyggda 
delar. I västra delen fanns brygghus, förråd och smådjur. Mel
landelen utgör den egentliga stugan eller bostaden. Där finns 
eldstad, kök, sovplatser, uppehålls- och arbetsytor, allt i ett 
stort rum. Mitt genom rummet går stackarebjälken. Hit men 
inte längre fick man gå om man inte tillhörde hushållet eller 
blev särskilt inbjuden. Östra delen användes till bostad och 
vävstuga sommartid, eldstad saknas. Det sydgötiska huset är 
en ålderdomlig hustyp med anor från 1400-talet. Mycket få 
sådana hus finns bevarade. Huset är ett halvtimmerhus, vilket 
betyder att det ur varje stock tagits två väggtimmer. Först så
gas stocken igenom längs kärnan och sedan bilas ett timmer 
ur varje halva. 

1996 var Blekingegården i ett helt oförsvarligt skick, med 
mycket röta i timret och halva taket avkasat. Blekingestugan 
plockades ner stock för stock och märktes upp. Stockar med 
två förstörda knutar måste kasseras, eftersom knutarna håller 
ihop huset och gör konstruktionen stabil. Stockar med en 
knut hel kunde skarvas med en ny bit och stockar med ska-
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Bygghyttan i arbete. T immermännen kransågar väggtimmer till Blekingegården. 

Bygghyttan bilar timmer. 
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dor på mitten kunde laskas i. Sedan timrades huset upp på 
nytt, stock för stock, och med skadade delar ersatta med nya. 
Den undre stockens översida är välvd, och i nästa stock finns 
en något större urgröpning. Mellan dessa stockar uppstår allt
så ett litet hålrum, mossrännan, som tätas med mossa och gör 
huset tätt. Byggnadsvirket är vinteravverkat tätvuxet öch kåd
rikt timmer från södra Halland. På taket ligger 8 lager björk
näver täckt med gammal ängstorv från Revingehed. 

Bygghyttan fick både lära sig att kransåga och handbila. 
Bevarandeideologiskt var det fråga om ett rent musealt beva
rande utfört med autentiska arbetsmetoder och verktyg. En 
del av bevarandeprocessen bestod i återerövrande av kunskap 
om ålderdomlig hantverksteknik och verktygsfärdighet. Med 
tanke på husets tidigare byggnadshistoria har vi valt att inte 
betrakta timret som sådant som bevarandevärt föremål utan 
hållit oss fria att byta ut alla skadade delar och betrakta bygg
nadens helhet som det bevarandevärda. Givetvis hade en an
vändbar gammal stock alltid företräde framför en ny. 

Vid nästa timmerhus blir den byggnadsvårdsideologiska 
tyngdpunkten kanske en annan, diskussionen fortsätter, under 
våren 2001 hålls på Kulturen ett trähussymposium. 

Dessa fyra hus illustrerar olika syn på byggnadsvård. En er
farenhet som gjordes var att husets skick och förutsättningar 
måste bli helt ledande för både antikvariska och bevarande
ideologiska ställningstaganden. En annan erfarenhet är att kun
skap om husen och husens historia alltid är en viktig förut
sättning för en trovärdig och seriös byggnadsvård. Det räcker 
inte med en bevarandefilosofi för att tillvarata byggnadsarvet. 
En mångfald av synpunkter och specifika tillämpningar måste 
till för att tillvarata olika byggnaders olika möjligheter. 
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Det riicla dmpen'et, målning av 
Isaac Griinewald 191 5. 
Höstens stora satsning var ut
ställningen Svemkt Avantgarde 
och Der St111111 i BerliJ1. 
Den hade som utgångspunkt 
den betydelsefull a utställningen 
Sc/zwedische Ex·pressio11isten, som 
öppnade 25 april 1915 i Galerie 
Der Sturms lokaler i Berlin med 
konstnärerna Isaac Grtinewald, 
Sigrid Hjerten, Einar Jolin , Gösta 
Adrian-Nilsson och Edward Hald. 



Unga Kulturen 
Så äntligen tog det form - Unga Kulturen. Medlemsmötets 
viktigaste beslut 1999 var att satsa på de unga. Långsamt har 
verksamheten utvecklats från projektfinansieringar med tillfäl
liga verkstäder i källarlokaler och extraanställd personal till 
att år 2000 få en riktig plattform. En samlad pedagogisk ide 
och adekvata lokaler har skapats. 

Unga Kulturen är samlingsnamnet för all barn- och ung
domsverksamhet på Kulturen. Här ryms den regionala musei
pedagogiska verksamheten och här finns den nystartade klub
ben. Såväl skolprogram som klubbverksamhet har under året 
tagit stora kliv framåt. Den 30 maj invigdes den nya verk
stads- och klubblokalen i Allmogehallen med ett stort gästa
bud för barn och ungdom. Klubben riktar sig till tre olika ål
dersgrupper: upp t.o.m. 6 år, 7-12 år och 13-18 år. Mellan
gruppen, som ibland kallas slukaråldern inom kulturområdet, . 
var mycket riktigt den största gruppen bland medlemmarna 
som vid årets slut var 167 personer. 

Till pionjärerna i Unga Kulturen Klubb räknar vi drama
eleverna som funnits på Kulturen på tisdag- och torsdag kväl
lar sedan 1996. De har varit med om att formulera syftet med 
en klubb på Kulturen. Det handlar om att ge unga människor 
insyn och delaktighet i museet, samt om att ge förutsättning
ar för de ungas eget utforskande av kulturhistorien. 

Klubbens kursutbud utökades under hösten med en bild
och formgrupp som arbetade kring temat Kulturbro: Svenskt 
Avantgarde och Der Stunn i Berlin. Två nummer av klubbens 

. medlemstidning har utkommit. En logotyp och annat mark
nadsföringsmaterial har tagits fram. Huvudsponsor för verk
stadslokalen och igångsättningen av Unga Kulturen Klubb 
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har varit Sparbanken Finn. Crafoordska stiftelsen bidrog med 
en trevlig överraskning till Unga Kulturen när klubben öppna
des: 50000 kronor överlämnades för arbetet med Unga spåret, 
en dramatiserad rundvandring för unga besökare på Kulturen. 

Den museipedagogiska verksamheten har inriktats på nya 
dramapedagogiska program för Östarp och Bosmålatorpet. 
Kalmar läns museum har anlitats för fortbildning av musei
personal om att levandegöra miljöerna i friluftsmuseet. 

Regionens skolor har under året tagit del av ca. 150 gratis
program i utställningarna Framtidstro, Svenskt Avantgarde och 

Der Sturm i Berlin samt Fittstim. Tonåringar och skolorna i 
Lunds omland har varit prioriterade målgrupper. Internatio

nefla miYömsfttutet anorcfnacfe midsommarfest for 500 ung
domar från 100 länder som avslutning på en internetbaserad 
utbildning. Samarbetet med elever i olika projektarbeten led
de bland annat till en utställning i allhelgonatid Halloween på 
skånska, med betlyktor i skön förening med anglosaxiska 
·pumpor. Massor av barn gick en mörk kväll på höstlovet en 
»dödsrutt« på Kulturen. 

Precis före jul fick vi en riktig julklapp. Hösten hade domi
nerats av långa förhandlingar om vår ekonomi. Mitt krav som 
chef var samhällsmedel till den lilla fast anställda personalen. 
Lunds kommun höjde sitt årliga anslag med 1,5 miljoner. 
Regionen höjde med hälften. Dessutom gav Region Skåne en 
hel tjänst till Unga Kulturen för att utveckla det dramapeda
gogiska arbetet i regionen utifrån den kulturhistoriska ramen. 

Kulturarvet råddas 

Förra året gjordes en resume över Kulturens byggnader. Då vi 
besiktigades av kommunen inför anslagshöjningen fick vi för 
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första gången omdömet »byggnaderna är i gott skick«. Ett 
stort tack riktas därför till alla mecenater. Nu kunde arbetet 
med vården av samlingarna intensifieras. Genom att använda 
våra fondmedel kunde såväl altartavlan i Bosebo konserveras 
som Thomanderska biblioteket få en översyn. 

En sensationell upptäckt gjordes då Kulturens äldsta före
mål, de 3500 år gamla samlingarna av papyrus, skulle räddas. 
En naturhistorisk konservator anställdes och tack vare en 
analys vid Louvren i Paris fick vi helt ny kunskap om ett av 
våra föremål, ett kapitel ur en Dödsbok. Den stora överrask
ningen var upptäckten av ett nytt pigment, en transparent vit 
färg tillverkad av kristallen Cestit. Detta pigment var inte tidi
gare känt på den fornegyptiska paletten. I sitt ursprungliga 
skick har papyrusen, i vissa delar, haft ett skimmer av pärle
mor som varit helt unikt. Inte bara färg och material var nå
got utöver det vanliga, utan också de vackra lättlästa hiero
glyferna samt bildinnehållet med en havande flodhäst symbo
liserande pånyttfödelsen. 

Så mycket föremål kan berätta. Bara i den kulturhistoriska 
samlingen finns 900 ooo objekt! Bakom kulisserna lades. ett 
stort arbete ner på fortsatt uppordning. Från de medeltida 
samlingarna lades 6 ooo föremål ut på nätet. De skånska mu
seernas organisation för föremålsregistrering, som startat på 
Kulturen tillsammans med Malmö och Kristianstads museer, 
ombildades till firman Regis. Nu ska museerna också erbjuda 
sina tjänster till kommuner och företag. 

Innehållsmässigt utvecklades föremålsforskningen via den 
tvärvetenskapliga gruppen Tingsligheter. Forskare från olika 
discipliner ställer frågor till föremålssamlingarna för att kunna 
använda dem på ett nytt sätt. Resultat förväntas inte bara i 
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annorlunda utställningar utan också i en kommande årsbok. 
Personligen lade jag ett stort arbete på ett regeringsupp

drag, som expert i kommitten för Levande historia. Också 
detta uppdrag har en grundval i Kulturens samlingar, i de av 
Zygmunt Lakocinski år 1946 insamlande föremålen och vitt
nesmålen från Ravensbriick. Kulturen har kontinuerligt uti
från detta material ställt ut och haft arrangemang kring teman 
som Judisk kultur, Förintelsen, etik och moral. Nu blev upp
giften att inför betänkandet samla ett nätverk där vi i Sydsve
rige ska kunna samverka i ett framtida Forum i dessa frågor. 

Också byggnaderna ser vi som »föremål «. Efter hand som 
de restaurerats tar diskussioner om innehållet vid. Under året 
har iritervjuer gjorts med barnbarn till Kristina Nicklasson, en 
kvinna som bodde på Bosmålatorpet 1891-1923. Materialet 
ger en god inblick i hur en fattig familj levde vid sekelskiftet. 
Utifrån detta ska så småningom miljöerna bindas samman i 
tematiska spår. Människorna i husen synliggörs! 

Ut i regionen 
Genom den skånska modellen för regional museiverksamhet 
skrevs avtal med såväl Riksantikvarieämbetet som Region 
Skåne. Bland annat ansvarar Kulturen för det kulturhistoriska 
nätverket mellan de skånska museerna. För kulturmiljövården 
har det geografiska området utvidgats. Vi gör också etnologi
ska undersökningar för att få kunskap om den skånska befolk
ningen och deras syn på kulturarvet. Dessa projekt är i regel 
fleråriga. ldeerna har vidareutvecklats ur de konferenser vi ar
rangerat på temat »Vems är museet?«. 

I Sjöbo, där vi också driver vårt stora samarbete med hu
manekologerna på Kulturens Östarp, startade vi under året en 
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satsning med betoning på dialog och delaktighet. I Eslöv har 
under hela året skett en dialog med den ideella museiföre
ningen om hur man bygger upp ett lokalt museum. I Billinge 
försöker vi tillsammans med byns invånare »väcka liv« i byns 
kulturmiljöer för att se vad de har att berätta om utvecklingen 
de senaste 50 åren. En rapport kommer så småningom. I hela 
Skåne inventerar vi fotografer tillsammans med Malmö mu
seer, också här tack vare ett anslag från regionen. Det skall så 
småningom utmynna i en bok samt flera utställningar. 

Ut i världen - på Kulturen 
Utställningsprogrammet var mer globalt än skånskt år 2 ooo. 
Detta berodde till stor del på en djupdykning vi gjorde i sam
lingarna. I anslutning till Tutanchamon då och nu exponerades 
ett urval gravföremål ur den egyptiska samlingen. I ett natio- · 
nellt samarbetesprojekt initierat av Medelhavsmuseet, Svenge 
och den islamiska världen - ett svenskt kulturarv lyfte Kulturen 
fram både konstföremål skapade inom den islamiska kultur
sfären och andra föremål med olika slags anknytning till is
lam. Inte minst med tanke på den stora muslimska invand
ringen känns det meningsfullt att peka på de tusenåriga kon
takterna med den muslimska världen. Båda dessa utställning
ar väckte ett stort publikintresse. 

Aldrig tidigare har så många människors vardag och tanke
sätt förändrats så mycket och så snabbt som under de senaste 
årtiondenas omvälvning i Asien. Denna revolution visade fo
tografen Stig T Karlsson och författaren Lasse Berg i utställ
ningen I Asiens tid. Möten och återbesök. Indien, Kina, Japan 

I966-I999. Under 1960- och 70-talen gjorde de omfattande 
resor i dessa länder. De har återvänt för att besöka några av 



Medremsantalet 
_uppgick tili 13690 

vid årets slut. 
Antalet besök har 

stigit konstant 
från 1 juli och 

uppgår vid årets 
slut till 123174 

för de olika 
museidelarna 

sammantaget. 

de personer och miljöer de mötte för ett kvartssekel sedan 
och bland annat visat hur utvecklingen förbättrat de materiel
la villkoren även bland Asiens fattiga. Utställningen blev nå
got så ovanligt som en hoppfull rapport om världens tillstånd. 
Kulturen tog ansvar för att möjliggöra produktionen denna 
utställning. Den togs senare över av Arbetets museum i Norr
köping och Folkens museum i Stockholm. Nordenstedska 
stiftelsen bidrog finansiellt. 

Svenskt Avantgarde och der Stumt i Berlin 
Arets stora utställningssatsning gjordes inom ramen för Kul
turbro 2000. Kulturens bidrag var en rekonstruktion av den 
stora · svenska expressionistutställningen r 9 r 5 i galleriet Der 
Sturm i Berlin. Den handfull svenskar som presenterades där 
kom genom sina internationella influenser i hög grad att 
prägla det modernistiska genombrottet i Sverige. De numera 
mycket namnkunniga svenskarna var Gösta Adrian-Nilsson, 
Isac Griinewald, ·Sigrid Hjerten, Einar Jolin och Edward Hald. 
Utställningen innehöll också en internationell del där några 
av der Sturm-konstnärerna var representerade: Marc Chagall, 
Wassily Kandinsky, Oscar Kokoschka, Gabriele Miinther m.fl. 

Utställningen kom till efter ett initiativ av svenska ambassa
den och producerades i samarbete med Skissernas museum 
samt Felix Nussbaum Haus i Osnabriick, där den visades un
der sommaren. Många skickliga specialister anlitades, vilket 
ledde till ·att flera verk som varit dolda för publiken sedan 
r9r5 kupde visas. Utställningen satte Lund och Kulturen på 
konstkartan med ett stort publikt och medialt genomslag. 
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Hedersledamöter och styrelse 
HÖGSTE BESKYDDARE 

Hans Maj:t Konung Carl XVI Gustaf 

HEDERSLEDAMÖTER 

Fru Margit Carlsson 
Byggnadsingenjör Lennart Carlsson 
Direktör Bertil Hagrnan 
Tekn. dir. Nils Hörjel 
Ek. dr. Margareta Nilsson 
Direktör Hans Rausing 
Civilekonom Martin Wiklund 
Direktör Stefan Wiklund 
Direktör Thomas Wiklund 

STYRELSE 

Ordförande 
Direktör Lennart Nilsson 

·Ordinarie ledamöter 
Regeringens ombud: 
SektorchefJan-Olov Westerberg 
Lunds kommun: 
Regionråd Annika Annerby-Jansson 
och folkskollärare Claes-Göran Jönsson 
Föreningen: Direktör Lennart Nilsson, 
advokat Magnus Thorfinn, 
professor Orvar Löfgren, 
informationsdirektör Jörgen Haglind, 
kommunalråd Lennart Prytz, 
direktör Kaj Vareman, 
grosshandlare Hans Jerenäs, 
informationsdirektör Inger Larsson, 
regionchef Catharina Sachs, 
museichef Margareta Alin, 
två fackliga representanter. 
Adjungerad: stf. museichef Claes Wahlöö. 

Suppleanter 
Regeringens ombud: 
fil. dr. Ella Johansson 
Lunds kommun: 
Kommunalråd Tove Klette 
och kommunalråd Sven TufVesson 
Föreningen: 
Stadssekreterare Lars-Åke Sjöquist, 

tandläkare Eva Thott, 
marknadsekonom Catharina Wiqvist. 

ARBETS UTSKOTT 

Annika Annerby-:Jansson, ordf., 
Lennart Nilsson.Jörgen Haglind, 
Inger Larsson, Margareta Alin, 
två fackrepresentanter. 
Adjungerad : Claes Wahlöö. 

R EVISORER 

Lunds kommun: 
Byggnadsingenjör Jan B Tullberg 
Föreningen: 
Aukt. revisor Göran Bengtsson, 
ekonomidirektör Lars Niklasson. 

Suppleanter 
Lunds kommun: 
Lönechef Britt Persson 
Föreningen: 
Domkyrkokamrer Hans Linge, 
kommundelschefKarin Björkman Löö( 

VALB E REDNING 

Kommundelschef Karin Sandberg, 
sammankallande, direktör Gertrud Bohlin 
Ottosson, direktör Lars-Erik Skjutare. 

Sex styrelse- och fem arbetsutskottsmöten 
hölls under året. Årsmötet hölls den 8 juni 
2000 i närvaro av c:a r 20 av föreningens 
medlemmar. 
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Donatorer 2000 

Gåvor till samlingar, arkiv och bibliotek 

Abenius Falkstedt Karin, Hudiksvall 
Andersson Knut, Karlskrona 
Bengmark Marianne, Lund 
Berggren Ann-Marie, Kristianstad 
Berlingske, Köpenhamn 
Bjärnums Fornminnesförening, Bjärnum 
Björling Maja, Lund 
Bringeus Nils-Arvid, Lund 
Bryve Carl Gösta, Lund 
Burman Ulrika, Uppsala 
E11gleson Per, Klågerup 
Föreningen Gamla Carlskrona, 
Karlskrona 
Gustafson Ron, Hörby 
Hedberg Gunnel, Malmö 
Herrström Hans, Lund 
Hägerdal Rie, Lund 
Johannesson Birgit och HC, Broby 
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Johansson Sven Åke, Södra Sandby 
Karlsson Arne, Bjärred 
Karlsson Bengt, Lund 
afKlinteberg Fredrik, Staffanstorp 
Lindholm Stig, Lund 
Lindvall Ann, Lund 
Löfgren Ulf, Teckomatorp 
Markegård Bodil, Lund 
Månsson Ann-Marie, Åstorp 
Olow Eddy, Horred 
Olson Anders, Malmö 
Schale Henning, Lund 
Smith Claes], Lund 
Trolle Bonde Gustaf, Svalöv 
Ullner Elisabeth Hermelin, Åkarp 
\VanngrenJohn,Lund 
Vieweg Maria, Malmö 
Åstrand Folke, Lund 



Donatorer 2000 

Penninggåvor 

Amy och Viktor Altin 50000 kronor till instiftande av fond för bevarande 
av gamla skånska textilmönster. 

Gulli och Hans Ingemansson 50000 kronor för inköp av stolar till Hornsbergssalen 
i Borgarhuset. 

Greta Kjellberg 200000 kronor till utökning av kapitalet i Greta och Sven T Kjellbergs 
fond, testamentarisk gåva. . 

Fil dr, H.C. Gudrun Malmer donerat aktier till ett värde av 500000 kronor för köp 
av mark för tillbyggnad av magasin. 

Nordenstedtska Stiftelsen 
245 ooo kronor till utställningen I Asiens Trd 
2 50000 kronor till utställningen Svenskt Avantgarde oclr Der Stum1 i Berlriz 
110000 kronor för inköp av negativsamling med flygfotograferade by- och 
landskapsbilder 
5 ooo kronor till översättning av föredrag till tyska samt till tryckkostnad för publikation 

338 medlemmar har via mecenatkontot bidragit med 192057 kronor. 

Lennart och Margit Carlssons stiftelse bekostade underhåll av husen på norra området. 
Under året användes 473441 kronor. 

Crafoordska stiftelsen 50000 kronor till Unga Kulturen. 

Sparbanken Finn 1,6 miljoner till Unga Kulturen. 
Under året har använts 1,5 miljoner. 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bekostade IT-utvecklingen. 
Av totalt 7 330289 kronor användes under året 3 265 594 kronor. 
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Medverkande i årsboken 

MARGARETA ALIN är Kulturens chef. 
Hon har i byggnadsvårdsfrågor bland 
annat gjort Landskronas bevarandeplan 
och varit landsantikvariernas representant 
i Riksantikvarieämbetets grupp för bygg
nadsvård. 

ELLA JOHANSSON är fil.dr., projektledare 
och forskare vid Etnologiska institutionen, 
Lunds universitet. Redaktör för förelig
gande årsbok. 

BJARNE STOKLUND är professor emeritus 
i etnologi vid Köpenhamns universitet 
och f.d. museumsinspektor vid Frilands
museet i Sorgenfri. 

CECILIA FREDRIKSSON är fil. dr., forskare 
och lärare vid Etnologiska institutionen, 
Lunds universitet, där hon bland annat 
driver forskningsprojektet Kulturella 
perspektiv på genmodifierade kulturväxter. 

KENNET JOHANSSON är biolog och chef 
för det nya Malmö Museer. Han har tidi
gare arbetat med integrering av natur
och kulturfrågor på Länsmuseet i Kris
tianstad och som chef för Vänermuseet i 
Lidköping. 

EVA KJERSTRÖM SJÖLIN är l:e antikvarie 
och chef för enheten för Kulturhistoria 
och Kulturmiljö vid Kulturen. Hon är hu
vudansvarig samordnare för verksamhe
ten på Östarp. 

PERNILLE GOOCH är universitetslektor 
och projektledare för Östarpsprojektet vid 
Humanekologiska avdelningen, Lunds 
universitet. · 

SUSANNE VELANDER är amanuens vid 
Humanekologiska avdelningen, Lunds 
Universitet. Arbetar inom Östarpsprojektet 
främst med Östarp på 1830-talet, men 
även till viss del med 1930-talets bruk
ningsmetoder och grödor. 
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BARBARA JOHNSON är landskapsarkitekt 
och arbetar bland annat med upprättande 
av ett åtgärdsprogram för utveckling och 
underhåll av Kulturens trädgårdsmiljöer. 

JAN MARK arbetar som dramaturg inom 
teater- och museivärlden. 

EVA KLANG ERIKSSON är museilektor på 
Kulturen och arbetar med ett regionalt 
uppdrag kring ide- och metodutveckling i 
museipedagogisk verksamhet. 

KJELL HANSEN är fil. dr. och forsknings
samordnare på Kulturen. Han är också 
lektor i museivetenskap vid Uppsala 
universitet. 

NIKLAS INGMARSSON är etnolog och 
antikvarie på Kulturen. 

ESBJÖRN WANDT är f.d. organisk-biolo
gisk grönsaksodlare. Numera husbehovs
odlare, folkhögskolelärare samt amanuens 
på Humanekologiska avdelningen vid 
Lunds universitet. 

CLAES WAHLÖÖ är stadsantikvarie i Lund 
och som l:e antikvarie på Kulturen 
ansvarig för byggnadsantikvariska frågor 
på friluftsmuseet. 

BJÖRN HEGELUND är arkitekt utbildad vid 
Konstakademin i Köpenhamn. Han arbe
tar främst med byggnadsvårdande upp
drag, bland vilka, förutom Kulturen, 
märks Domkyrkan och Katedralskolan i 
Lund. 
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