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ANKI DAHLIN 

Platsers historia 
Det finns ett stort intresse för människors miljöer och förhopp

ningsvis därmed också för friluftsmuseer. Kulturen är unik genom 

att dels vara ett museum med stora föremålssamlingar, dels ett 

friluftsmuseum. Till detta tillkommer dessutom Kulturens Östarp 

med tre gårdsanläggningar. Totalt är det 60 byggnader som skall 

vårdas användas och utvecklas. Alla hus är i någon mening bygg

nadshistoriskt intressanta och samtliga är belägna i kulturhistoriskt 

vä rdefulla och intressanta omgivningar - det kan vara en trädgård, 

en park eller ett jordbrukslandskap. 

Kulturen satsar nu på kulturmiljövård, vilket är en viktig och an

gelägen kursändring för vå r verksamhet. Våra byggnader och mil

jöer är intressanta som referensobjekt. De har på sätt och vis sovit 

en törnrosasömn och den kunskap de besitter har varit vilande. 

Det är nu dags att visa och återväcka all denna lagrade kunskap. 

Kulturen tar hand om sina kulturhistoriskt intressanta byggnader 

och vi vill göra dem tillgängliga för alla som vill lära sig mer om 

hur man renoverar och vårdar gamla hus. I vår verksamhet utgår 

vi från byggnadsantikvariska dokumentationer och tar hänsyn till 

kulturhistoriska värden inför nödvändiga restaureringar av såväl 

byggnader som trädgård. 

I arbetet med att utveckla ett nytt arbetssätt, som inbegriper att 

människor omkring oss blir engagerade och delaktiga i vår verk

samhet, är våra byggnader och vårt arbete inom kulturmiljövård 

viktigt. Som ett led i denna process, och inför vår nya utställning 

ByggnadsKulturen, har vi bjudit in omvärlden till att medverka i in-

s. 2-3: Skånska blommehöns vid Ga mlegård på Kulturens Östarp. 
< Bosebo kyrka. 
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samlandet av föremål och kunskap kring byggnadsvård. Vi har ock

så, genom våra hitflyttade eller på platsen ursprungligen byggda 

hus, många byggnadst ekn iskt intressanta detaljer att visa upp. 

Från utstä lln ingen kan man som besökare med fördel vandra ut i 

friluftsmuseet och beskåda äldre byggtekniker el ler byggnadsde

taljer. I skrivande stund pågår bland annat restaureringen av Herre

huset och av Uranäsboden, eller Dackestugan som den också ka ll

lats, och under arbetets gång har det framkommit ny intressant 

kunskap om byggnaderna. 

Många träd på området har på senare år varit tvungna att tas 

bort därför att de varit gamla och svaga. Några har varit angripna 

av svamp. Inför förändringar och nyplanteringar har vi tag it fram 

information om de trädgårdar med växter och träd som funn its på 

området. I arkiv hittar vi material som vi kan använda, som exem

pelvis Sofia Carolina Lings berättelse om hur hennes far, Per Henrik 

Ling - den svenska gymnastikens fader, förvand lade trädgården 

hörande till det hus som nu kallas Herrehuset, ti ll en liten park i 

början på 1800-talet. Det är onekligen trist att fä lla träd, men det 

ger oss också möjligheter att fundera över platsens bruk och his

toria och att förena det med dagens behov av rekreation, upple

velse och tillgänglighet. Den kulturmiljöpedagogiska verksamhe

ten kring byggnader och t rädgård kommer att stärkas i takt med 

at t verksamheten ut vecklas. Ett kunskapsunderlag har tagits fram 

för att vi varsamt ska kunna vårda byggnader och landskap så att 

Kulturens Östarp ska kunna spegla livet på en bondgård i början 

på 1800-talet. 

I vå rt kultu rmiljöarbete möter vi människor och för dialoger med 

omvärlden antingen på Kulturen, på Kulturens Östarp el ler någon

stans i Lund eller södra Sverige. Det kan t ill exempel ske i sam

band med bebyggelseantikvariska uppdrag eller i ett schakt vid 

ett arkeologiskt uppdrag. Vår kompetens inom historisk arkeologi, 

som även innefat ta r byggnadsarkeologi, gör att vi är en eftertrak

tad part för uppdrag långt utanför Lunds kommungränser. Många 

arkeologiska fynd från vår stora samling görs också ti llgängliga i 

utst ällningen om det medeltida Lund. Inom kulturmiljövården tar 

vi fram p latsers och miljöers historia, något som kan bidra till att ge 
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sammanhang åt och förståelse för nutiden. 

Kulturens roll och vårt arbete inom bebyg

gelsevård och kulturmiljöarbete syftar till att 

värna kulturarvet i samhällsplaneringen och 

att bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Denna årsbok innehåller texter som kon

kret beskriver vad vi på Kulturen gör, men 

den innehåller också texter som sätter in 

Kulturen och vårt arbete i ett större samman

hang. Kultu rmiljö är ett mycket stort område 

och vi gör inga anspråk på att vara heltäck

ande i denna årsbok. Vi hoppas däremot att 

den skall locka till nyfikenhet och medverka 

till att fler blir inspirerade att se och upptäcka 

nytt i det gamla. Som Björn Magnusson Staaf 

skriver, är museernas kanske viktigaste upp

gift att ge en medvetenhet om historien, nå

got som kan ge perspektiv på nuet och även 

påverka hur människor handlar och agerar. 

Genom dialog, samlande och utställningar 

skapar Ku lt uren mening för människor och 

därmed för samhället. På Kulturen vi ll vi axla 

vårt ansvar och se ti ll att vi är angelägna för 

alla. I samråd med vår omgivning vill vi be

svara och åtgärda frågorna om vilka miljöer, 

berättelser e ller företeelser som är viktiga att 

dokumentera och/eller bevara. 

Trevlig läsning och välkommen till frilufts

museet Kulturen med Kulturens Östarp! 

Önskar Anki Dahlin 

Vid Kulturens entre stod t id igare en vacker blod
bok som dessvärre fick fällas under året på grund 
av skador. MITTEN: Bosmålatorpet. NEDERST: Ett troll 
lurar i Kulturens stenträdgå rd "lap idariet" på Kul
turens fo lktrodag. 









BJÖRN MAGNUSSON STAAF 

Friluftsmuseer 
Tradition och framtid 
Människan formar sin omvärld, sedan formar omvärlden männis

kan. Detta talesätt är en förenkling, precis som alla stående ut

tryck, men det ligger nog en del i påståendet. Människor har sedan 

begynnelsen påverkat och påverkats av de platser hon befolkar. Vi 

namnger platser, vi skapar stigar och vägar, vi bygger. Namn, stråk 

och ofta även byggnader överlever oss och bildar ramverk för ef

terkommande. Vi är inbäddade i rummets historia, även om vi inte 

alltid tänker på det. 

Museernas kanske viktigaste uppgift är att ge oss en medveten

het om historien . Historia är inte bara något som berättar om hur 

det var förr, den ger oss perspektiv på nuet och kan därmed påver

ka hur vi vä ljer att handla inför framtiden. Historien ger oss inget fa

cit till hur framtiden skall gestalta sig, men den bäddar åtminstone 

för en diskussion om varför samhällen ser ut som de gör. Kanske är 

det fria samtalet om historia själva kärnan i det vi kallar demokrati? 

Ett av mina forskningsämnen är museer i transformation och 

ovanstående historiefilosofiska resonemang är vä rda att ha med 

sig när man studerar museer. Varför friluftsmuseer och vad har de 

för poäng idag? Jag är långtifrån den förste att ställa frågan, men 

den förtjänar att återkom mas till. Naturligtvis har min tankeresa om 

friluftsmuseer sin utgångspunkt i Kulturen. 

För åtskilliga besökare representerar friluftsmuseet nog ofta en 

sorts trygghet . Förändringarna sker här i sakta mak. En del hus och 

mi ljöer har ti ll kommit och restaurerats under de senaste 120 åren, 

s. 10-1 1: Adelgatan me ll a n Kulture ns södra och norra områd e. Till vänster i 
bild ståtar Deka nhuset och där bakom skymtar klockstapeln som stå r vid 
Bose bo kyrka. < Arbeta rbostaden på Kulturen frå n g årdssida n. Hu set ä r 
uppdelat i två läge nheter, där den ena har rekonstruerats så som den såg ut 
1930 nä r målaren Nils Anderssons familj bodde dä r. 
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men grundstrukturerna känns ändå igen. Lugnet ger utrymme för 

kontemplat ion. Stillheten i det yttre ger möjlighet för rörelse i det 

inre. Tankarna rör sig på ett annat sätt än när vi har fu ll t upp med 

att läsa mejl, svara i telefon och att ha synpunkter på och omdömen 

om allt utan att egent ligen ha tid att tänka efter. Kommunikations

och informationsteknik är fantastisk, men ökar samtidigt behovet av 

andrum. Långsamhet är en kva li tet att återupptäcka. 

Sävligheten kan te sig provocerande för några, särskilt i en tid 

då förändringsbenägenhet är ett honnörsord. Kulturens friluftsmu

seum är hägnat med staket och murar. Någon kan säkert uppfatta 

det som att museet är en slags isolerad bubbla där allt står sti ll a. 

Staketen är dock inte högre än att man kan se över dem. Istället kan 

man betrakta friluftsmuseet som en slags spegel, något som ger 

perspektiv på världen vi lever i utanför. Planken är kanske snarare 

att förstå som membran än något som helt utestänger. Låt oss be

trakta Kulturen utifrån en av gatorna inti ll dess murar. Hu r relaterar 

museet till sin omvärld i både vid och snävare bemärke lse? 

Kulturen och Lund. Friluftsmuseets 
betydelse i staden 
Ett signum för staden Lund är dess många snirk liga gator. En av de 

krok igaste heter Ade lgatan . Gatan har förmod ligen löpt på samma 

sätt sedan medeltiden. Den bidrar på ett väsentligt sätt till att ge 

Kulturen en pittoresk inramning. I modern stadsplanering är det så 

dana gatumönster som man försöker återskapa i nya bostadsbe

byggelser. Den rätlinjiga li nja len har sedan ett par decennier slutat 

att enväldigt styra rummet. Rumsanalytiker menar att det kurviga, 

svängda och överraskande gaturummet främjar kreativt tänkande. 

Sådana ant aganden, menar bland annat sociologen Ri chard Flori

da, spelar ro ll när städer måste hävda sig i den g loba la konkurren

sen om den så kallade kreativa samhä llsk lassen. Floridas teser om 

ÖVERST: Kulturens norra område gränsar i väst-er mot S:t Annegatans södra del. 
> Adelgatan med Arbetarbostaden i förgrunden till höger. Staketet är inte 
högre än att det gå r att kika in på friluftsmuseets område och få en skymt av 
alla de byggnader som finns där. 
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Nils Andersson i hemmet på Adelgatan 1 b, cirka 1927. Familjen Anderssons foto
album, privat ägo. NEDERST: Nils och Siri Andersson med sonen Ninne på gung
hästen, cirka 1927. Kulturens arkiv CL/11:28. 
< Stora rummet i familjen Anderssons lägenhet på två rum och kök i Arbetar
bostaden på Kulturen , så som det kunde ha sett ut 1930. 



den kreativa klassen har blivit omdebatterade, men faktum kvar

står att fastighetspriserna i centrala Lund är bland de högsta i lan

det. Många lundabor kan också, utifrån Floridas definitioner, sägas 

tillhöra den kreativa klassen. Som offentlig institution kan Kulturen , 

murarna till trots, bidra till att göra Lunds innerstad vä lkomnande 

och levande för betydligt fler människor än de som är privilegie

rade nog att bo i centrum. 

Lund är en originell stad i många olika hänseenden, men en av 

de mer anmärkningsvärda säregenheterna är verk ligen den att ha 

ett friluftsmuseum mitt i centrum. Mer än en stadsp lanerare har 

höjt på ögonbrynen när de blivit varse detta faktum . Man måste 

samtidigt säga att de ofta blir än mer förvånade när de ser hur 

väl det smälter in i den övriga stadsväven . Sett från Georg Karlins 

plats så tycks Adelgatan inte skilja sig så mycket från andra delar 

av Lund . De långa murarna som kantar gatan kan kanske te sig lite 

udda, men på det hela taget ser det ändå ut som ytterligare en av 

alla dessa vykortsvackra platser i staden . Var friluftsmuseet börjar 

och slutar kan vara svårt att avgöra för många. En del turister tror 

även att anslutande kvarter och gator hör till Kulturen. Boende på 

den närliggande Hjortgatan har fått oväntade besök av nyfikna 

amerikanska turister vilka häpet utbrustit - Gee whiz! People ac

tually live here! 

Uppkomst i förändringens tid 
En gång var Kulturen dock ett helt nytt fenomen i Lunds stadsbild . 

Det finns fortfarande Lundabor som har barndomsminnen från 

den tid då huvudingången ti ll friluftsmuseet var från Adelgatan . 

Vita huset som ligger söder om Adelgatan slog upp portarna för 

allmänheten först 1929. Kulturens museum på det norra området 

hade öppnat 1892. Äran av att vara det första friluftsmuseet i vä rl

den är en omstridd fråga, men de flesta räknar nog ändå Skansen 

i Stockholm som nummer ett, grundat av Artur Hazelius. Debatten 

om vilket museum som var näst först, har rönt mycket mindre dis

kussion, vilket gjort att Kulturen på ett mer oproblematiskt vis kun

nat göra anspråk på den titeln. 
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Friluftsmuseerna tillkom i en tid då Sverige och västvä rlden be

fann sig i snabb förändring. Det var tiden för industrialismen. In

dustrialiseringen omfamnade även Lund med fu ll kraft. Detta syns 

inte minst på bebyggelsen i den centrala delen av staden. Den 

omvandling som Lunds stadskärna genomgick under andra halva n 

av 1800-talet och början på 1900-talet va r mer omfattande än den 

som ägde rum under senare halva n av 1900-talet. När Kulturen 

grundades var förvandlingen av den akademiska bondbyn, som 

Esaias Tegner en gång talat om, ti ll en modern industristad med 

betydande universitet närapå fullbordad . Georg J:son Karl in, Kul

turhistoriska föreningens primus motor och Kulturen förste musei

chef åren 1882-1934, såg en vär ld förändras i grunden. Skapandet 

av Kulturen och friluftsmuseet va r en reaktion på det. 

Karlin va lde att låta friluftsmuseet spegla ståndssamhället, där 

bönder, borgare, präster och adel utgjort fundamentet för sam

fundsstrukturen . De olika byggnaderna på området skulle repre

sentera ståndens skilda livsvärldar. Denna socia la ordning med 

rötterna i medeltiden försvann under 1800-talet, bland annat ge

nom t våkam marriksdagens införande 1866, då ståndsriksdagen 

övergavs. Museet bidrog till att ge allmänheten en historisk kun

skapsbakgrund i en tid av förändring. Betydelsen av detta va r stor 

i en tid utan både radio och tv. Det var inte för inte som Kultu rens 

motto var forntid-framtid. 

Det fanns således en viktig polit isk dimension i det nya museet 

som öppnade i den radikala univers itetsstaden Lund i slutet på 

1800-talet. Ku lturen gav inte uttryck för samma nationa listiska bud

skap som till exempel Skansen. De återskapade bebyggelsemiljö 

erna på Skansen skulle ge en representation av riket. Byggnader 

från Sveriges landskap, samt en och annan byggnad från unions

partnern Norge, sam lades därför på bergsknallen vid Djurgården. 

På Kulturen avsåg utstä ll ningarna främst att visa hela folkets histo

ria ur ett socialt perspekti v, både fattigas och rikas . Den bild som 

fördes fram på Skansen relaterade främst t ill det etniska. De his

toriska socia la ski ll naderna mellan olika grupper framkom således 

inte lika tydligt i det fr il uftsmuseum som Haze lius skapade. Man 

kan med fog hävda att Skansen därigenom även betonade Stock-

FRILUFTSMUSEER 19 



holms roll som huvudstad och politiskt centrum. Skillnaden mellan 

Kulturen och Skansen är värd att notera. Ett friluftsmuseum är inte 

bara en sam li ng av äldre pittoreska byggnader, det är politik. 

Friluftsmuseet på Kulturen växte fram under en politiskt turbu

lent epok då Sverige ti ll sist blev den demokrati vi känner idag. När 

Kulturen invigdes fanns inte al lmän rösträtt. Då Karlin avgick som 

chef, hade alla myndiga medborgare rösträtt, både kvinnor och 

män. Sverige b lev inte en demokrati på grund av Kultu ren, men 

museet, liksom flera övriga museiinstitutioner i landet, relaterade 

ti ll sin samtid och utvecklade sin roll i förbindelse med samhällets 

demokrati. Kulturens friluftsmuseum sku lle genom sin uppbygg

nad kunna beskrivas som ett viktigt idearkeologiskt vittnesbörd 

från tiden för Sveriges demokratisering. 

Att famna hela historien 
Åtskilliga av dem som entusiasmerades av och stödde Kulturens 

verksamhet under Karlins tid skulle kunna beskrivas som tillhöri

ga sekelskiftets kreativa klass . Museet var sprunget ur en ide som 

kom från den intellektuella eliten, men iden hade även bred folk lig 

förankring. Av Karlins texter framgår det att han ville väcka allmän

hetens historiemedvetande i dess vidaste bemärkelse. Han brann 

för att få människor att reflektera kring de stora sammanhangen, 

men även i lika hög grad kring de små och enkla. De lokala traditio

nerna skul le re lateras t ill de globala. Många museiforskare har idag 

påpekat de slående likheterna mellan Karlins visioner och dagens 

ideal och ambitioner inom museivärlden . I vissa hänseenden var 

Karlin ofta mer radikal än vad vi kanske vågar vara idag. Det finns 

än idag åtsk illiga spår av Kar li ns frimodighet. 

En byggnad som drar till sig blickarna från Ade lgatan är ett högt 

medeltida tomliknande hus. Man kan lätt tro att det legat där se

dan urminnes tider, men när man läser i guideboken får man veta 

att byggnaden, det så kallade Dekanhuset, ursprungligen stod 

vid Kyrkogatan. 1908 blev den byggnaden en del av Kulturens fri

luftsmuseum. Vid denna tid hade Karlin själv börjat uttrycka kritik 

mot vissa delar av de ideer som kopplats till friluftsmuseerna. Han 
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Georg J:son Karlin studerar en medeltida kam. 
Kulturens arkiv KM 93244. 



ifrågasatte iden om att den idealiska bevaringen för äldre bygg

nader skulle vara på museer. Han ansåg att en byggnad inte bara 

var ett objekt, utan en del av en hel miljö. Om ett hus lyftes ur sin 

omgivning, försvann dess "själ", menade Karlin. Gällande Dekan

huset förespråkade han därför att det sku lle bevaras på p lats, helst 

i funktionen som medeltida museum, eller om detta inte gick, som 

restaurang. Karl in var b land de första att föra fram dylika ås ikter rö

rande ku lturmiljöer. Idag är tanken om bevarande på plats ett ideo

logiskt fundament inom allt kulturmiljöarbete. Kampen om Dekan

huset slutade med en mindre bra lösning ur Karlins perspektiv. De

kanhuset togs ner sten för sten och återuppfördes på Kulturens 

norra område. 

Byggnaden har en komplex byggnadsh istoria. De äldsta de

larna av huset som vetter in mot parken visar på 1200- eller 1300-

tal, medan den större torndelen mot gatan troligen härrör från 

1400-talet . Ett återuppförande av en stenbyggnad är ingen lätt 

sak, men man får trots all t ändå en god förestä llning om hur det 

ursprungliga huset en gång gestaltat sig. En stor del av det ur

sprungliga byggnadsmaterialet återanvändes också. Även om det 

hade tillåtits att stå kvar, är det inte osannolikt att det fått genom

gå större förändringar för att göras mer funktionellt. Man kan dock 

inte frångå att Karlin hade en annan syn på det autentiska än vad 

vi har idag . På andra våningen, där freden i Lund troligen under

tecknades 1679, som formel lt avslutade Skånska kriget mellan Sve

rige och Danmark, lade Karlin till en rekonstrukt ion av ett privet, 

ett medeltida dass. Toa letten, som visserligen inte var avsedd för 

praktisk användning, mynnar snett ovanför ingången till Dekan hu

set. Under medeltiden hade man förvisso en annan syn på hygien, 

men ett privet av det här slaget alldeles bredvid huvudporten finns 

det inga arkeologiska belägg för. Här tog sig Karl in definitivt en fri 

het i sin historieförmedling. Priveten är ett tydligt bevis på Karlins 

övergripande ambition att ge en allomfattande och helhetlig bild 

Dekanhuset med ett privet place rat på e n t äml ige n olämplig plats ovan in
gånge n t ill huset . Här ha r Georg J :son Kar lin värderat det pedagogiska syftet 
hög re än att rekonstruktionen skulle vara fun ktione llt riktigt. 
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av samhället och världen - även skiten hade då sin plats i kultur

historien. 

Vilken ställning ha r då friluftsmuseerna idag? Är de enbart läm

ningar som vittnar om en annan tid, då Sverige såg annorl unda ut 

än nu? Fyller de främst rollen som mysiga och spännande lekpar

ker? Man ska ll abso lut inte förr inga de idehistoriska betyde lserna 

och det är verkligen inget fe l på härliga lekparker, men den bety

delse fri luftsmuseerna kan ha för samhä llspedagogiken är långt

ifrån överspe lad. 

Med historien som kompass 
Kärnan i friluftsmuseernas berätte lse har varit hur människor for

mat och formats av sina livsmiljöer. Livsm iljöerna tog sig tyd ligare 

uttryck i de förindustriella samhällena och det är oftast dessa som 

förevisas. Sammanhangen i denna för industrie lla värld kan te sig 

som prim itiva och avlägsna för många av oss. Vi som bor i Sverige 

lever i regel bekvämt, men bekvämlighet är förrädiskt. Man vänjer 

sig lätt vid den och tar den för given. Mänskligheten har dock inte 

frigjort sig från en fysisk och materie ll verklighet, men det är myck

et svårare för oss att se och förstå sambanden. De tekniska, sociala 

och ekonomiska relationerna är oerhört sammansatta idag, men 

behoven av att försöka skapa förståe lse för helheterna är lika stora 

nu som då Ku lturen invigdes. 

Hur ska ll vi kunna förhålla oss till dagens viktiga politiska frågor 

om vi bara ser världen som fragmentarisk och ogripbar? Demokra

ti kräver engagemang, men utan kunskap är det svårt att engagera 

sig. Museerna har därför långt ifrån förlorat sin betydelse i det de

mokratiska samhället. De behövs mer än någonsin . Friluftsmuseer

nas betydelse ligger därmed inte främst i att de är vackra miljöer 

och besöksan läggningar som lockar turister och stärker bygdens 

ekonomi. Museernas viktigaste uppgift är knappast heller att tjäna 

som lockbeten för den kreativa klassen. Dessa roller kan de förvis

so också ha och det behöver inte vara något fel på det, men de bör 

M idsommarfirande på Kult uren . 
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trots all t ändå ses som underordnade det samhä llspedagogiska 

uppdraget. 

Ska ll då de gamla byggnaderna helt bytas ut och ersättas av vår 

egen tids arkitektur för att samtiden skall komma i fokus? Nej, det 

behövs troligen inte, även om friluftsmuseerna för pedagogikens 

skull kan kompletteras med moderna byggnader. Förnyelsen lig 

ger till största delen i berättandet. Vi kan ta exemplet byggnads

tekn ik. Hur vi bygger för eko logisk, social och ekonomisk hållbar

het är en central politisk fråga idag . Ett ganska bra sätt att närma 

sig detta problem är att ställa sig frågan - hur byggde man förr 

och varför byggde man så? De flesta friluftsmuseer kan beskrivas 

som fantastiska exempelsamlingar på byggnadsteknik. På ett fri

luftsmuseum kan man verkligen studera byggande från grunden 

i dess mest bokstavliga betydelse. De problem som efterkrigsti

dens och dagens moderna byggnadstekniker ofta uppvisa r, fa ller 

i fle ra fa ll ti llbaka på att vissa grundläggande princ iper som fanns 

i äldre byggande övergivits. Ä ldre byggnader var givetvis heller 

inte problemfria, men genom pedagogiskt berättande kan man 

låta det gam la och nya möt as i syfte att skapa förutsättningar för 

int ressanta insikter och se upphov till spännande frågor. Spörsmål 

av många o li ka slag med kulturhistoriskt djup och dagspolitisk bä

ring kan då stä llas: Kan traditione ll teknik göras ekonomiskt hå llbar 

i dagens byggnadsprodukt ion? Vilka och vems socia la och ekono

miska behov var det som tillfredstä lldes förr och nu? Vad menar vi 

med hållbarhet när historien visat sig ständigt föränderlig? 

Sva ren på dessa och många andra li knande frågor är inte givna. 

De är öppna för to lkningar och debatt, men vi kan inte strunta i 

dem. De re laterar ti ll en levande och verklig värld omkring oss, till 

en framtid som vi och våra barn en gång kommer att leva i. Vi har 

ingen karta til l det samhä lle som vi kommer att forma i framtiden. 

Vi vet inte he ller vi lken ro ll de ku lturh istoriska museerna kommer 

att ha i denna utveckl ing, men förhoppningsvis kommer vi att kun

na ta dem till hjä lp för att diskutera kompassriktningen. 

Siv och Bertil på trappan till familj e n Ande rssons bostad på Ade lgat an 1b. 
Familjen Anderssons fotoalbum , privat ägo. 
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KARIN GUSTAVSSON 

En kapplöpning 
med förödelsen 
Om dokumentationen av allmogekultur 
under 1900-talets första decennier 

Vå ren 1916 vistades den då 24-årige konsthistorikern Sven T Kjel l

berg några veckor vid Lärkesholm i nordvästra Skåne, där hans 

hustru Britta Kje ll berg, född M ate ll , hade släktingar. Därifrån skrev 

han b rev till sin gode vän i Stockholm, den några år äldre Sigurd 

Erixon som var amanuens vid Nordiska museet: 

Jag önska r du kunde komma hit i sommar. Här f inns nog åtski l

lig t att göra . De mina skulle b li förtjusta. M ed Lärkesholm som 

huvudkva rte r skulle vi per cykel kunna befara en nog så intres

sant periferi. Och det är, vad dessa bygder beträffa, i Grevens 

tid. Här är t ex en stor ski ll nad mellan denna och angränsande 

socken vad målet beträffar. Två stugor, som ligga tätt intil l var

and ra, men den ena i Röke, den andra i Ö rke lljunga socken, ha 

invånare som ta la helt o lika. 

Citatet får b li upptakten till denna arti ke l, som behand lar det in

t resse för allmogekultur som fanns i breda kretsar i både Sverige 

och de fl esta eu ropeiska länder decenn iern a kr ing seke lskiftet 

1900. Landsbygdsbefolkn ingens li vssti l, bruksföremål, bebyggelse 

och od lingar, dia lekter och trad itioner och hela livsvärld ti lldrog sig 

uppmärksam het. Från de styrande i riksdag och reger ing och även 

s. 28-29: Blekinge gå rde n fl yttad es frå n byn Nybygde n i västra Blek inge till 
Kulture n 1!!92. < Vippe nto rpet i Ys by socken i södra Ha ll and ä r ett hus av syd
g ötisk t yp . Vid 1900-ta lets börja n tog e n loka l he mbygdsförening över huset, 
so m inte har va rit be bott sed a n 1910. Fotografi frå n 1921 , He lsingborgs mu
seers a rkiv. NEOERST: Baksida n av Blekingegå rde n på Kulture n. 
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på lokal nivå i landsting och kommuner togs en lång rad initiativ 

som syftade till att på ett systematiskt sätt samla in och arkivera 

allmogekulturens olika uttryck. En lång rad föreningar med syfte 

att samla in och förvalta allmogekulturen startade också, flera av 

dem kom att bli grunden till offentliga museer. 

Kjel lberg hade lärt känna Sigurd Erixon i början av 1915. Sigurd 

Erixon (1888-1968) hade några år tidigare påbörjat ett ambitiöst 

arbete med att kartlägga äldre byggnadskultur på landsbygden 

inom ramen för sin tjänstgöring vid Nordiska museet. Under ett 

par somrar var Kjell berg en av flera unga fältarbetare som med va

rierande grad av självständighet bistod Erixon i det arbetet. Fältar

betarna tog sig fram på cyke l på landsbygden, och arbetade med 

att mäta upp och göra ritningar av äldre bebyggelse, fotografera 

och samla in uppgifter om byggnaderna från äldre invånare. Paral

le ll t pågick arbetet med insam ling av traditioner, sagor och seder, 

folkvisor, dialekter etc. Erixon kom att ägna sig åt utforskande av 

bebyggelse och byväsende under hela sitt yrkesliv, från 1912 som 

amanuens vid Nordiska museet, från 1934 som innehavare av den 

Hallwylska professuren i etno logi som var knuten till museet. Även 

efter sin pensionering i mitten av 1950-talet fortsatte Erixon att be

arbeta sitt forskningsmaterial. Sven T Kjell berg (1892-1978) kom att 

tjänstgöra först vid museet i Västerås, sedan i Göteborg. 1934 blev 

han utnämnd till chef för Ku lturen. 

Drivkrafterna och tidsandan 
I det inledande citatet från Kjellberg ryms mycket av vad lands

bygdsundersökningarna syftade till och vad som var de medver

kandes drivkrafter. Det är "i Grevens tid", menade Kjell berg. Den 

upplevelse av brådska som detta uttryck avspeglar delades av alla 

som var engagerade i dokumentationerna av allmogekulturen. 

Kjellberg, som liksom Erixon hade studerat nordiska språk, skri

ver också om sina iakttagelser av dialekterna - målet - i trakten 

1924 ordnades en nordisk etnologkonferens i Köpenhamn, där Sigurd 
Erixon (t v) och Sven T Kjellberg (t h) deltog. Linköpings stiftsbibliotek, 
Sigurd Erixons personarkiv. 
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kring Lärkesholm. Vid universitet och högskolor bildade intresse
rade studenter landsmålsföreningar, som hade som ändamå l att 
dokumentera dialekter, en av de uppgifter som det ansågs vara 
bråttom med. Dessa, från början ideella föreningar, utvecklades 
sedan till de arkivinstitutioner som i organiserad form kom att syss
la med insamling och arkivering av dia lekter och fo lkminnen, och 
som fortfa rande bedriver verksamhet . Många som intresserade sig 
för dialekter sökte sig till ämnet Nordiska språk. Exempelvis dispu
terade Ernst Wigforss (sedermera legendarisk socialdemokratisk 
finansminister) i Nordiska språk i Lund på en avhandling om folk
målen i södra Halland 1913. Avhand li ngen byggde på flera som
rars fä ltarbeten i Halland. 

I första delen av sin tredelade memoarbok Minnen (utgivna i 
början av 1950-talet) gör Wigforss liknelsen mellan sina dia lekt
utforskningar vid 1900-talets början och en upptäcktsfärd till ett 
okänt land. I det inledande citatet av Kjellberg heter det att han 
tillsammans med Erixon vill resa i en "nog så intressant periferi". 
Denna syn på det som skulle utforskas som vita fläckar på kartan, 
som okända länder och som obekant periferi, är gemensam för 
hela kart läggningen av allmogesamhä llet. Inte för inte kallade 
Erixon och hans sa mtida fältarbetena för "exped itioner". Inspira
tionen från de samtida stora geografiska upptäckterna i avlägsna, 
exotiska länder är uppenbar. De personer som var delaktiga i ut
forskandet av allmogesamhället uttryckte också på olika sätt att de 
var banbrytare på ett fä lt som nyligen hade börjat utforskas. Vid 
läsn ing av korrespondens mellan nyckelpersoner tonar det fram en 
bild av en rådande pionjäranda, där de som deltog var präg lade av 
samma världsbild som manat fram de stora geografiska upptäck
terna på ko loniserade kontinenter. 

Allmogekulturen sågs som dömd till undergång. Wigforss kon 
staterade i si n självbiografi att: "Det är dia lekternas lott att för
svinna och ersättas av ett gemensamt riksmål. Centraliseringens 
och likriktningens seger över den fria naturvuxna mångfalden". 
En li kartad uppfattning fanns om allmogens bebyggelse. Den var 
dömd att försvinna. I en riksdagsmotion om utforskandet av all 
mogesamhället från 1919 hette det: "Nya byggnadsmetoder hava 
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för längesedan omöjliggjort fortbeståndet av de gamla husen ---." 
Andemeningen här är att det gamla försvann, men det gick inte 
att förhindra. Därför blev insamling och dokumentation så viktigt, 
därför upplevdes brådskan som så stark. I en artikel i Nordiska mu
seets publikation Fataburen 1920 uttrycktes arbetet med att doku
mentera al lmogens miljöer som en "kapplöpning med förödelsen". 

Erixon, som på 1910-talet var läromästare åt Kjellberg och andra 
unga män med ambitioner inom museiväsendet, hade många in
spiratörer och föregångare. Från mitten av 1800-ta let verkade ett 
antal pionjärer där Nils Månsson Mandelgren och Gunnar Olof Hyl
ten-Cava llius tillsammans med Nils Gabrie l Djurklou och Leonard 
Fredrik Rääf sannolikt är de mest kända . De ägnade decennier åt 
att resa runt i Sverige till fots och med hästskjuts, i syfte att doku
mentera olika uttryck för landsbygdsbefolkningens ålderdomliga 
livsstil. Även de hade hävdat att det va r bråttom med dokumenta
tionerna, och b rådska n hade alltså inte avtagit utan snarare ökat då 
Kjellberg 1916 funderade kring folkkulturen i trakten kring Lärkes
holm. Etab lerandet och utvecklingen av friluftsmuseerna skedde 
i denna tidsanda och med dessa drivkrafter. Hela byggnader och 
gårdsmiljöer skulle räddas från försvinnande genom att flyttas . 

De eftertraktade ryggåsstugorna 
1892 gjordes Kulturens första förvärv till friluftsmuseidelen, ett bo
ningshus från en gård i Jämshögs socken i Blekinge. Byggnaden 
består av en låg mittdel som var sjä lva bostadsdelen med härd och 
kök, samt två högre förrådsdela r på ömse sidor av stugan. Byggna
der av denna typ hade många benämningar, de ka llades b land an
nat högloftsstuga, bålestuga, högstuga, lågstuga och ryggåsstuga. 
Den låga delen av huset som inrymde bostaden var den egentl iga 
ryggåsstugan, där taket vi lade på en kraftig längsgående bjä lke och 
inget loft fanns. Hustypen förekommer i mellersta och norra Skåne, 
i Blekinge, södra Småland och södra Halland . Eri xon introducerade 
1917 den vetenskapliga termen sydgötiskt hus, som sedan dess har 
använts av byggnadsforskare och museipersonal. Att det var en så
dan byggnad som b lev Kulturens första flyttade byggnad förefaller 
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i efterhand som självklart. Husen förknippades med ålderdomliga 
bostadsförhållanden och hade uppmärksammats även av Erixons 
föregångare Mandelgren och Hylten-Cava lli us på grund av husens 
förmodat höga ålder och förbindelser med urgamla förhållanden. 
En interiör av en ryggåsstuga från Årstad i Halland visades 1873 
i den utställning som Nordiska museets grundare Artur Hazelius 
ordnade i provisoriska lokaler på Drottninggatan i Stockholm, som 

föregick den stora museibyggnaden på Djurgården. Vid 1903 års 
stora konst- och industriutstä ll ning i Helsingborg var en stuga från 
Västra Karup på Bjärehalvön en av attraktionerna . 

Dessa byggnader var alltså redan på Erixons tid sedan flera de
cennier etablerade som en sorts sinnebild för den försvinnande 
allmogekulturen . De kom att bli starkt eftersökta under de bygg
nadsundersökningar, som under Erixons ledning eller inspirerade 
av hans arbete, gjordes i Skåne, Blekinge och Halland på 1920- och 
1930-talen. Även museer och hembygdsgårdar var ivriga att köpa 
och flytta sydgötiska hus till sina domäner. En fältarbetsexpedition 
från Helsingborgs museum kom sommaren 1921 till en ryggåsstuga 
i Uggeltorpets by i Vittsjö socken . Därifrån rapporterades till musei
chefen att stugan var väl bibehållen, trots att den numera användes 
som hönshus och förråd . Det rådde konkurrens om ett eventuellt 
förvärv, stugan var eftertraktad: "Museet i Lund har reflekterat på 
att inköpa stugan. Den torde kunna förvärvas för ca 1000 kr". 

När Kjellberg befann sig i Lärkesho lm våren 1916 hade han inte 
bara öronen på helspänn för olika dialektvarianter, utan han hade 

också ögonen öppna för ryggåsstugor och andra ålderdom liga 
hus, som på många håll hotades av flyttning eller rivning. Det brev 
från Kjel lberg till Erixon som citerades inledningsvis fortsatte: 

Hemkommen träffade jag ett par damer, som påstodo att i Bä
linge som ligger Yi mil härifrån finns 2 ryggåsstugor som skola ri
vas i sommar. Dit far jag på torsdag! --- Helt nyss omändrades två 

sådana stugor på ett ställe som kallas Hallen här på Lärkagods. 

När å lde rdomliga byggnade r som Blekingegårde n fly ttades t ill museer fylldes 
de av akt ivit ete r som skulle visa e n gånge n tids livsstil fö r muse ibesöka rna. 
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Inspirerad av Er ixon utförde Kjellberg ett pa r "kulturundersökning

ar", i fo rm av smärre byggnadsdokumentationer i trakterna kr ing 

Lärkesholm. Han fotograferade och skissade upp p lanlösn ingen 

för några ålderdoml iga byggnader i trakten, bland annat en förmo

dad ryggåsst uga i Sjöbygget i Oderlj unga socken . Denna byggnad 

var uppförd i både knutt imrin g och ski ftesverk, en blandning av 

byggnadstekniker som gjorde den extra intressant. 

Intresset för det fö rfl utnas spå r i samtiden växte fram parallellt 

med att samhället moderniserades genom demokratireformer, in

dustria li sering och urbanisering. Ordet kulturarv i den betydelse 

det har idag användes inte, men det går att spåra rötterna till da 

gens kategoriseringar av företeelser som kulturarv till det tidiga 

1900-talets stora inventeringar. Dessa innebar med nödvändighet 

ett vä ljande och därmed bortväljande, vilket krävde defin itioner 

av värdet hos olika objekt . Kulturarv som begrepp och kategori i 

sin nutida användni ng uppstod som en fö ljd av industrisam häll ets 

utveckling, samtid ig t som industrisamhällets o lika yttringar sågs 

som hot mot just det kulturella arvet. 

Natu rresurser hade inventerats i Sverige ända sedan 1700-talet 

och under 1800-ta let fortsatte kart läggn ingarna inom allt fler fäl t . 

Under senare delen av 1800-ta let igångsattes ett anta l nationella 

resursinventeringar, då odlingsba r jord, tillgång på vattenkraft , 

skog, förekomsten av fisk i söt- och sal t vatten, tillgång på mineraler 

och malm kartlades. Under ett par decennier rörde sig en mängd 

experter på o lika områden ute i landskapet med kartor, anteck

ningsblock och ol ika typer av mätinstrument. lnventerandet och 

därmed sammanhänga nde mätande och kvantifierande blev en 

dominerande vetenskaplig metod som även präglade utforskan

det av allmogesamhället . Invente rin garna av allmogens bebyggel

se, dialekter, seder och förestä lln ingsvä rl d ka n ses som ytterligare 

bidrag till de natione lla resursinvente ringarna. 

I april 1916 gjorde Sven T Kjellberg denna dokumentation av en äldre stuga i 
Sjöbygget i Oderljunga socken. Helsingborgs museers samlingar. 

38 KARIN GUSTAVSSON 



EN KAPPLÖPNING MED FÖRÖDELSEN 39 





Statliga utredningar och kommitteer 
1908 startade den så ka llade Folkmusikkommissionen sitt arbete. 

Trots namnet var det inte någon statlig utredning, utan ett initiativ 

från ett sextiotal forskare och insamlare på folkku lturens område. 

Folkmusikkommissionen var ett påtagligt resultat av deras konfe

rens "Första mötet för svensk folkkunskap" som hölls på Nordiska 

museet 1908. Med varierande intensitet kom Folkmusikkommissio

nen att arbeta med insam li ng och publicering av svensk folkmusik 

under många decennier framöver. 

En hemslöjdskommitte tillsattes 1912, och avgav sitt betänkande 

1917. Kommittens uppdrag hade varit att undersöka vi lka statliga 

åtgärder som eventuellt behövdes för att understödja hemslöjdens 

utveckling. Fem års arbete resulterade i en utredning i två delar på 

sammanlagt över 900 sidor. Initiativen på området fortsatte. 1919 mo

tionerade två socialdemokrater, Per-Edvin Sköld och Oscar O lsson, 

i riksdagens båda kamrar om behovet av ett statligt organiserande 

av ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen. Att 

det var just från soc ialdemokratin som initiativet kom betyder inte 

att frågan var politiskt laddad och föremål för starka motsättningar 

mellan olika politiska läger. Tvärtom tycks samförstånd ha rått mel

lan o lika partier och ideologier om nödvändigheten att genom do

kumentation rädda ett försvinnande allmogesamhä lle. 

De båda motionärerna pekade på nödvändigheten av "jättean

strängningar" för att dokumentera allmogeku lturen . De menade att 

tiden var knapp, kanske hade man ett decennium på sig för att "åt 

eftervärlden bevara våra förfäders andliga och materiella odling". 

För att detta skul le vara möjligt räckte det enligt Olsson och Sköld 

inte med det p ri vata initiativets "godtycke", utan de ville se ett stat

ligt ansvarstagande, där staten satsade ekonomiskt på en organise

rad och vä l strukturerad insamlingsverksamhet. Motionen ledde till 

att den så kallade Folkminneskommitten tillsattes 1920. I kommitten 

som leddes av Nils Li thberg ingick Carl Wilhelm von Sydow, Herman 

Geijer oc.h Tobias Norlind. 

Åldermannen i byn Hjersås i norra Skåne demonstrerar bruket av en byalur för 
Nordiska museets expedition sommaren 1920. Helsingborgs museers arkiv. 
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Kommittens uppdrag var att ge förslag på hur ett systematiskt 

utforskande av allmogekulturen skulle organiseras. Tonvikten låg 

på vad vi idag skulle kalla det immateriella kulturarvet. Kommittens 

betänkande presenterades 1923. Utredningsmännen hade va rit 

oeniga om förslagen och von Sydow och Geijer reserverade sig. 
De vi lle se en förstärkning av redan befintliga verksamheter inom 

området, medan utredningen föreslog inrättande av helt nya råd 

och institutioner. Remisstiden kom att bli lång och en stor oenig

het fanns om förslagen som lämnades i betänkandet. Det kan före

falla som att Folkminneskommittens arbete var förgäves eftersom 

den hade varit oenig och inget av dess förs lag realiserades. Men 

utredningen hade genom sitt arbete ändå lyckats utöva påtryck

ning på statsmakterna och 1926 beslöt staten att bevilja så kal lade 
lotterimedel till några av de större aktörerna på området. Verksam

heten kunde därefter intens if ieras och bedrivas i den anda som 

1919 års motionärer hade önskat . Bland annat gynnades Nordiska 

museet och Sigurd Erixons fältarbetsexpeditioner av tillgången på 
lotterimedel. 

Det som förenade alla ambitioner med att inventera, dokumen

tera och arkivera allmogeku lturens olika uttryck var upplevelsen 

av att modern iteten, uttryckt som industrisamhälle och urbanise

ring, utgjorde ett hot mot allmogeku lturen som därför måste räd 

das. Ord och uttryck som i Grevens tid, brådska och skyndsamhet 

används frekvent i argumentationen för olika räddningsinsatser. 

Samtidigt var det just industrisamhället som skapade fö rutsätt

ningarna för dokumentationen och därmed räddandet genom till 

exempel den moderna kameratekniken och effektiva transporter 

med hjälp av järnväg och cykel. 

Här finns nog åtskilligt att göra 
"Här finns nog åtskilligt att göra" skrev Kjellberg till Erixon vå

ren 1916 när han betraktade trakterna kring Lärkesholm. Otroligt 

mycket fanns att göra för den som ville dokumentera allmogeku l

turen, och därmed bidra till dess räddning . Och det var inte bara 

dokumentation som stod på agendan. Tillgängliggörande genom 
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publicering var också starkt prioriterat liksom att bedriva forskning 

på det insam lade materialet. Våren 1916, samtidigt som Kjellberg 

var i Lärkesholm, satt Erixon i Stockholm och planerade komman

de verksamhet. Att producera böcker "i kolonner" var en av hans 

ambitioner: 

Jag sitter hemma och läser och skriver hela påsken. Gud så 

mycket arbete det återstår här i landet för att få ku lturhistoria 

till självständig vetenskap. Men det är förbaskat roligt. Vi skola 

producera böcker snart nu i kolonner. 

Sigurd Erixon publicerade sin första artikel 1911, och sedan följde 

en lång rad böcker och artiklar. 1947 kom hans monumentala bok 

Svensk byggnadsku/tur ut, som byggde på fältarbeten och studier 

som hade bedrivits sedan 1912. 

För att hinna med allt det åtskilliga som fanns att göra gällde 

det att fortsätta kapplöpningen med förödelsen - kartläggningen 

av landets äldre bebyggelse. I ytterligare flera decennier gjordes 

insatser av bland annat Nordiska museet, Folklivsarkivet i Lund och 

flera lokala museer, som de i Helsingborg och Varberg. Likaså fort

satte insamlingen av dialekter, traditioner, sagor och sägner, seder 

och bruk. Insamlingen följdes av vetenskaplig bearbetning och 

publicering. Dokumentationen av både det materiella och det im

materiella kulturarvet fortgår än idag, om än med förändrade mål 

och metoder. Idag är det samtiden som står i fokus, och brådska 

utgör därför inte längre samma incitament för insatserna som det 

en gång var. Kjellberg, Erixon och de andra utforskarna av allmo

gekulturen hade sitt sökarljus inställt på det som redan i deras tid 

var förflutet. Deras mål var primärt inte att undersöka hur bonde

befolkn ingens samtida livsvärld såg ut. De letade spår som ledde 

så långt bakåt i tiden som möjligt. Samtidigt var hela verksamheten 

och de idea l som styrde och genomsyrade den ett resultat av den 

just då dominerande idevärlden. Det förflutna sågs som något av

slutat som var avskilt från den moderna samtiden. Det förflutna 

fanns i en intressant periferi att göra upptäcktsresor i. 
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BODIL PETERSSON 

Gamla tider 
i en ny värld 
Friluftsmuseerna mellan 
tradition och förnyelse 

Längtan efter gamla hus 
Under senare år har jag varit otaliga gånger på Kulturen och andra 

friluftsmuseer. För att vara museer är de oöverträffade som under

hållning för familjer med barn. Under en period var vi på Kulturen i 

stort sett varje helg för att ingående betrakta hus, tak, bjälkar, kar

mar, fönster, fönsterhakar, soffor, stolar, bord och hyllor, gardiner 

och lampor. Vi levde oss in i de återskapade miljöernas atmosfär 

och funderade över människorna som hade bott och levt i husen. 

Vi jämförde d å och nu och funderade mycket över likheterna och 

skillnaderna mellan hur människor har levt i olika tider och miljöer. 

Tack va re våra många besök på olika friluftsmuseer började jag 

fundera kring de gamla husen på ett nytt sätt. Istället för att vara 

enformiga symboler för en sedan länge avdöd bondekultur eller 
högreståndskultur, blev varje hus en individ med en livshistoria 

som satt sin tydliga prägel. Jag lade också märke till att en försiktig 

s. 44-45: Köket i Arbetarbostaden på Kulturen under en visning . < Brede 
Vaerk var Danmarks största textilfabrik fram till 1956 då den lades ner. 
Kring fabriken byggdes ett helt samhälle upp. I förgrunden ser man 
Danmarks första byggr:iad i armerad betong som fungerade som spinneri . 
Tornet tillfogades 1894 och innehåller en sprinkleranläggning . Längst bort 
skymtar en byggnad som uppfördes 1890-95 som väveri och hattfabrik . 
Foto: Nationalmuseet, K111benhavn . 

GAMLA TIDER I EN NY VÄRLD 47 



men påtaglig förnyelse nu äger rum på friluftsmuseerna. Förutom 

restaurering och underhåll av de äldre husen, kan nya satsningar av 

olika slag skönjas. Detta gjorde mig nyfiken på hur bevarandet av 
traditioner och den konkreta förnyelsen faktiskt tar sig uttryck på 

friluftsmuseerna idag, en bit in på 2000-ta let . Vad gör museerna för 

att både bevara och förnya, och därmed attrahera en ny generation 

nyfikna besökare? 

För att besvara frågan väljer jag att jämföra tre friluftsmuseer i 

södra Sverige och Danmark, närmare bestämt Kulturen i Lund, Fri

landsmuseet i Köpenhamn och Den Gamle By i Århus. Det är tre 

museer som jag och familjen har besökt många gånger och tyckt 

mycket om att uppleva. Platserna har både stora likheter och skill
nader. Museerna är alla tillkomna inom en period av sjutton år, 

1892-1909, vid en tidpunkt då det handlade om att rädda byggna

der och miljöer från såväl landsbygd som stad, som var på väg att 

ri vas och försvinna för all tid. Till utrymme och innehåll är skillnader

na mellan museerna dock tämligen stora. Nu befinner vi oss drygt 

hundratalet år efter grundandet. Var befinner sig friluftsmuseerna 

just nu i fältet mellan tradition och förnyelse? 

Kulturen i Lund 
Kulturen drivs av en ideell förening som förvaltar friluftsmuseet i 

centra la Lund och Kulturens Östarp på landet i Sjöbo kommun . Man 

har även ansvar för de historiska miljöerna Tegnermuseet, Hökeriet, 

Borgeby slott och Bosjöklosters mölla och för Universitetsmuseet . 

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige grundades 1882 av 

Georg Karlin och 1892 öppnades friluftsmuseet i Lund för allmän

heten. Ambitionen var att visa Sverige enligt den historiska indel 
ningen i de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. Kultur

historiska samlingar från Sydsverige blandas då som nu med temat 

vär ldskultur, synligt just nu bland annat i en utställning om Kina. 

Man visar genomgående mycket kulturhistoria och hantverk på Kul

turen. På senare tid har intresset .ökat för att visa en blandning av 

traditione ll t hantverk, konst och design för att på så sätt skildra hur 

det förflutna inspirerar nutidens design. Ett tydligt uttryck för detta 
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tänkande är utställningarna Folkkonst och design, där de första 
delarna öppnade 2009. Då och nu kopplas samman och presen
tationer görs på teman som bröllop, dräktskick och formgivning. 
Även den lite äldre utställningen Modernismen - en ny konst i en 
ny värld visar mötet mellan tradition och förnyelse. 

Den äldre bebyggelsen på området restaureras kontinuerligt, 
när museet lyckas få ihop de ekonomiska medel som krävs för 
detta underhåll. Man uppför och tillför också nya hus, dock i min
dre skala, då det tillgängliga utrymmet är förhållandevis litet. På 
friluftsmuseets område i Lunds centrum uppfördes på 1990-talet 

något som har kallas Arkitekternas hus, en liten tegelbyggnad 
uppförd av blivande arkitekter för att visa teglet som byggnads
material. Man har också sedan ett antal år en arbetarbostad från 
1900-talets första del. En annan utställning som tillkom för tiotalet 
år sedan, Ting för lek, visar leksaker genom tiderna. Besökaren tas 
med på en tidsresa, där en berättarröst skildrar lek och leksaker i 
olika tider. 

Att gå utöver områdets byggnader och gamla folkliga tradi
tioner har varit ett sätt för Kulturen att bredda sitt arbetsfält på 
senare år. Ett av dragen för att göra museet relevant i nutiden är 
utställningen Popstad Lund, invigd 2011, som bearbetar Lunds roll 
som popmusikcentrum under tjugofem år, 1971-1996. Med denna 
satsning når man ut, om inte till en helt ung publik, så dock till den 
idag medelålders publik som var med när det begav sig och har 
egna minnen från perioden. 

Utgångspunkten för Kulturens utstä ll ningar och presentationer 
är annars genomgående den materiella ku lturen och i de flesta fal
len även byggnadskulturen och vad de sammantaget kan säga oss 
om människors liv i olika tider. Kulturen befinner sig i såväl traditio
nen som förnyelsen, mellan det lokala och det globala - en fördel 
för ett museum i en stad som inte är huvudstad men ändå drar till 
sig turister och många internationella besökare genom sina sto
ra arbetsgivare Lunds universitet, universitetssjukhuset och flera 
större företag . I staden finns inget annat museum som konkurrerar 
med just Kulturens särskilda inriktning på kulturhistoria, materiell 

kultur, gamla byggnader och världskultur. 
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Frilandsmuseet i Köpenhamn 
Frilandsmuseet är ett museum som utgör en del av en större stat

lig organisation, Nationalmuseet i Köpenhamn . Som del av en hel

täckande museiorganisation kan Frilandsmuseet renod las som just 

friluftsmuseum med gamla byggnader och m iljöer. Museet består 

av omkring 45 gårdar på ett område av 40 hektar. Frilandsmuseet 

är ett till ytan mycket stort friluftsmuseum. Det g rundades 1897 av 

Bernhard Olsen, som fö rst va r direktör för T ivoli och in itiativtagare 

till Panoptikon, ett museum med dockor av vax. Inspirationen häm

tades från dåtidens världsutstä ll ningar med figurer, dräkter och in

teriörer från historisk tid. 

Frilandsmuseet fu llfö ljer än idag traditionen att flytta in och be

vara äldre byggnader på sitt område, och för detta finns fortfa

rande gott om utrymme. Museet har experimenterat med relevans 

i vår samtid, och med sin idag tyd liga 1900-talsorientering vä ljer 

man att presentera byggnader från vårt nära förflutna. En modern 

mi ljö har tillkomm it på museet under sena re år. Det är en stations

by som representerar perioden 1880-1950. Delar i den aktuella 

bebyggelsen är en brugs (motsvarande lanthandel), ett snickeri, 

en smedja/mask inverkstad och en station med godsexpedition. 

Bebyggelsen är uppförd med fabriksframstä ll t byggnadsmateria l 

som vid tiden för det ursprungliga uppförandet efterli knade husen 

i städerna. Anledningen t ill satsningen på stationsbyn är att dessa 

m iljöer idag snabbt är på väg att försvinna i de danska småstä

derna. Man vill särskilt lyfta fram industrial iseringens t idiga skede 

i Danmark. 

Inom ramen för Nationalmuseet är en större nysatsning den på 

industrimiljön Brede Vcerk. Denna industrimiljö, som idag är un

deravdelning ti ll Nationalmuseet på samma sätt som Frilandsmu

seet, ligger bara ett stenkast från Frilandsmuseet, men är ett eget 

Lant hande ln i Stationsbyn på Fr ilandsmuseet låg t id iga re i byn Sundby på 
Fa lste r innan den förvärvades på 1990-ta let. De n öppnades fö r publik 2003. 
Foto: Frilandsmuseet . NEDERST: Runt fabri ksområde t i Brede växte et t sa m
hä ll e med arbeta rbostäde r upp. "De n Lange Lce nge" byggdes unde r å re n 
1833-37 och idag ha r e n läge nhet rekonstrue rats så som de n såg ut åre n 
1950-56. Foto: Frilandsmuseet . 
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besöksmå l. Dock framstår Brede Vaerk tydligt som en förnyande 

satsning i li khet med Frilandsmuseets satsning på stationsbyn, där 

man tar tillvara spåren av industrialismen och på så sätt förhåller 

sig aktivt till vad som har skett i sam hället under de hundra år som 

har gått sedan fr iluftsmuseerna uppstod. Frilandsmuseets förny

else ligger därmed i att fullfölja t raditionen att ta till vara miljöer 

som hotar att försvinna, och att fö lja det spåret vidare fram genom 

1900-talet för att på så sätt närma sig vår tid . 

0 

Den Gamle By i Arhus 
Den Gamle By i Århus på Jylland är en så ka ll ad "selvejende institu

tion" (motsvarande stifte lse). Museet är ett köpstadsmuseum med 

inflyttad äldre bebyggelse från stadsmi ljö. Den Gamle By grunda

des 1909 av Peter Ho lm. Han var släkt med generationer av hant

verkare som va rit ve rksamma i Århus, och han valde medvetet mu

seets inriktning på borgarkulturen i staden. Museet presenterar en 

bild av en gamma l dansk stad. Framstä llningen är inte kronologisk 

utan målet har istä ll et varit att skapa en trovärdi g stadsmi ljö med 

flera olika tidsskikt. 

En omfatt ande satsn ing i Den Gamle By på senare år har varit 

återuppbyggnaden av den från början högborgerliga Memtmes

tergården från 1600-talets slut. Ursprungligen stod byggnaden i 

Köpenhamn. Huset p lockades ner 1944 men kom inte att återupp

föras på museum förrän 1995, och då i Den Gamle By i Århus på Jyl

land. Planen var från början att Memtmestergården skulle uppföras 

i en motsvarig het till Den Gamle By som va r tänkt att an läggas i 

Köpenhamn, men det p rojektet fö rverkligades aldrig. Ateruppfö

randet betecknas av museet som det hittills största byggnads- och 

Förnyelse och tradition i Den Gamle By i Århus. 1970-talskvarteret i Den 
Gamle By. Till vänster en rekonstruktion av ett hus från Kors0r med en radio 
och tv- affär samt en broderiaffär i bottenvåningen. Till höger en rekon
struktion av fasaden från biografen Kosmopala=et i Randers från 1923. 
Foto: Den Gamle By. NEDERST: Myntmästargården vid torget i Den Gamle By. 
Huset uppfördes 1683 till kungens myntmästare. Huset togs ner 1944 och 
magasinerades och kom 1995 i Den Gamle Bys ägo som återuppförde huset 
som öppnades för publik 2009. Foto: Den Gamle By. 
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restaureringsprojektet i museets historia. Det är också en sats

ning på en i sammanhanget traditionell miljö, en gård som hade 

sin höjdpunkt på 1600- och 1700-talen, den period som också 

har återskapats. Huset var under 1800-ta let och fram till början av 

1900-talet en förslummad miljö bebodd av fattiga människor. Det 

är inte denna epok i husets historia som har återskapats. 

En annan större, pågående satsning på nyare tid i Den Gamle 

By är byggandet av ett stadskvarter med hus från perioden 1870-

1970-tal, där 1968-rörelsen och oljekrisen 1972 utgör slutpunkt. In

spiration till satsningen har hämtats från det norska friluftsmuseet 

Maihaugen i Lil lehammer, där en rad friliggande vi llor har uppförts 

för att illustrera byggnadssätt och boende under hela 1900-talet 

ända fram till 1995, det år det senaste huset är ifrån. 

Den Gamle By fullföljer traditionen att flytta in gammal bebyg

gelse på sitt område, men gör likt Frilandsmuseet en uppdatering 

i tid och flyttar in miljöer från nästan hela 1900-talet på museet. 

lgenkänningsfaktorn ökar, och därmed också relevansen för vår 

tids besökare. Dessa nya m iljöer, som definitivt finns i mannamin

net, blir en förnye lse som vädjar till besökarens nostalgiska ådra . 

Friluftsmuseer, tradition och 
förnyelse 
Även om jag bara har skrapat på ytan, visar sig en stor bredd vad 

gä ller både upprätthållande av traditionen och arbetet med förny

elsen av kulturmiljöerna vid de tre museerna. Glädjande nog fort

sätter museerna att förvalta och förnya sina byggnader och miljöer. 

Det finns inget motstånd mot att flytta in och förnya miljöerna så 

att de nu omfattar i stort sett hela 1900-talets byggnadshistoria 

och traditioner i stad och på landsbygd. 

Som koncept för friluftsmuseer idag används ofta "living histo

ry", ett sätt att levandegöra det förflutna som har sitt ursprung i 

USA för 40 år sedan. Det innebär att människor klär sig i tidstypiska 

kläder och agerar och verkar i de mi ljöer som finns inom muse

ets ram. De uttolkar det förflutna som om de levde i den aktu

ella perioden, och möter besökarna med dessa förutsättningar. I 
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förhållande till den ursprungliga traditionen 

då museerna placerade ut dockor i naturlig 

storlek i miljöerna, blir naturligtvis mötet 

med levande personer en ny upplevelse, sär

skilt som personerna ofta är instruerade att 

agera som om det vore den aktuella epoken 

och att inte förstå eller svara på frågor från 

besökare som rör fenomen och företeelser 

i tider efter deras egen. Att använda sig av 

living history på detta sätt får ses som både 

en förnyelse och en återgång till traditionen . 

Istället för att personerna från förr nyss tycks 

ha lämnat rummen och husen, har de nu 

istället anlänt livs levande och börjar prata 

med besökarna . 

Nostalgi genom igenkänning av re lativt 

nyligen svunna fenomen och miljöer är viktig 

för friluftsmuseerna och besökarna. Nostal

gin och oron för att saker skulle försvinna, var 

den huvudsakliga anledningen till friluftsmu

seernas uppkomst, och idag krävs dessa ny

investeringar i senare tider för att besökarna 

ska få uppleva samma känslor som dåtidens 

besökare fick av den nyss svunna epoken 

återskapad på museum. På detta sätt paras 

tradition och förnye lse på ett utmärkt sätt 

vid friluftsmuseerna. 

Sten Rentzhog hävdar i sin bok Friluftsmu

seerna - En skandinavisk ide erövrar världen 

(2007) att det vi ser i museernas modernise

ring i själva verket är en återgång till de ideal 

som härskade vid tiden för deras grundlägg

ning, det vill säga årtiondena strax före och 

Från Kulturens utställning Bröllop!. MITTEN: Del av 
den t extil a installationen Rapport från ett tält. 
NEDERST: Hökeriet i Lund . 





strax efter sekelskiftet 1900. Då grundades dessa museer för at t 

ta hand om byggnader och m iljöer som riskerade att försvinna för 

gott. Helt klart kan det som vi idag uppfattar som strävan efter 

modernisering och samtidsrelevans vid friluftsmuseerna ses i lju

set av museernas ursprungliga ide: att til lvarata sådant som hotas 

av borttagning och g lömska. Och att göra det innan det är för 

sent. Idag tycks rivn ingar och uppbyggnad av nytt i vårt samhälle 

gå i mycket snabbare takt än för hundra år sedan. Det är enklare 

att riva hela miljöer och kvarter idag än det var då. Försvinnandet 

går fort, med effektiva och stora maskiner ti ll hj älp. Det kan också 

vara denna takt på försvinnandet som får oss att tro att fri luftsmu

seerna tar tillvara vå r samtid mer än det förflutna. I sjä lva verket 

hand lar det liksom tidigare om att ta hand om det förflutna, det 

som riskerar att försvinna . Ski llnaden är att det hotade inte är lika 

längesedan förflutet idag som för hundra år sedan, beständig he

ten är inte lika långvarig som då. 

Fri luftsmuseerna har varit och är än idag en klangbotten för det 

omgivande samhällets ideal, längtan och behov. De är fy llda av 

åtråvärda ting från nyligen svunna epoker. De är Antikrundan live 

med samma förmåga att väcka minnen och sinnesstämningar från 

förr till liv hos betraktaren. Det är samtidigt tydligt att underhållet 

av museernas byggnader är kostsamt och svårt at t få ti ll stånd, och 

att det pågår en intensiv förnyelseprocess, i vissa fa ll inriktad på att 

anskaffa ännu fler byggnader och bygga ut det därmed förkn ip

pade framtida underhållsbehovet. Rent praktiskt kan det också i 

vissa fa ll vara svårt för några av fri luftsmuseerna att få plats med 

fler byggnader på sina befintliga ytor. 

Friluftsmuseer, som de jag har presenterat här, rymmer frön till 

nya berättelser. Museerna har fördelen att de inte behöver förvalta 

ett en gång för alla uttolkat förflutet i kronologisk ordning. De kan 

änd ra och förnya bi lden av det nyl igen förfl utna i det oändliga. Uti

från varje nutid b ildas ett nytt förflutet. Nya historier kan ständigt 

sökas i den kultur som omger oss. 

Utställningen Popstad Lund på Kulturen med en rekonstruktion av en rep
lokal. I ut stä llningen finns en scen med instrument, en g arderob med kläder 
och smink, allt för att man själv skall kunna p rova på att vara artist. 
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CONNY JOHANSSON HERVEN 

Ur jordens göntntor 
Arkeologi i museimiljö 
Nästan alla människor har någon gång grävt i marken av olika orsa

ker och plötsligt upptäckt något som fångat intresset. Ibland en lus

tigt formad sten eller ett krälande ryggradslöst djur, men inte säl lan 

återfinns något från människornas egen värld som lagt sig till ro i 

jorden . Även om inte allt är av värde, så väcks tanken till liv om att 

någonting värdefullt kan gömma sig under jordytan. Den världsom

spännande sagoskatten är full av berättelser om hjältar och skurkar 

jämte den lilla människan som gräver upp eller ner föremå l såsom 

mag iska jamsknölar eller tro llguld. Och i flera religioner avs lutas en 

människas vandring på jorden med att hon grävs ner i densamma. 

Under markytan kan det således finnas många dolda ting. 

Om locke lsen för saker i marken kan anses uråldrig, så skall kan

ske iden om att finna även oskattbart immateriellt stoff tillskrivas 

framväxten av den moderna vetenskapen under 1600-talet. Dans

ken N icolaus Stenos studie av geologiska lagerfö ljder i Toscana el

ler Olof Ryd becks d ä g rävande i gravfält vid Gamla Uppsa la är ti

diga exempel på vad som sedan under 1700- och 1800-talen skulle 

bilda egna vetenskaper - geologi och arkeolog i. Nu kunde även 

Kunskapen g limma, om än med ett annat sken än gu ld. 

Letandet och sam landet av lösa fornfynd jämte uppmätningar 

och studier av fasta forn lämningar som exempelvis gravhögar och 

s. 58-59: Lapidariet på Ku.lturen, en plats för medeltida arkitekturdelar från Lund s 
medeltida kyrkor och klost er. < Plats med historia. Det nya Domkyrkoforum och 
Lunds domkyrka. Möt e med dåtiden. Arkeolog Gunilla Gardelin finner en hel kruka 
vid en arkeolog isk undersökning i kvarteret Billegården 6, 1999. 
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borgar blev centrala i den nya vetenskapen arkeologi under 1800-ta
let . De växande samlingarna och dokumentationerna tillfördes 
museerna, som jämte universiteten, kom att bli viktiga aktörer för 
denna utveckling. Museiarkeologin va r betydelsefull i folkbildning
ens tjä nst i kraft av att den ansågs fånga den spirande national
statens fo lksjäl. 

Museiarkeologi 
Kulturens förste intendent, Georg J:son Karlin , var en handlings
kraftig visionär. Hans grundtanke var att materialinsam landet skulle 
sträva efter universalitet - inget som skapats av människor skul le 
utelämnas från samlandet. När de medeltida kulturlagren i Lund 
blottlades i samband med att avloppssystem under stadens gator 
och torg började an läggas, var Karlin klarsynt nog att inse kultur la
grens potential som en i det närmaste outtömlig kunskapskä lla. Med 
samma iver som räddat allmogeföremå l, insam lades de medeltida 
föremålen och därmed lades också grunden till den lundaarkeolo

giska samlingen. Det att vardagsföremå l samlades in, var på Karlins 
tid långtifrån självk lart. Vid slutet av 1800-talet var studiet av med

eltiden i det närmaste uteslutande inskränkt till den kyrkliga sfärens 
kalkmå ln ingar, skulpturer och byggnader. Karl in ansåg det väsent ligt 
att avbilda de äld re lämningar som kom fram i dagern, nu när tillfäl le 
gavs. Syftet var att frambringa begrip liga miljöer åt forna tiders kul
tur. Genom att inse vikten för museet att kunna illu strera en loka l 

kulturhistoria, kom Karlin att kräva en systematisk och kontinuerlig 
verksamhet och lundaarkeologin var därmed född. Inriktningen på 
att publikt åskåd liggöra den medeltida kulturen har även framgent 
varit Ku lt urens bärande verksamhetside. Drivkraften för verksamhe
ten har alltså inte primärt varit inomvetenskaplig. Tydliga exempel 
på detta är återuppförandet av Sankta Maria minor kyrkoru in och 
Dekanresidenset på friluftsmuseiområdet i början av 1900-talet, ef
ter att dessa kulturmiljöer annars riskerat falla offer för den ständigt 
pågående stadsförnye lsen . Vid samma tidpunkt skapades även en 
ru inromantisk "klosterhage", senare kallad Lapida ri et, av de jord
funna medeltida byggnadsfragmenten. M iljöerna är ännu, ett seke l 
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senare, en inspirerande bakgrund för historiskt återskapande fram

föranden av medeltidsmusik eller som kunskapsobjekt för arkeolo

gistuderande i tredimensionell uppmätn ingsteknik. 

Genom att lundaarkeologin genomsyrades av samma reg iona la 

och nationalromantiska tankegods som präglade bevarandet av all

mogekulturen, kom den att fö lja samhällsförändringarna i allmän

het och arkeologiutvecklingen i synnerhet . Kar lin vinnlade sig all tid 

om en god berättelse, vilket fick till fö ljd att hans vetenskap lighet 

kom att kr itiseras av hans medarbetare, inte minst Ragnar Blomqvist. 

Blomqvist är en förgrundsgestalt för systematisk stadsarkeologi och 

upprättade bland annat den arkeologiska generalkartan där alla 

grävningar i staden karterades. Genera lkartan bildade grund för en 

på rent arkeo logiska källor baserad stadshistorisk skildring, till skill

nad mot tidigare, då stadshistoria skrevs uteslutande av historiker. 

Arkeo login f ick en tydligare roll i efterkrigst idens Sverige och en 

målrationell arkeologi i samhällets tjänst växte fram under uppbyg

gandet av folkhemmet. Skyddet och praxisen för kulturm iljöarbetet 

stärktes och arkeologin kom allt mer att ske på uppdrag i samband 

med exploateringar av mark. Härmed uppstod ett nytt perspektiv 

som inte var sprunget ur museernas engagemang för kultur- och 

hembygdsvård eller ur universitetens forskningsintresse. Riksan

tikvarieämbetets egen undersökningsverksamhet kom att bli den 

största aktören med flera lokalkontor runt om i landet. Undersök

ningarna hade under en lång tid själva dokumentationen av forn

lämningen som primär uppgift, men under 1990-talet blev uppdra

get mera forskningsinriktat med krav på ny kunskap. Under det nya 

millenniet har resu ltatförmed li ngen tillskriv its en större betydelse i 

syfte att öka samhällsre levansen. En uttalad konkurrensutsättning 

utgör en av verksamhetens nya förutsättningar och utmaningar. Där 

gäller det att motverka ett alltför projektorienterat kulturmiljöarbete 

som innebär att arkeologin inte kan bidra till en kont inuerlig kul

turarvsdialog med människor om deras lokalhistoria. Kunskap om 

den egna närmiljön bidrar oerhört mycket till boendekvaliteten. 

För många människor är promenader genom gamla stadskärnor så 

mycket mera angenäma än promenader i ack så estetiskt uppförda 

köpcentra . Platser med historia berikar och bekräftar människors liv. 
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Mötet med det förflutna 
En resa till gångna tider fungerar bäst när hela miljön har fått bestå. 

Att klättra runt på en medeltida borg eller vand ra i rummen på ett 

kloster kan ge mer bestående minnen än den färgrikaste text för

mår att åstadkomma. Känsla är en mäktig egenskap vid inlärning 

och uppleve lse, ofta överträffande förnuftet. A ll gammal kvarlå 

tenskap kan dock inte överleva, människan har också en stark drift 

till förnye lse och nya behov, en slags nyhetens behag. Det antikva

riska perspektivet är att försöka mana till eftertanke vid förnyelse 

och peka på möjligheter att p röva om det fö rgångna inte kan in 

korporeras i det nya för att ge platsen ytterligare en dimension, en 

hälsning över tiden från människa till människa. Så kan exempel

vis uråldriga rörelsemönster bibehållas, så att man fortfarande kan 

gå på samma gatusträckningar som ärkebiskop Absalon eller kung 

Knut den store. Ett annat exempel är att låta en stavkyrkas p lan

form gestaltas i markbeläggningen såsom i Kattesundspassagen 

i Lund och inkorporerandet av Drottens kyrkoruin i källarp lan vid 

intilliggande byggnad . På så sätt kan stadens dagliga brusande liv 

erbjuda smultronstä llen för en stunds vetg irig nyfikenhet e ller, om 

så önskas, kontemplat iv flykt. 

Vid vissa tidpunkter kan mötet över tid i rummet vara mer ome

delbart. Den känslomässiga uppleve lsen blir mer påtag lig om det 

ges tillfälle att betrakta en medeltida grav medan den friläggs, att 

låta handen stryka längs med ekbrädorn a på en t räbro läggning 

överg iven för 800 år sedan eller att känna doften av 1000-å ri g göd

sel. En arkeo log isk undersökning är en fö rträffl ig plats att möta 

historien på, särskil t om lämn ingarna som undersöks är lätt igen

kännbara så att betraktaren kan tolka och reflektera över mötet 

utan förkunskaper. Graden av förtro llning va rierar utifrån ens egna 

perspektiv på tillvaron. Åsynen av mänsk liga kva rlevor, i synner

het barngravar, är för många en mycket stark erfa renhet. Vid själva 

Röster från förr. Sex kranium som skiljts från sina kroppar och 
spikats upp. Funna vid massgrav i kvarteret S:t Mikael på forna 
Svartbrödraklostrets kyrkogård . 
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undersökningsplatsen är ett möte över tid och rum van ligen kort

varigt och begränsat. Omhändertagandet av kultu rarvet är därför 

ytterst angeläget för möjliggöra nya historiska möten med män

niskor framöver, oavsett om det b li r förevisat i magasin el ler ex

ponerat i en utstä ll ning. Uppmätningar och fotografier får ersätta 

den förlorade forn lämn ingen, ett platsmöte som inte längre går 

att återbesöka. 

T ingen ur jordens gömmor utgör mångfacetterade avspeg

lingar. De berättar om svunna tiders materiella kultur och uttrycks

sätt. De ka n studeras för att bilda en uppfattning, ur ett form- och 

gestaltningsperspektiv, om vad som till verkades och va rför det 

tillverkades, om tekn iska landvinningar, mått på rikedom och ku l

turkontakter med den närliggande omvärlden elle r med avlägsna 

länder. Djurben kan berätta om kosthå llning, matkultur och hus

hållsekonomi. Kvarlevorna från medeltidsmänniskorna berättar 

om forna livsbetingelser. Som vetenskap liga preparat är tingen 

ovärderl iga för kunskapen om ett svu nnet sam hälle som lämnat 

få bilder och texter efter sig . Men de ger inte bara insikter utan 

även upplevelser. De manar till föru ndran över färg- och formspråk 

- över vad som är vackert eller fult och igenkän nandet av likheter 

med dåtiden, eller kan de väcka alienerande känslor genom upp

täckten av olikheter. Objekt kan ge inspiration till eget skapande. 

Gamla ting ger en känsla för tidens stora avstånd . Genom föremå 

len kan en varseb livning av äkthet försäk ras som en text svår ligen 

kan överträffa . 

Museet som kulturmötesplats 
Museerna har länge varit den självk lara platsen för ku lturmöten 

med historien . Efte rsom folkbildningstanken var så stark vid muse

ernas tillblivelse, kom mötet att ske med pedagogiska pekpinnar, 

där föremå len presenterades i t ypologiskt ordnade skådesamling

ar. 1700- och 1800- talens allmogekultur var lättare att återberätta 

med diorama över äldre hushållsinteriörer eller helt enkelt genom 

att frysa tiden så att hela byggnader med föremålsbestånd bibe-
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hölls intakta. Så föddes iden till friluftsmuseer. För de äldre jord

funna fynden var inte miljöerna li ka sjä lvklara att iscensätta, utan 

publiken fick främst tillgodoses på ett förnuftsbaserat p lan, där 

sjä lva förnimmelsen av medeltiden var mera avlägsen . En serie 

gråa krukskärvo r krävde all tför stor förförståelse för att på al lva r 

pocka på uppmärksamhet, va rför rekonstruktion av föremå l gärna 

tillämpades. Museernas roll som bildningscentraler fortsatte under 

1900-talets första hälft, men från 1950-talet och framåt, särski lt un

der 1960- och 1970-talen, började utställningar göras med social

historiska teman, som eftersträvade en fö rstärkning av upplevelsen 

och en ökad delaktighet. Aktuella frågor togs upp i högre grad och 

utställningarna fu ngerade som diskussionsunderlag för samhäl ls

debatten. Under senare år har museiutstä ll ningar lanserats som 

spännande utflyktsmål att besöka på fritiden eller som turistattrak

tioner. Det politiska intresset för fo lkbildn ingsidea len har minskat 

med tiden. Istället uppmärksammas livsstilsnäringen när det gäller 

kulturfrågor. 

För Kulturen är det lika sjä lvk lart med förevisandet av kulturarvet 

som med själva insam landet. Redan Karlin ställde ut de arkeolo

giska fynden i Li ndforska huset, men samlingens dignitet propsade 

på bättre loka ler och 1959 kunde en ny basutställning invigas i en 

för ändamålet särsk ilt uppförd byggnad kallad Medeltidshallen, 

sena re omdöpt till Lu ndaha llen. Nästa stora satsn ing var Tusenå rs

utstä ll ningen märkesåret 1990, då Lund firade sitt första millen

nium. 

Ku lturens senaste stora satsn ing (1999) för att erbjuda möte med 

det medeltida kulturarvet är den nu stående utställningen Metro

polis Daniae - Lund på medeltiden. Utstä lln ingen är scenog rafisk, 

skapad av en formgivare hämtad från teaterscenens värld, som 

avs iktligt har undvikit natura lism och istället satsat på en driven 

sti li sering. Upplevelsen är betonad före kunskapen och efter att 

nyfikenheten väckts, ska ll utställningen locka till nya upptäckter vid 

återbesök. Med närma re 6000 föremå l kan inte den medeltida ku l

turvärlden med lätthet överblickas vid ett besök, men via Kulturens 

hemsida är föremålen tillgängliggjorda i en dat abas. 
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Morgondagens kulturarvsarbete 
Framtidens utmaningar för museiarkeologin är att fortsätta ut

veckla framgångskonceptet med att aktivt delta i kulturarvsmöten, 

oavsett om det gäller ny kunskapsproduktion med fältundersök

ningar, värnandet om ku lturarvet i samhä llsplaneringen och om

händertagandet i arkiv och magasin, exponerandet i utstä ll ningar 

och inte m inst genom en dialog med brukarna i bild, text och tal . 

Genom att undvika en utveckling mot en ren entreprenadarkeolo

gi, där endast delar av processen ingår i verksamheten, kan många 

perspektiv och behov korsbefrukta varandra så att den bästa av 

världar kan uppnås. Om samma arkeolog möter myndigheten, en

treprenören, fornlämningen, forskaren, besökaren, journalisten, 

konstnären och politikern, så kan man komma till en betydligt stör

re insikt om behovet av kulturarvsdialog . Framtidens användning 

av kulturarvet kommer ställa helt andra krav på interaktivt lärande 

och upplevelser än fo lkb ildningsidea lets myndiga fostrande. För 

att intresse och engagemang ska ll väckas kommer människor att 

kräva större delaktighet och tillgäng lighet i form av utrymme för 

eget skapande. Många möter he ll re ku ltu rarvet genom deltagan

de i rörelser som historiskt återskapande (eng: historical reenact

ment) och levande historia (li ving history), än genom att endast 

beskåda det genom ett monterg las. 

Det gäller framöver att fortsätta arbetet med att bevaka och be

jaka platsers historia och historien i p latserna. Detta helt i linje med 

Ri ksantikvarieämbetets verksamhetside som är att öka kunskapen 

och ins ikten om kulturarvets betydelse för människors livsmiljö. 

Det finns en sta rk språk- och generationsöverskridande pedago

gisk kraft i arkeologin i form av själva grävandet i sig . En i det när

maste övervä ldigande upptäckarg lädje uppstår i den stund någon 

öppnar ett hål ner i underjorden - kommer man att hitta något? 

Barnslig förtjusning för medeltide n? Lekande barn i rekonstruerad 
medeltida dräkt under medeltidsdagarna på Kulturen 2009. 
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GERTIE ERICSSON 

Kulturen och de 
byggnadsarkeo
logiska dokuinen-
tatörerna 

Det är sådana händelser, som för en fornminnesvän ära de smärt

sammaste i lifvet. Allt arbete är användt förgäfves, allt hade kun

nat lösas och dock ... I sådana ögonblick är det den personliga 

medel lösheten kännes hårdare än eljest .. .. Nu skall alltså huset 

flyttas till kulturhistoriska museet eller rättare sagdt uppställas i 

trogen kopia, ty strängt taget kan man aldrig flytta en historisk 

byggnad. Historiens andar följ a icke med, de dö när grunden 

brytes upp. 

Kulturens grundare Georg J:son Karlin yttrade ovanstående ord då 

beskedet kom att Dekanresidenset skulle rivas, på sin ursprungliga 

plats vid Kyrkogatan. Han var, med ett modernt uttryck, en entrepre

nör och skaffade sig ingen examen under de år han studerade vid 

Lunds universitet. Hans ambitioner vad gä llde arkeo logi och bygg

nadstraditioner var starka, och han upptäckte tidigt de värdefulla ar

keologiska skatter som låg gömda under Lunds kullerstensbelagda 

gator. Karl in var mer intresserad av fynden än av övriga arkeologiska 

lämningar i marken, och hans uppteckningar var inte systematiska 

utan omfattades snarare av kulturhistoriska bilder. Hans intresse 

för det byggda kulturarvet visade sig under slutet av 1800-talet d å 

s. 70-71 : Dekanhuset på Kulturen vars ä ldsta dela r är från 1200-1300-ta le n, 
men har byggts om och till under 1400- och 1500-ta le n. < Dekanhuset där 
det låg vid Kyrkogatan i Lund, innan det flyttades t ill Kulture n där det åte r
uppfördes 1908. Kulturens arkiv 83946. 
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rivningslov genomdrivits för flera medeltids

kyrkor. Karlin skrev till Riksantikvarien och er

bjöd sina tjänster som landsantikvarie och att 

ideell t resa runt i Skåne för att dokumentera 

kyrkor. De beskrivn ingar han gjorde bestod av 

avteckn inga r, ungefärliga åldersbestämningar 

och innehöll synpunkter på kyrkornas ku ltur

historiska vä rde. Han följde dä rvid lag samtida 

dokumentationsmetoder som var inriktade på 

byggnadernas stilhi storiska utveckling. 

Fram till 1900-talets början stod Dekanre

sidenset kva r vid Kyrkogatan. Det hade då 

to lkat s va ra Kalendeg illets hus i Lund . Det ho

tades av ri vning och Karl in ville bevara det på 

plats som en representant för det med eltida 

Lund . Han kämpade för denna fråga under 

flera år, men 1907 kom bes lutet att byggna

den skull e ri vas . Det visad e sig d å att Ka rlin, 

red an innan bes lutet kommit, hade p lanerat 

fö r att fl ytta bygg nad en till Kul t uren. Han hade 

många ideer om hur den skulle återuppföras 

vil ket speg las i alla d e sk isser som f inns beva

rade i Kul turens arkiv. 

Karlin anställde amanuenser som sku lle hjäl

pa till i det prakti ska arbetet. Bla nd dem fa nns 

Pär A xe l Olsson som hade ett hel t annat synsätt 

än Karlin och som betraktad e de arkeolog iska 

De kanhuset s t o rnli kna nde byggnad sett frå n Ade l
gatan . MITTEN : Ge org J :so n Kar lin ha r gjort e n skiss 
av Dekanhuset dä r han lagt t ill ett runt torn . Ski sse n 
gjorde s i samband me d att ha n försökte beva ra bygg
nade n på dess ursprungliga plats . Kulture ns arkiv. 
NEDE RST: Stä ke t, e n byggnad vid Sto ra Söde rgata n i 
Lund, so m e n gå ng tillhört fru Görve l Fade rsdotte r 
Sparre och ingått i e n stö rre gå rd uppförd på 1570-
t a let . Ragna r Blomqvist do kume nte rade hu set s mu r
ve rk vid fl e ra tillfälle n i sa mba nd me d re staure ringa r. 



spåren som historiska käl lor som kunde ge kunskap om stadens to

pografi. Han förde in ett mer systematiskt dokumentationssystem 

i stadsarkeologin i Lund. Olsson var i grunden konsthistoriker och 

illustratör med en stor konstnärlig talang, vars avhandling behand

lade skånska herreborgar. Han ansvarade för dokumentationen av 

Dekanres idenset på dess ursprungliga plats, och han gjorde upp

mätningar av byggnadens murverk och rums indelning. Efter att det 

medeltida huset var nedmonterat och flyttat skulle en ny byggnad 

uppföras på tomten vid Kyrkogatan. I samband med det gjordes 

upptäckten att det medeltida huset varit av större d imensioner och 

att endast en mind re del bevarats til l eftervärlden . Pär Axel Olssons 

dokumentationer följde det då rådande stilhistoriska synsättet lik

som Karlins hade gjort, men med ett mer systematiskt och deskrip

tivt förhållningssätt . 

Ragnar Blomqvist anställdes som amanuens p å Kulturen 1929. 

Hans doktorsavhand ling berörde Smålands romanska stenkonst 

och han blev 1960 docent i konsthistoria. Han förde in den relativa 

kronologin i den arkeologiska dokumentationen av lämningar såväl 

över som under mark. Ragnar Blomqvist inriktade sig i likhet med 

sin föregångare Pär Axel Olsson på grundläggande bearbetningar, 

men med ett tydligare närmande till skrift liga kä llor. Han genom

förde flera byggnadsarkeologiska undersökningar av profanbe

byggelsen i Lund, bland annat undersöktes Borgska huset och fru 

Görvels gård vari även Stäket ingår. Han skrev även ett flertal artik

lar om Lunds medeltida byggnadsbestånd, ti ll exempel om det till 

Kulturen flyttade Dekanres idenset. Med hjä lp av ka rtmateria l och 

skriftliga kä llor påvisade han att huset vid medeltidens slut varit bo

stad åt en dekan, och därför kom byggnaden att få namnet Dekan

residenset. Det visade att huset bestod av tre o lika delar tillkomna 

vid olika ti ll fällen . Den äldsta delen hade, enligt Blomqvist, varit en 

stor rektangu lär byggnad i två våningar över en källarvåning byggd 

på 1200-talet, vilken kan ha raserats under tid igt 1700-tal. Till det

ta hus fogades ett torn byggt av tegel - till stor del den byggnad 

som fanns bevarad ända fram till 1908 då den monterades ned och 

flyttades till Kulturen. Dateringen av tornet bestämdes till 1400-

tal uti från de försva rsfunktioner som byggnaden to lkades besitta, 
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tillsammans med de kunskaper som finns om Karl Knutssons härj

ningståg i Lund år 1452. Efter en tid fick huset ännu en tillbyggnad i 

två våninga r över en kä llare, daterad till 1500-talets mitt. Blomqvist 

gick inte bara igenom husets byggnadshistoria utan även den re

konstruktion som gjordes då huset återuppbyggdes, och resulta

ten presenterades i rekonstruktioner av byggnadens olika faser. 

Medeltidsarkeologi etablerades som ämne vid universitetet i 

Lu nd 1962, i samband med det utvecklades en syn på byggnader 

som likställde dem med arkeo log iska fynd. I ämnesbeskrivningen 

betonades att utgångspunkten för stud iet var byggnadernas kon 

struktions- och byggteknik. Även Ku lturens arkeo loger deltog i 

den byggnadsvetenskap liga diskussion som fördes på medeltids

seminariet vid Lunds universitet. De byggnadsarkeologiska doku

mentationerna var huvudsakligen inriktade på konstruktionsdetal

jer, och deras betydelse för byggnadens daterin g och utveckling. 

De undersökningar som utfördes av p rofana byggnader beskrev 

byggnadsetapper och förändringa r i materialval och teknik. Kyrko

undersökningarna koncentrerades däremot till byggnadsdelarnas 

t ypolog i. Under 1960-ta l fram till 1980-tal gjordes endast ett fåta l 

uppmätningar av stående byggnader i Lund. Byggnadsarkeo login 

användes i stor utsträckning för dokumentation av byggnadsläm

ningar under mark i samband med att den arkeo log iska verksamhe

ten ökade. En undersökning av en stående byggnad utfördes 1968 

i hörnet Mag le Stora Kyrkogatan och Kiliansgatan. Sedan tidigare 

var det kä nt att ett medeltidshus ingick i 1800-ta lshuset i detta gat

hörn. I samband med rivningen av den yngre byggnaden sku lle res

terna av medeltidsbyggnaden sättas i stånd och ingå som en del i 

Fo lkets hus. Dokumentationen berörde både lämn ingar under mark 

och stående murverk och avsikten var att rekonstruera byggnadens 

ursprungliga utseende utifrån de detaljerade fasadritningar och 

planer över grundmurar som fanns bevarade. Deta ljer som skillna

der i materialval, tegelstorlekar, va riationer i fogbruk , skiftgångar 

och dylika byggnadstekniska detaljer ansågs tillsammans med mur

verkets inbördes relati oner hjälpa till vid dateringar av murverket, 

och ge sva r på o li ka byggnadsetapper samt produkti onsti ll fä llen 

för teglet. Claes Wahlöö som skrivit om Kanikresidenset i Folkets 
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hus blev sedermera stadsantikvarie på Kulturen. Den arkeologiska 

verksamheten ökade under denna period och vid flera av de före

tagna undersökningarna påträffades raserade byggnader, både 

profana bostäder och kyrkor. Det stora anta let sockenkyrkor som 

fanns i Lu nd under medeltiden medförde att många arkeologiska 

undersökningar påträffade byggnadslämningar av kyrkor, såsom S:t 

Stefan år 1978 och S:t Drotten 1982-84. Kulturens arkeo loger bygg

de därigenom upp en specia lkompetens inom det kyrkoarkeolo 

giska fältet. Deras synsätt gjorde sig gällande i uppmätningsma

terialet, i de skriftliga redogöre lserna för material och konstruktion 

samt i den allt van ligare förekommande insamlingen av olika ma

terialprover. Resultaten presenterades ofta på ett pedagogiskt vis 

genom rekonstruktioner av en eller flera av byggnadens faser. De 

typo logiska, teknologiska och stratigrafiska utgångspunkterna be

handlades mer likvärdigt än tidigare för att klarlägga byggnadens 

historia så noggrant som möj ligt. 

Under 1990-talet ägde ett metodskifte rum, som medförde att 

en kontextuell undersökningsmetod infördes i Kulturens arkeo lo

giska verksamhet. Metoden innebär att alla händelser som skett i 

en byggnad behandlas likvärdigt, vare sig det gäller en del av ett 

murverk, en lagad fog, ett nytt putslager, en fönsteröppning, igen

murning med mera, så tolkas det som en enskild, likvärdig händel

se. Under denna period presenterade arkeologerna inte resultaten 

lika pedagogiskt som deras föregångare gjort, utan arbetet bestod 

i att införa en ny metod. Sedan 1990-talets nyordning har ett fl erta l 

byggnadsarkeologiska undersökningar genomförts, både på stå

ende byggnader och raserade byggnader under mark. De arkeo

logiska undersökningar som berört byggnadslämningar har b land 

annat omfattat den ärkebiskopliga borgen Lu ndagård, A llhelgona

klostret, ett flertal kyrkor såsom S:t Andreas, S:t Nikolaus, S:ta Maria 

Mag le och S:t Paul. I samband med byggnationen av Domkyrkofo

rum söder om Domkyrkan påträffades ett flertal raserade profan

byggnader. 

Dekanresidenset, som står på Kulturens norra område, har också 

varit föremå l för omtolkn ingar av ensk ilda delar. Georg J:son Karl in 

ansåg att byggnaden hade varit krenelerad och att krenåerna an-
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vänts sekundärt som skottskåror. Ragnar Blomqvist tolkade däremot 

hålen under taket som skottg luggar, en detalj som gav byggnaden 

en försvarskaraktär, och hänförde byggandet av tornet ti ll efter 1452. 

Då byggnaden behand lades i en C-uppsats 1996, tolkades g lugga r

na som hål för en takbjälksomläggning. Detta ger en helt anna n b ild 

av byggnadens funktion, som även sku lle kunna ändra byggnadens 

datering . När merparten av forskn ingen kring Dekanresidenset gjor

des, vid början och mitten av 1900-talet, ansågs den typen av hus ha 

varit befästa och forskningen handlade mycket om krig och försva r. 

Dokumentationen av byggnader har förändrats mycket sedan Kul

turen bildades. Den stilh istoriska dokumentationsmetoden var för

härskande under Georg J:son Karlins och Pär Axel Olssons tid. Den 

utvecklades under Ragnar Blomqvists epok till att även inbegripa 

olika käl lor som kunde bidra med kunskap om byggnadens tillkomst 

och om genomförda förändringar av byggnaden. I samband med 

att en arkeolog Anders W. M årtensson anställdes som stadsant ikva

rie på Kulturen, 1968, förändrades även den byggnadsarkeolog iska 

dokumentationen till att ta utgångspunkt i konstruktion och teknik. 

Denna praktik fortsatte under 1970- och 1980-talen med insamling 

av olika materia lprover, något som blev all t mer förekommande. 

Medan 1990-talets utveck li ng inom byggnadsarkeologin til l stor del 

berörde dokumentations- och tolkningsmetod, har 2000-talets ut

veck li ng till stora delar hand lat om dokumentationsteknik, där vikten 

av digital, tredimensionell dokumentation och analys har betonats. 

Återigen presenteras resultat i form av rekonstruktioner, men nu i 

digital form . I Pär Axel Olssons och Ragnar Blomqvists fotspår har 

den arkeologiska tradit ionen fortsatt att vara sta rk på Kulturen, och 

präglas av en samsyn på hur byggnader bör dokumenteras och ana

lyseras, oavsett om de är bevarade ovan mark eller återfinns som en 

arkeologisk lämning . 

1. Dekanhuset tecknat 1906 av Pär Axel Olsson, som var en driven illustratör. 
Notera att den privet som Karlin lade till när huset åte ruppfördes 1908 inte 
finns med på bilden . Teckningen är ett dokument över hur Dekanhuset såg ut 
innan det revs och hur Olsson.tänkte att det skulle se ut när det byggdes upp 
på Kulturen. Kulturens arkiv. 2. Detalj av fönster i Dekanhuset. 3. Dekanhuset 
så som det ser ut idag. 4. Pä r Axel Olssons dokumentation av ett murparti 
med originaltegel vid ingången till Dekanhuset. Kulturens arkiv. 
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AJA GULDÅKER 

De efterlängtade 
trädgårdarna 

Där var inga frestelser i form av äppelträd eller massor av blom

mor som skulle aktas, den inneslöt vida intressantare saker. Där 

funnos dammar, kanaler kallade vi dem, ty vi ville tro, och vi 

trodde, att detta lugna vatten genom underjordiska kanaler 

hade förbindelser med den stora vida världen. 

Under tiden som Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige var 

husvill under 1880-talet fanns en oas som utnyttjades flitigt av trak

tens barn . Området hade varit bebott sedan medeltiden, men flera 

berättelser finns från och med 1807 då Per H. Ling stod som ägare. 

Efter Ling följde flera ägare som alla satte sin prägel på fastighe

ten: J. Engeström (1818-1841), Biskop W. Faxe (Engeströms svärfar), 

Engeström med familj bodde kvar i svärfaderns hus till Engeströms 

död 1846. Häradshövding N. Lilienberg (1847-1871) och slutligen 

friherre J. C. Tall (1871-1890). 

Lings kanaler 
Per H. Ling behövde utrymme för sina gymnastikutövande studen

ter och lät uppföra ett stort stenhus, idag kallat Herrehuset. I Lings 

försäkring av fastigheten i Allmänna Brandförsäkringskassan 1807, 

uppger han att det i trädgården finns kanaler, vattenrika dammar, 

ett plank runt fastigheten samt ett lusthus. Således fanns både 

dammar och vattengravar då Ling köpte den stora tomten. 

Lings dotter Henrika Sofia Carolina beskrev hur hennes far för

vandlade trädgården till en liten park med konstgjorda dammar. 

s. 80-81: Barn som leker framför Herrehuset på Kulturen.< Buxbomsparterren 
mellan Th omanderska huset och Herrehuset (till höger utanför bild). Borgar
huset i bakgrunden, 2011 . < Buxbomsparterren mellan Thomanderska huset 
och Herrehuset. Fotografiet är troligen t aget före 1925. Kulturens arkiv A967. 
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För att dölja planket runtom planterades vinrankor och granar, björ

kar och bokar sattes för att försköna den "lilla inhägnaden". En gång 

drunknade hon nästan då hon rullade utför dammvallen . Hennes klä

der fastnade i törnbusken som fanns vid dammbrädden och stoppa

de hennes framfart mot vattnet. Som gift bodde hon i Uppsa la och 

hennes barndomshem kom att ägas av professor Engeström 1818. 

När hennes man besökte Lund beskrev han i ett brev hur han var vid 

hennes födelseboning i "Tummegap": "2 serskilte gånger gick jag 

omkring kanalen, der en båt eller ökstock stod, men såg ej till din 

Silfverpil eller dylikt. Deremot tog jag en liten askquist af din Ygdra

sill, som jag förmodar. Att komma inom vattengrafven i trädgården 

hade ej kunnat ske utan att väcka afseend." Askkvisten från Yggdra

si l som nämns i brevet, speglar tydligt tidsandan under 1800-talet, 

då nationalromantiken frodades och inhemska trädsorter lyftes fram 

som lämpliga träd i trädgårdar och parker. Damm- och kanalsystem 

i staden gav möj li g het att odla fisk, sköta bevattning av djur och 

grödor samt avskärma sin egendom. I första hand var det troligen 

praktiska skäl som föranledde skapandet av vattenspeglar, både 

för att hantera dagvatten och för självhushå lln ing. Under 1800-talet 

blev trädgårdar en fritidssysse lsättning, där det eftersträvades att 

uppbringa en varierande trädgårdsmiljö med gångstråk, sittplatser, 

växter och träd. Naturen och landsbygden hyllades och det är också 

dessa strömn ingar som föranledde att Ku lturhistoriska föreningen 

för södra Sverige bildades under 1880-talet. 

Anna Bergstedt berättar i en minnesskrift om grannträdgården 

där hon, tillsammans med sina syskon och traktens alla barn, lekte 

som barn under 1870-ta let. Annas familj bodde på Ade lgatan 4, nu

mera platsen för Östgöta nation. Dåvarande ägare friherre Ta ll, var 

en god vän med hennes far och gav barnen tillåtelse att leka i den 

stora oasen. Den inre trädgården hade flera sittplatser, bland annat 

ett stort valnötsträd med sittplats runt och söderut ett litet lusthus 

i form av en häck kring bänkar och stenbord . Flera plommonträd 

fanns i väster och söder, därutöver både päron- och äppelträd, men 

träden var illa skötta liksom resten av trädgården . Bakom lusthuset 

fanns en trappa ned t ill vattnet, där det låg en eka som nyttjades 

av barnen. Sä rski lt bra gick det att ro på den breda öst li ga delen, i 
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motsats ti ll den norra där det endast fungerade att staka sig fram. 

Vid den västra sidan fanns en liten träbro. Kanalen var grund, men 

på sina ställen var den nästan en meter djup och på våren flödade 

vatten från en naturl ig källa. 

Mellan den lummiga trädgården och boningshuset fanns en alle av 

lönnar. På östra sidan mot Ade lgatan växte en ståtlig ask som skug

gade ett stort lusthus i trä. En ba lkong över vattnet var en angenäm 

plats med utsikt över trädgården . Under höga träd nordost om ka

nalen fanns en ha lvrund grässoffa samt en stentrappa som ledde 

ned till vattnet. 

Förutom kanalen kan stora dela r av den övriga strukturen ha fun

nits kvar när Kulturen efter många år av lokalbrist köpte fastigheten 

av To ll s dödsbo 1890. Ett förslag i form av en akvarell med kom

pletterande skisser i blyerts från 1891 återger dammen, men ingen 

kana l. Gångstråken återges ungefär så som det ser ut idag liksom 

flera hus, bland annat Blekingegården och Bosebo kyrka. 

Lindforska trädgården 
Eli se, en dotter till professor Anders Otto Lindfors, nedtecknade 

några minnen från sin barndom i det gula huset utmed Adelgatan 

och målar upp en bild av en praktfull trädgård: 

Trädgårdsgrindarna voro mitt emot förstugudörrarna, salsdör

ren och det mellersta fönstret i stora sa len, så att man kunde stå 

utanför på gatan och se dem som gingo över gården in i träd 

gården. Intill trädgården låg stallbyggnaden, som var täckt av 

spaljerade aprikos- och persikoträd ... Från stora gården kom 

man också in i Lillegårdsträdgården. Dessa båda trädgårdar 

voro Pappas ögonstenar och sköttes efter konstens alla regler. 

Där funnos de skönaste fruktträd och längs alla gångar prun

kade de skönaste b lommor. 

Även valnötsträd fanns och än idag växe r flera avläggare i det som 

finns kvar av Lindforska fruktträdgården, de smakrika valnötterna 

säljs vid Kulturens å rliga julstök. Strukturen i trädgården med kvar

ter, rosgångar och fruktträdg ård kom att leva vidare även efter att 
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Kul t uren tog över fastigheten 1898, vilket äldre fotografier visar. 

Planket som omgav tomten avlägsnades och stallbyggnaden med 

de spaljerade aprikos- och persikoträden revs i ett tid igt skede. 

Lindforska huset fick därmed direktkontakt med det t idigare slutna 

trädgårdsrummet, liksom även södra området vid Herrehuset. Den 

buxbomsparterre som idag pryder den norra delen av den Lind

forska trädgården fanns från början på granntomten vid Herrehu

set, men återskapades på den nya platsen redan kring 1907. Lind

forska trädgården gjorde det möj ligt att skapa en strikt mi ljö väster 

om Herrehuset, som i t rädgårdar kring adelns slott och herresäten . 

Familjen Bondes och Doktor Sjögrens 
tomter vid Vita huset 
Ett stort vitt hus byggt för två familjer och en gemensam inhägnad i 

form av ett grönt spjälstaket i trä uppfördes 1854 intill Tegnersplat

sen. Det centra la läget i Lund med stora utrymmen både i bostads

hus och i stall samt med en rejä l tomt innebar en perfekt möjlighet 

att utvidga friluftsmuseet 1926. 

Före Kulturens etablering, under 1880-talet, fanns på samma p lats 

sandgångar, körsbärsträd, björkar, blomstergrupper och törnros

träd i flera njurformade planteringar i förträdgårdarna hos famil

jerna Bonde och Sjögren. Familjerna hade en gemensam dubbel

grind och två mindre grindar centrerade framför byggnaden. Runt 

tomterna fanns ett grönmålat spjälstaket i trä med en bas av murad 

sten. Det fanns en överenskommelse mellan ägarna att inte plan 

tera höga träd på framsidan för att inte skymma den vackra utsikten 

mot Tegnersp latsen och Lundagård . 

På bakgå rden hos fami ljen Bonde fanns en rund lindberså där 

stenbord, bänkar och sto lar bi ldade en kaffegrotta. Flera sand

gångar ledde t ill bersån längs planteringsbäddar med b lommor 

1. En kvinna med e n kaffeka nna i hande n komme r ut frå n Lindforska huse t . 
Fotografiet är t aget före Kulture n tog öve r fastigheten 1898. Kulturens 
arkiv. 2. Lindfo rska huset på Kulturen 20.11 . 3. Ade lgat an me ll an Kulture ns 
södra och norra område som avgränsas me d e n mur, 2011. 4 . Runt sekels kif
t et 1900 avgränsades Kult ure ns område med ett t rästaket . Entre n låg vid 
Ade lgatan, till vänste r i b ild , bakom mannen i stude ntmössa. Kultu rens arkiv. 
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och fruktträd. I den nedre trädgården fanns köksträdgård med 

bland annat jordgubbar, pers ilja och nötbuskar. Ett staket skiljde 

utrymmet mot den stenlagda stallplanen, där även en passage 

fanns mot Adelgatan. En bokhäck skiljde tomterna åt och på an 

d ra sidan fanns doktor Sjögrens trädgård som hade fruktträd och 

s li ngrand e sandgångar kantade med rosor. Flera sittplatser med 

sirliga trämöble r med underrede av smide fanns utplacerade både 

i den inbjudande fö rträdgården och under äppelträdets skugga 

p å baksidan . Ett bevarat fotoalbum, skänkt till Kulturen av doktor 

Sjögrens dödsbo, ger en relativt god inblick i vilken trädgårdsmiljö 

som fanns när Kulturen tillträdde som ny ägare 1926. 

Relativt omgående efter Kulturens inköp av fastigheten omfor

mades förträdgården till Vita huset . Från att huset varit uppdelat 

för två fami ljer, centrerades nu ingångspartiet mot den nya entren . 

Det gröna spjälstaketet i trä ersattes av murar och smidespartier. 

Trädgårdsst rukturerna på Vita husets baksida tycks till viss de l ha 

utnyttjats av Kulturen för att också fra mhäva de nytillkomna bygg

naderna, Västra Vrams prästgård och Onsjöstugan. Prästgården 

ramades till en början in av den bokhäck som tidigare separerat 

familjen Bondes och dokto r Sjögrens trädgårdar. Onsjöstugan 

skymtade fram me llan de uppvuxna fruktträd som bevarats . Gång

system förenklades för att anpassas till den nya undergången som 

byggdes 1929 och som kopp lade ihop det gamla och nya området. 

Ku lturens trädgårdar finns i allra högsta grad kvar idag, men 

delvis i ny form, som är anpassad efter verksamhetens skiftande 

behov. Det som är fasc inerande med trädgårdarna, förutom växt

lighet och form, är a ll a berättelser som ryms inom området. Lings 

slingrande gångar och Lindfors strikta kvarter finns fortfarande 

kvar, liksom magnoliaträdet vid Vita husets framsida. En li ten späd 

magnolia skymtar p å ett fotografi från 1922 i Kultu rens ark iv och 

minner om doktor Sjögrens val av träd i förträdg ården . 

Vita huset då det be boddes av fa milje rna Bonde och Sjögre n, innan det kom 
i Kulture ns äg.o. Kulturens a rkiv. Trädgården bakom Vita huset hos fa miljen 
Sjög re n. Slingrande sandgångar leder runt i t rädgården och t rägårdsmöble r 
inbjude r t ill att njuta av blommorna och gröns ka n. Familje ns fotoa lbum , Kul
turens arkiv CXXl// :33. 
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HENRIK BORG 

En inblick i be
byggelseantikva
risk verksamhet 
på Kulturen 

Att bevara en byggnad eller en miljö är att bevara en berättelse. 

En del i Kulturens sam lande och bevarande av materie ll t kulturarv 

består av arbete med bebyggelsen i stort och i smått, inne på det 

pittoreska skyddade museiområdet och ute i den av förändring 

sjudande omvärlden . Syftet med bevarandet är att bidra till sam

hällets kollektiva minne och att delta i den samhällsdebatt, som är 

grunden för en positiv samhällsutveckling . 

Restaurering och byggnadsvård 
Föremå l, byggnader och miljöer kan inneha många funktioner, 

men också upplevelser och berätte lser. Vårt fr iluftsmuseum inne

håller en rik samling vä rdeladdade byggnader, både uppförda på 

s. 90-91: Många personer har engagerats i restaureringen av Uranäsboden 
och dess historia . De gamla golvplanken gav upphov till intressanta och livli
ga diskussioner. I bild: Hans Linderson, Karl-Magnus Melin , Gunilla Gardelin, 
Henrik Borg och Fredrik Gustavsson . Nyfikna besökare dokumenterar hän
delsen. < Henrik Borg och Örjan Hörlin (Kulturens timmerman) fäller timmer 
i Kullaskogen . Timret skall användas till renoveringen av takåsarna på Uranäs
boden på Kulturen . s. 94-95: Örjan Hörlin och Henrik Sundahl (Knadriks Kul 
turbygg AB) bilar timmer i Kullaskogen i nordöstra Skåne. Sittande i bakgrun
den är Mats Johansson, representant från Skogssällskapet som äger skogen. 
Stående i bakgrunden är Karl Magnus Melin (Knadriks Kulturbygg AB). 
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plats och hitflyttade. Bebyggelsen på norra området har präglats 
av den museala verksamheten sedan 1892 och speglar en aktiv in
samling från 1800-talets slut fram till 1900-talets första hälft. Under 
andra hälften av 1900-talet uppfördes ett antal museibyggnader i 
egen regi . De båda museikvarteren är nu i det närmaste fullbyggda 
och bortsett från någon mindre volym kan inga fler byggnader flyt
tas hit utan att miljön påverkas stort . De många husen underhålls 
ständigt, men ibland behöver större restaureringsarbeten göras. 
Vi vill göra husen tillgängliga för alla och förebygga brand. På våra 
friluftsmuseer kan besökaren inspireras och uppleva kulturhistoris
ka miljöer med väl bevarade byggnader, trädgårdar och interiörer. 
Här finns representanter för äldre tiders byggnadsskick, för olika 
restaureringsideologier och exempel på 1900-talsarkitektur med 
lundaanknytning. 

En förutsättning för en långsiktigt gedigen kulturmiljö är hant
verksbaserat och kontinuerligt underhåll. Uranäsboden kan tjäna 
som exempel på en stor restaureringsinsats som genomförs på 
Kulturen med egna hantverkare. 1892 kom boden till Kulturen som 
en av de byggnader som skulle representera de fyra stånden. Bo
den kallades då för Uranäsboden och tillnamnet med koppling till 
den småländske upprorsmannen Nils Dacke var inte med från be
gynnelsen . Myten säger att Dacke övernattat i boden under upp
roret mot Gustav Vasa 1543. Förrådsbyggnaden, som ingått i en 
gårdsbebyggelse, kan ha hyst spannmål och matvaror samt fung
erat som tillfällig sovplats under sommaren. På Kulturen användes 
den länge som biljettkur och lokal för en enklare servering kallad 
"Then gyldene druvfan". Boden spelade till en början en central 
roll i miljön, men med utvidgningarna av området och uppbyg
gandet av allt fler hus och utställningar på området, minskade dess 
betydelse. Det för ekonomin så betungande, men för byggnadens 
fortbestånd oumbärliga underhållet, blev lidande. Det tunga torv
taket läckte och en hög tegelmur intill södra långsidan bidrog till 
en fuktig miljö, som uppskattades av skadeinsekter och rötsvamp. 
Som om det inte var ti llräckligt illa, .drabbades boden av en elds
våda på 1990-talet. 2009 var det hög tid att handla, och arbetet 
med att p locka isär byggnaden inleddes för att byta eller laga ska-
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dat virke och flytta den till en plats längre från muren med bättre 

förhå llanden. 

För att undersöka husets ålder beställde vi dendrokronologiska 

provtagningar av Hans Linderson från Lunds Universitet. Metoden 

innebär en jämförelse mellan timrets årsringar och årsringarna på 

kända referensobjekt. Våra resultat visar att timmer, som ingår i 

mellanväggen, avverkats vintern 1516/17 men att huvudparten 

av konstruktionen består av virke som avverkats under vintern 

1710/11. Det innebär att Nils Dacke inte kan ha övernattat i denna 

bod. Ytterligare provtagning av timmer har genomförts och re

sultaten pekar på en smått sensationell upptäckt. Av sju nya prov, 

dessa tagna i golvplank från boden, daterades tre stycken till att 

ha fä llts runt sekelskiftet 1300 och de övriga ungefär samtida med 

väggtimret från 1711. Vår hypotes är att då boden nybyggdes 1711 

återanvändes en del äldre timmer. 

Boden är uppförd i knuttimring med ett torvtak lagt på åsar. Den 

takkonstruktion som plockats ned under restaureringen har inte 

varit den ursprungliga utan är förmod ligen resultatet av en kom

promiss mellan prakt isk förvaltning och hänsyn till ku lturhistoriska 

värden. I konstruktionen fanns såväl råspont och papp som rik ligt 

med klippt spik, föremål som inte fanns före industrialiseringen. 

De runda takåsarna är senare, men li knande bodar i Småland visar 

att de äldre tro ligen varit fyrskrädda, d v s behuggna med yxa ti ll 

dess en träbjä lke med ett i det närmaste rätvinkligt tvärsnitt åstad

kommits. Bodens ursprungliga takform och taktäckningsmaterial 

är okända men säkert har taket bytts flera gånger. Användningen 

av torvtak minskade under 1800-talets slut och upphörde nästan 

helt under början av 1900-talet. Istället la man tak av hyvlat trä, så 

kallade sticketak, eller av halm, vass eller tjärstruken papp. I några 

fa ll användes även taktegel, som kanske återanvänts från ett bo

stadshus. Vi vet inte om boden på plats i Uranäs var belagd med 

torv eller stickor 1892. Utan foto el ler dokumentation av boden på 

ursprunglig plats vet vi inte hur den förändrats under tiden före 

flytten tiU Lund . Dokumentationen för boden efter 1892 är mycket 

sparsam, bortsett från några foton och enstaka anteckningar om 

skador på 1940-talet. 
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I diskussionen mellan hantverkare och antikva rier b idrar de olika 

kompetenserna till att lösa problem och analysera byggnaden. I 

projektet håller vi en löpande diskussion om metoder och avväg

ningar mellan att byta e ller laga. Viktiga utgångspunkter är äldre 

dokumentation och källor som exempelvis Fo lkli vsa rkivet och Nord

iska museets frågelistor. Uranäsboden har genomgått mycket ge

nom historien, från att ha varit ekonomibyggnad på den små ländska 

landsbygden, till att fungera som museibyggnad i centrala Lund . 

Under restaureringen lär vi oss mycket om boden och med va rsam

ma åtgärder säkras den för ytterligare tid fram åt. Besökare kan följa 

restau reringen och återuppbyggnaden på plats. 

Att bevara berättelser och miljöer 
Kulturh istoriska fö ren ingen för södra Sverige bedriver ku lturmiljö

vård genom arkeo log isk uppdragsverksamhet, rådgivning, doku

mentationer, utställningar, publikationer och öppna besöksm iljöer i 

Lun d, Östa rp, Borgeby och Bosjökloster. I prakt iken är den utåtrikta

de ku lturmi ljövå rden oftast mind re geografiskt spridd. Ku lturmiljö

frågorna drivs av arkeo loger och byggnadsantikvarier på Kulturen, 

men bortsett från enstaka utflykter är fokus på Lunds kommun. 

En viktig del av arbetet är stadsantikvarieuppdraget i vil ket ingår 

att driva kommunens långsiktiga ku lturmi ljövårdsarbete, påverka 

samhällsplaneringen och åtgärder i den fysiska miljön genom att 

lyfta kulturmiljön som en viktig resurs. Stadsantikvarien tar fram un

derlag till p laner, genomför rådgivning, håller föredrag, del tar i och 

bevakar ku lturvärden i bygglovprocessen och ansvarar även för att 

ta fram ett ku nskapsunderlag ka llat ku lturmiljöprogrammet. Det 

ska ll funge ra som stöd för p lanering men också som inspiration 

för allmänheten. Olika konsulter har tagit fram kunskapsunderlag 

som omfattar industri- och verksa mhetsmiljöer i Lund, modern fler

bostadsbebyggelse, infrastrukturens Lund, fornlämningar och kul

tu rgeografisk översikt . 

1950-talshus vid Stjärngatan i området Planetstaden i Lund som dokumen
terades på uppmaning av en medlem i Kulturen . Överst vardagsrummet och 
nederst fasaden mot gatan. 
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Hur kommer det sig då att en ideell förening driver kulturmiljöfrå
gor i tätt samarbete med en kommun? Redan 1961 formaliserades 
frågan om Kulturens engagemang i kulturmiljövården genom att 
Ragnar Blomqvist utsågs till Stadsantikvarie i Lund, som ett ombud 
för den centraliserade ku lturminnesvård som Riksantikvarieämbe
tet i övrigt bedrev från Stockholm. Förklaringen finns i det enga
gemang, som föreningen visat för Lunds historiska arv. Utgångs
punkten är den stadsarkeologiska verksamhet, som utvecklades av 
Georg J:son Karlin i Lund under 1800-talets slut, bärande är även 
ett starkt omvärldsengagemang och den stora viljan att påverka 
den ständigt pågående förändringen av vår fys iska miljö. 

Museerna har många funkt ioner, men att fungera som samhäl
lets minnesbank är en av de viktigare. Det fysiska rummet, i form 
av våra landskap, gator, byggnader och trädgårdar, bär på min
nen och berättelser som kan utläsas i strukturer och detaljer. Ju 
bredare och djupare minnesbank vi kan få, desto större möjlighet 
finns för att samhällsdebatten blir mera komplex, att fler blir delak
tiga och att de enkla lösningarna och historielösa resonemangen 
blir färre. Det leder förhoppningsvis till mer tolerans människor 
emellan . Självklart finns ingen reson i att tro museipersonal om för
mågan att omfatta alla minnen, men hellre spänna bågen genom 
samhällsengagemang, än att stillatigande registrera förenklingar i 
källor och resonemang . En del betraktar byggnader och miljöer ur 
enbart estetisk synvinkel, som fula eller vackra och använder det 
som utgångspunkt för att bevara eller riva. Håller man istället med 
om att en miljö bär på en berätte lse, ful eller vacker, storslagen el
ler al ldaglig, b lir lusten att riva mindre. 

Miljöerna och ibland berättelserna byggs upp av detaljer. Föns
ter är förstås mer än deta ljer, men ibland betraktas fönster som 
bara fönster - ett funktionellt och mikroklimatskapande, vanligen 
genomsiktligt skikt mellan ute och inne. Ofta är fönster, genom 
glasens utförande som munblåst, valsat eller float-glas, genom 
hartsrikt virkesval eller smidesdetaljernas noggranna teckning un
der den pigmenterade linoljefärgens lager, nog så vikt iga ingredi 
enser i recepten för byggnadernas och miljöernas karaktärer. Men 
de kan också vara bärare av tunga berätte lser. På det före detta 
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hospitalet S:t Lars i södra Lund har fönstren varit en beståndsdel av 

det liv som genomlevts här i drygt 100 år. Dessa fönster, utformade 

som spröjsade träfönster med en för tiden karakteristisk propor

tionering, spröjs indelning och kvalitet, i vissa avdelningar i det när

maste osynligt förstärkta med smitt järn för att förhindra rymningar, 

är inte utbytbara utan att en berättelse om de människor som levt 

här försvagas. På samma vis försvagas berättelserna om vårt sam

hälles sätt att kategorisera det avvikande och försöken att lindra 

deras skador. 

Historiskt sett har hus ersatts av andra hus, och i vårt land har 

få hus, beroende på byggnadsskick och klimat, haft chansen att 

bli riktigt gam la. Sett i backspegeln har prognosen för äldre hus 

i svenska städer varit ganska dyster, särskilt vid en internationell 

jämförelse. De hus som inte togs av ödeläggande stadsbränder 

fram ti ll 1800-talets slut eller revs som resultat av industrialismens 

urbanisering, demolerades i hög grad under efterkrigstidens 

stadssaneringar. Att de äldre byggnaderna är så fåtaliga, har under 

senare decennier skapat en stark opinion för bevarade. I en del fall 

rivs byggnader li kväl av olika skäl. För den historiskt intresserade 

är det uppenbart att hus gör sig bäst på ursprunglig plats, men när 

trycket att riva vunnit, har man på Ku lturen i några fall gjort det näst 

bästa genom att flytta byggnaderna til l museiområdet. Flytt är ett 

av de alternativ som diskuteras för en enke l byggnad i Dalby som 

akterseglats av den nya kollektivtrafiken. När nu den busskur som 

sen 1940-talet stått på Trekanten, den urgamla vägkorsningen i Dal

by, skulle rivas eftersom kommunens tekniska förvaltning tviv lade 

på att man skulle upphöra vanda lisera den, får den kanske en fri

stad hos omtänksamma Dalbybor genom Föreningen Kulturkvad

rantens försorg. Busskuren, ritad av den dåvarande stadsarkitek

ten i Dal by, Hans Westman, kan berätta om ko llektivtrafikens fram

växt, om vänstertrafik, om kommunsammanslagningen 1974 och 

mycket mer, men framför allt om människors möten och förankring 

på en plats. Vilket öde busskuren möter är öppet men så länge det 

finns intresse b land ideella krafter finns det hopp. 
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KRISTINA BAKRAN 

Drömmarnas 
trädgård 
En historisk trädgård 
i framtiden 
De flesta som kommer till Gamlegård på Kulturens Östarp sl ås 

av den storslagna trädgårdens alla perenner som ramas in av de 

formklippta buxbomshäckarna. Ingen är riktigt beredd på den pär

la som ligger där bakom och bara väntar på att få ta emot alla i 

sin blomsterfamn. Djupare in i trädgården uppenbaras också den 

stensatta kaffegrottan med sin almberså, det nygrävda smultron

landet, plommonlunden, fruktträdgården och den lilla engelska 

parken med de två enorma ädelgranarna och de slingrande sand

gångarna . Med lite tur så möter dig en grupp skå nska blomme

höns på sin dagliga promenad genom trädgården. Idyllen är total, 

en riktig drömträdgårdl 

Jag har nu under några år följt denna underbara plats och fått 

möjligheten att tillsammans med kol legor på Kulturen utveckla, ta 

till vara och upptäcka saker som nästan försvunnit under å ren som 

gått. Allt är inte klart och mycket spännande arbete återstå r. I en 

trädgård sker ständiga förändringar och vi kommer givetvis aldrig 

att bli klara. Det är en härlig vetskap att vi alltid kommer att kunna 

a rbeta vidare och se trädgården förändras på gott och ont. Precis 

som livetl 

s. 102-103: lngegerd Berlin och Kristina Bakran arbetar i trädgå rden vid 
Gamlegå rd på Östarp. < Trädgå rden vid Gamlegå rd på Östarp 1921. 
Kulturens arkiv A1662. Trädgå rden vid Ga mlegå rd på Östarp 2011. 
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För mig startade resan till drömmarnas trädgård med ett pro

jektarbete under min utbildning till trädgårdsmästare. Allt började 

med en svartvit bild i Kulturens arkiv som visade två personer som 

stod i trädgården vid Gamlegård, på bilden syntes också ett bär

land och frukträd på rad. Bilden väckte en nyfikenhet och fick mig 

att und ra över hu r trädgården en gång hade sett ut. Den t rädgård 

som ägdes av Hanna Jöns Persson (1850-1922) och vars stora kär

lek till trädgården ännu idag tyd li gt syns. 

Tankar väcktes om att detta borde återskapas eftersom bärlan

dets plats hade blivit till en snårskog av snöbär, torpspirea och rot

skott av plommon. Det gick åt mycket skoltid och fritid till att rensa 

och gräva. Ambitionen var att göra a rbetet för hand, den sköra 

trädgårdsmiljön och markens egenskaper vid Gamlegård tå l inte 

tunga maskiner och jag ville dessutom pröva mitt tålamod. Det 

måste erkännas att det ibland var ett tungt och näst intill omöjligt 

uppdrag . 

I samband med det p rakt iska arbetet fö rsökte jag också ta reda 

på vilka typer av bär det kunde ha vuxit i t rädgårds landet vid den 

t idpu nkt då fotot togs . Fotografiet såg ut att visa jordgubbsplan

tor, eftersökandet ledde till en kontakt med Inger Hjalmarsson 

på POM (Programmet för od lad må ngfald). Hon berättade att 

det inte var så van ligt med jordgubbar hos allmänheten i början 

av seklet 1900 och att det istället kunde röra sig om en sto rvuxen 

sorts smultron som heter parksmu ltron (Fragaria moschata). J ag 

kunde berätta att trädgå rde ns innehavare vid den tiden, Hanna 

J ö ns Pe rsson, hade haft en ko ntakt på Alnarp och kanske genom 

denna hade fått t ag på några jordg ub bsplanto r, ett resonemang 

som Inger Hjalmarsson instämde i. I nuläget arbetar POM med att 

föröka ett sortiment av äldre sorte rs jordgubbar och i framtiden 

kommer tro ligen några av dessa att kunna p lanteras i trädgården 

på Gamlegård. Under t iden växer där nu parksmultron och van

liga smu ltron (Fragaria vesca), bär som med stor sannolikhet fanns 

i Han nas trädgård. 

I Gamlegårds trädgård finns en rik flora , som anemon, rosenskä ra, höst
kärleksört och smultron . Kanske planterade Hanna Jöns Pe rsson några av 
dessa växter. 
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I framtiden kan Gamlegård utvecklas till att vara en plats för 
mångfald, som kan värna om det som är specifikt för trädgår
den . Idag är intresset stort för att återskapa gamla trädgårdar 
och många söker de "rätta växterna" för att komma så nära det 
ursprungliga som möjligt. Min förhoppning är att kunna inspirera 
och ge råd till dessa personer. 

Det unika med Gamlegårds trädgård är just de olika tidsskikten 
som har lämnat avtryck i det som vi kan se idag. Trädgårdens his
toria sträcker sig över flera hundra år, allt från den tid igaste kartan 
från 1704-1705 till nutid. Troligtvis har här funnits en trädgård re
dan innan 1700-talet. Av den trädgården finns inga spår som vi kan 
avläsa idag. 

Tydligast är givetvis den trädgård som Hanna har lämnat efter 
s ig. Den berättar för oss att hon var mycket medveten om de träd
gårdsideal som härskade i slutet av 1800-talet och början på 1900-
talet . Hon har även satt s in egen konstnärliga prägel på sin skapel
se och 1915 fick hon motta ett pris för sitt arbete från Skånska Träd
gå rdsföreningen. Vår ambition är att i framtiden vårda hennes arv i 
samma anda som hon lämnade det. 

Framöver fortsätter vårt arbete med att leta i arkivet efter fler 
fotografier, kartor och berättelser om Östarp som kan leda oss vi
dare i utvecklingen av Gamlegårds trädgård. Det finns exempelvis 
beskrivningar av en berså av syren som ska ha funnits längre bak i 
trädgården och som man än idag kan skönja i trädgårdens struktur. 
Man kan även se spår av den rektangulära karpdammens form som 
syns längst söderut där en sänka tar vid. Karpdammen finns inritad 
på en karta från 1799. Dessa två spännande projekt väntar nu på 
att tolkas och restaureras så att fler besökare ska kunna njuta av 
"Drömmarnas trädgård - en historisk trädgård i framtiden". 

Utsnitt av enskifteskarta över Östarp i Everlövs socken, upprättad av lantmä
tare Rosell 1799. Kartan förvaras i Lantmäterimyndighetens arkiv 12-EVE-13. 
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CARITA ESKERÖD 
•• 

Kulturens Ostarp 
Ett kulturpräglat landskap 
Det byggda kulturarvet har så mycket att berätta om livet under 

må nga hundra å r. Det utgör en vittnesbörd om odlingssystem och 

näringsfång, återbruket av materialen , samhälleliga reformer och 

välfärdssamhällets ökande bekvämligheter, lokal industrihistoria 

samt många personers historia, va rdag och fest. Det är betydel

sefu llt att utföra undersökningar för att hitta och tydliggöra de 

kulturhistoriska värdena inför varje underhålls- ombyggnads- eller 

restaureringsprocess. Kulturvärdena bildar en utgångspunkt för 

arbetet och finns då med i hela processen. 

Ett första besök på Östarp ger en upplevelse av en vacker, lum

mig och tyst plats med underbara hus - men vad har husen och 

markerna att berätta? En utmärkt möjlighet att studera byggna

derna och deras sammanhang gavs när Kulturen skulle samman

ställa en underhållsplan för byggnaderna på Östarp 2011. Planen 

är framförallt en viktig övers ikt inför byggnadernas å rliga underhå ll 

och översyn, så att alla åtgärder utförs varsamt med utgångspunkt 

i de kulturhistoriska värdena. Den är också ett kunskapsunderlag 

inför en utredning om Kulturens Östarp kan komma ifråga som 

kulturreservat. Regionmuseet Kristianstad har utfört en vård- och 

skötselplan för landskap och naturmiljö . Målsättningen med dessa 

kunskapsunderlag, liksom kulturarvsvården i sig, stannar inte vid 

att visa fram gamma l markanvändning, konstrukt ionstekn ik elle r 

annat sådant som framträder klart och tydligt. Syftet med att var

samt vårda byggnaderna och landskapet är att låta miljön , i detta 

fall Kulturens Östarp, spegla livet självt. 

s. 110-111: Buntar av lin på tork. < Vy över Östarp med hö på tork 
i förgrunden, längre bort syns möllan och Möllegårde n. 
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Byggnaden i sig är den viktigaste 
källan till kunskap 
Genom att studera byggnaden kan man finna svar på, eller åtmins
tone välgrundade antaganden om, vad som har skett sedan den 
byggdes. Den förmedlar kunskap om funktion, om- och tillbyggna
der, byggnadskonstruktion, materia l och hantverksmetoder, men 
svaren framkallar också nya frågeställningar. Varför är byggnaden 
uppförd i just dessa material, varför har den byggts om, vi lka förhål
landen har byggnaden med sin omgivning och varför ska vi behand
la byggnaden va rsamt? 

Arkiv- och li tteraturkällor kan ge svar på b land annat naturbundna 
och samhälleliga förutsättningar. Tillsammans utgör byggnaden 
och arkiven viktiga källor för att förstå byggnaden och dess ku ltur
historiska värde och utgör på samma gång en källa till nyfikenhet 
på vidare undersökningar som kan b idra till förståelsen av li vet på 
Östarp. I detta fal l har b land annat sammanstäl lningar av brand
försäkringshand li ngar, berättelser och fotografier i Kulturens arkiv 
studerats. Byggnaderna ha r undersökts på plats för att lokalisera 
underhå llsbehov. 

En livsmiljö 
Kulturens Östarp ligger i Sjöbo kommun på Romeleåsens nordost
sluttning intill Orehusabäcken. Området är ett kul turlandskap med 
månghundraårig bebyggelsekontinuitet. Sedan 1924 är Kulturens 
Östarp ett fri luftsmuseu m an lagt med utgångspunkt från Gamle
gård, fast igheten Östarp 1:3. Anläggningen består idag av Gamle
gård, vattenmöllan, brytestugan, malttorkan, vindmöllan, Möllegår
den, Alriksgården, Östarpshallen och Gästgiveriet, med tillhörande 
marker. De fyra mindre ekonomihusen, oumbärliga för den gamla 

I fotträet, som vilar över stensockeln, finns hål som vittnar om att delar av vir
ket i Gamlegå rd är återanvänt . Ursprungl igen har hå len varit vända uppåt och 
i dem har det suttit lerstakar som bundit lerkl[ningen i korsvirkesfacken. s. 116-
117: Geometrisk karta över Östarps by upprättad av lantmätaren Olof Naeringh 
1704-05. Byn bestod då av två hemman, tre gatehus samt en vattenmölla. Kar
tan förvaras i Lantmäterimyndighetens arkiv under Everlövs socken, 12-EVE-6. 
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tidens självhushållning, har flyttats till platsen. De övriga byggna

derna står på ursprunglig plats, men är uppförda vid olika tider och 
med olika funktioner. 

Orten Östarp nämns första gången åren 1546-47 i Dalby klosters 

jordebok. Den äldsta kartan öve r Östarp är frå n 1705, när Östarps 

by med två gårdar låg i socknens centrum med gräns mot byarna 

Hemmestorp i norr, Stora Rödde i söder och ky rkbyn Everlöv i öster. 

Östarp låg i skärningen mellan tämligen vidsträckta utmarksbok

skogar i väst och sydväst och odlingsmarker i övriga väderstreck. 

De båda gårdarna i byn låg inti ll Orehusabäcken där det också 

fanns en vattenmölla. I bokskogen i sydväst hämtade man ved och 
säkerligen i viss mån t immer. Vid behov av ek och furu som bygg

nadstimmer fick man köpa detta utifrån. 

1799 upprättades en ny karta över Östarp i samband med utred

ning om enskifte . På utmarkerna i väster hade två mindre grupper av 

husmanshus t ill kommit men gårdsan läggningen bestod endast av 

en gård. Östarps gård var så kal lat "skatterusthål larehemman" med 

sky ldighet att hålla en ryttare med häst. Enli gt kartan hade stora 

delar av utmarken od lats upp som åkermark eller ängsmark. Den 

centra la de len av de n södra ängsmarken brukades som torvmosse. 

I samband med att laga skifte påbörjades 1830, upprättades ännu 

en karta över byn som nu bestod av tre tätt byggda gårdar. Marker
na utanför inägorna odlades som åker, men deras marknamn som 

Hultet och Skogsbackar tyder på skogsnära ursprung. På det hela 

taget förekommer det på kartan många marknamn som Mårten Ols 

kärr, Ryttareåker, Drängagråten med flera, vil ket ger landskapet yt
ter li gare en dimension. 

Gården Östarp brann ner 1810, innan laga sk ifte hunnit genom

föras. På ungefär samma plats lät ägaren bygga upp en ny byggnad 

som stod klar 1812. Det är den som nu ägs av Kul t uren och ka ll as 

Gamlegård. Under årens gång moderniserade ägarna bostad och 
stallar efter tidens möj li ghete r. I taken spikades papp, båsraderna 

fick ny modern indelning, ko rsvirkestimran kalkades över en ligt ti 

dens ideal att efterlikna ett stenhus och någ ra fasader skyddades 

med panel. Kä ll orna berättar att bon ingshuset blivit utdraget i väs

ter i jämnbredd med den västra ladugårds längan, vilket kan utläsas i 

118 CARITA ESKERÖ D 



korsvirkesstommen. När laga skifte avslutades 1843 låg endast Gam

legård kvar på den gamla bytomten. Gården beskrevs som "Stug

länga av Ekekorsv ircke med lerväggar under halmtak i godt stånd, 

trenne uthuslängor av samma byggnadssätt - äfven i godt stånd". 

Att bevara 
När Ku lturen förvärvat Östarp sku lle Gamlegård bevaras som ett 

museum och gestalta 1800-talets jordbruksnäringar. Georg J:son 

Karlins ursprungliga ide var att flytta en gammal kringbyggd skånsk 

gård till friluftsmuseet i Lund. Men när han upptäckte Östarp kände 

han och hans sällskap att gården inte fick flyttas från sin plats. 1924 

beskriver Karl in iden och åtgärderna vid Östarp en ligt fö ljande: "Att 

rädda och till sitt yttre som inre helt återställa den gamla gården 

sådan den stod, innan den moderna tiden ryckt in med bräd lagda 

golv, tryckta tapeter, moderna möbler och gardinprydda, förstora

de fönster". 

Att Karl in till slut beslutade att inte flytta gården till friluftsmuseet i 

Lund, utan bevara den på sin rätta plats i kulturlandskapet med lant

bruk i traditionel l drift, är i sig ett framsynt tankesätt om vården av 

kulturarvet. På ett pedagogiskt vis illustrerar gården grundläggande 

sammanhang i den skånska historien, ku ltu ren och kulturlandska

pet. Gamlegård har ett byggnadskick som är typiskt för trakten och 

byggnadsmaterialen sten, virke, lera, halm, torv är lokala. Tillsam

mans med markerna representerar den en gård som ligger kvar på 

bytomten efter laga sk ifte. 

I överensstämmelse med källorna om Gamlegård är korsvirkestim

ran än i dag till stora delar av ek. Det finns emellertid flera långa 

stickbjälkar som är naturvuxet böjda. Det kan tala för att dessa träd 

är fällda på Östarps egna ägor, möj ligen på den bokskogsbevuxna 

tidigare utmarken i väster. För att fullt förstå hur gården byggdes 

krävs djupare efterforskningar. Av dessa anledningar är troheten 

mot det ursprungliga viktig. Om vi avlägsnar originalet, går möj 

ligheten till vidare undersökningar förlorade, exempelvis datering, 

bedömning av virkesslag, var virket fällts samt vilka bearbetnings

redskap man hade ti llgång till. 
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På den västra fasadens korsvirke finns rader av sp ika r och spik

hål, vilket visar att fasaden har varit brädklädd. Även fotografier från 

1920-talet vittnar om detta. Invänd igt finns också sp ikar och spik

hål i den äldre sotbruna b lanka takpane len. Det var nog här Karlin 

tog ner takpappen. Att korsvirkestimran delvis är återanvänd syns i 

flera fotträn genom att ytan med urtag för lerstakar fö r lerklining är 

vända utåt. Det antyder att delar av den nedbrunna byggnaden el

ler från något äldre hus återanvändes. Dokumentation är viktigt vid 

varje ändring och vid underhå ll för att vi inte ska behöva tveka om 

ett utförande är ursprung ligt eller av ett senare datum. 

För att möjliggöra ett långsiktigt bevarande av Gamlegård upp

fördes Möllegården 1923-24, med syfte att fungera som bostad för 

gårdsfogden samt bereda plats för jordbrukets grödor, redskap 

och djur. Möllegå rden är belägen nordväst om Gamlegård, unge

fär där ett av de gamla husmanshusen låg. Gården är i rött korsvirke 

med vitputsade tegelfyllningar och stråtak. När Möllegården upp

fö rdes var tanken att exteriören inte sku lle avvika eller störa den 

gamla bygdebilden. Logen som uppfördes 1938-39 och svinhuset 

1948-49 representerar båda jordbrukets utveck ling vid industrialis

mens genombrott. De mindre ekonomihusen har flyttats till Östa rp 

för att gestalta den tidigare byn och har ett miljöskapande värde på 

Östarp. Gästgivaregården är uppförd 1952 i korsvirke med tegel

fyll ninga r, skapad för att smälta in i kulturmiljön liksom de senare 

tillbyggda delarna och Östarpsha llen, vilka även har en arkitekto

nisk sammankoppling ti ll traditionell byggnadsteknik. 

Alriksgården - återbruk och 
modernisering 
Längs grusvägen över ängsmarkerna åt sydöst når man Alriksgå r

den, fast ighet Östarp 2:3. Gården består av en friliggande man

gård, en trelängad ekonom ibyggnad och en fristående ekonom i

byggnad, kallad redskapsbod. 

Salen i huvudbyggnaden i Alrik Jönssons gå rd med dekorativt må lade väggar. 
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Den gård som flyttades ut ur byn cirka 1842 t ill p latsen där A lriks

gården ligger, bestod av bostads- och ekonomi längor i korsvirke av 

ek med fyllningar av lera täckta med halmtak. Gården byggdes upp 

med fyra längor och kartorna visar att dagens ekonom ibyggnad 

står på samma pl ats dit den fl yttats vid skiftet, förutom redskaps

boden som varken nämns ell er är utritad. 

1907 lät ägaren El na Nilsson uppföra den nya mangå rden som är 

ståt ligt och symmetriskt uppbyggd i maskinslaget tege l med form 

tege l kring fönster och sockel. Fasaden har horisontella li stverk med 

skarp profil och fönsteromfattn ingar i puts. I försäkringshandlinga r 

från 1922 sägs huset va ra byggt i tegel med papptak, emedan det 

en ligt hand li ngar frå n 1931 har tak av Eternit. Byggnadstypen är en 

salsbyggnad, interiört dekorerad med takmåln ingar av må lare Ni ls 

Sjöberg, marmoreringar eller tapeter. Det är lät t att hänföras av fär

gerna, de sk ira mönstren i de höga ljusa rummen som är försedda 

med ka miner, tillverkade vid Carl Holmbergs mekaniska verkstad i 

centrala Lund. 1942 gick dåvarande ägaren Per Jönsson, systerson 

t ill El na, in i den loka la elektricitetsföreningen varefter el drogs in på 

gården. Även rin nande vatten och nya kökssni ckerier med d iskbä nk 

insta llerades, men huset värms ännu idag upp med vedkaminerna . 

I handl ingarna från 1931 sägs loge, stall, svinhus och redskaps

bod vara av korsvi rke med ha lmtak. Idag är längorna höga med 

tegelfasader och panel och taken är täckta med Eternitsk ivor, tids

typiskt fö r 1940-50-talen, och gården bör ha fungerat bra, eftersom 

Per fick diplom för mjölkproduktionen . Invänd igt i den norra längan 

vilar sto lpverkskonstrukti onen på en hög sockel. Vid en närmare 

granskn ing visar det sig att virket är bilat med många urtag som 

inte har någon funktion idag, vi lket vittnar om att virket är återan

vänt . A ll t t yder p å att det är den gam la korsv irkesstommen som 

återanvänts och at t socke ln byggts så hög av Siporex för att ge 

byggnaden modern funktionell höjd . Om virket är från byggnaden 

som fly t tades ut ur byn, kan endast noga studier av huggspår och 

en dendrokronologisk ana lys visa . 

Ekonomibyggnader vid Alrik Jönssons gård . Västra länga n med kosta llet . 
I fasaden syns sprickor som kan ha uppkommit i samband med en ombygg
nad . Vy in på g årdsplanen med huvudbyggnad e n till vänster. 
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Den södra längan, sannolikt den ursprung

liga från 1842, ersattes av a ll t att döma med 

den nuvarande tegelbyggnaden i samband 

med att ägarna 1949 fick tilldelat arbets

kraft för att höja taken på de övriga läng

orna. Samtid igt byttes halmtaken till sk ivor 

från Eternitbo laget. Den västra längan har 

korsvirkesstomme som klätts med tegelfa

sad. Spår i byggnaden och måttangivelser 

i brandförsäkringshandlingar visar att läng

an byggts ut åt söder. Idag finns i fasaden 

må nga sprickbildninga r just vid til lbyggna

den. Även bakom den fristående redskaps

bodens panel döljer sig en korsvirkesstom

me med fyllningar av le rsten . Innertaket 

består av breda handhyvlade panelbrädor 

med rester av tapeter, vi lket innebär att de är 

återanvända från ett äldre bostadshus. Kan

ske från det som flyttades från byn och 1907 

ersattes med dagens bostadshus. 

Gården visar moderniteter som e l och rin 

nande vatten til lkomna i takt med välfärds

samhäl lets framväxt . Ekonomilängorna är 

uppförda av dels åte rvunnet handbearbetat 

virke, dels nyare lokala fabr iksmässigt till

ve rkade mate ri al, Siporex lättbetong från 

Dalby och Etern itsk ivor av astbestcement 

fr ån Lomma . Även teglet är från det lokala 

tegelbruket i Veberöd. Gården gick länge i 

arv, fram tills Kulturen köpte gården 1995, 

och rymmer härmed många fami lj e his to rier. 

< Redska psboden vid Alri k Jönssons gård . Den 
ursprungliga korsvirkesstommen har klätts med 
pane l. > Brev frå n Ete rnitbolaget och kvitto från 
Veberöds tegelfabrik varifrån byggnadsmaterial 
köpts till förnyelse av bebyggelsen på Alriks gå rd . 
Kulturens arkiv CLXXV/11:63. 

• 
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NIKLAS INGMARSSON 

Macken som 
friluftsmuseum 
En levande historia 
På ett köksbord i en funkiskåk i Harlösa ligger ett flygfoto från slu 

tet av 1950-talet. På bilden är det sommar och solen strålar nästan 

overkligt folkhemskt, som den ofta tycks göra på foton från denna 

tid. Det är något med värmen i ljuset som inger förhoppning och 

framkallar en varm och vänlig känsla. Kanske bäst sammanfattat som 

lycka? Som om all t bara var bra. Jag vet att det inte är sanningen, lik

som idag präg lades också livet då av kontraster och omväxlande sin

nesstämningar. I människans fotspår följer alltid glädjen och sorgen . 

Sådant vi måste lära oss att acceptera . Men ändå, i backspegeln har 

vi möjlighet att fantisera om ett förlorat paradis och 1950-talet är för 

många en lockande tillflyktsort. Att drömma är också mänskligt och 

en glad melodi i huvudet kan göra livet trevligare. 

Motivet på flygfotot föreställer en bensinstation i Harlösa. En liten 

BP-mack snickrad i trä har komm it i fokus. En Volkswagen och en 

Austin har bromsat in för att fylla på b ränsle. Rosenrabatten framför 

bensinpumparna var en snygg gest från ägarna . Strax int ill ser man 

en glasskiosk och i ena hörnet av bilden står en liten pojke i shorts 

och kisar mot kameran . I bakgrunden går det att urskilja en smörj

brygga där bi larna kördes upp när de skulle rundsmörjas . Fotot är 

från en t id då en bil resa från Harlösa in till Lund klassades som en 

långtur och bilen därför behövde få lite grundservice innan man vå

gade ge sig av. 

s. 126- 127: Flygfoto över be nsinmacken i Ha rl ösa. < BP, näst a n på riktigt, i 
Ha rl ösa. Stat io ne n ä r av t ype n "Sittande hund ", e ller som d e n också kallades, 
"Ke pst aksmack". Man fö rstå r va rför. 
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Bensinstationen uppfördes bara några år före det att bilden 

togs. BP var ett bensinbolag som satsade på landsbygden, medan 

övriga bensinmärken hellre lade sina stationer längs med de större 

vägarna. I Harlösa drev Bengt Hea nder tax iverksam het på platsen 

och i och med att han ändå alltid hade bensin hemma, var det 

lägligt att uppföra en bensinstation där som ett komplement till 

taxirörelsen. 

Fram till 1989 var det BP:s klassiska gröna och gula kulör som 

lockade bensintörstande bilister att stanna i Harlösa, men därefter 

tog UNO-X över macken i byn. Då hade redan ett ägarbyte ägt 

rum och Sven Malmberg hade tagit över företaget, som förutom 

bensinförsä ljning inkluderade en bilverkstad. 

Sven drev företaget Harlösa Bilverkstad och Service i denna form 

fram t ill 2008, då UNO-X valde att stänga bensinstationen, som i 

deras ögon inte lägre var lönsam. Bensinbolagen rationaliserade 

och satsade på allt större anläggningar längs med de stora trafik

lederna och kring städers och större samhä llens infarter. Lands

bygdens mackar torrlades, bensinpumparna såldes till lantbrukare 

som ställde upp dem vid sina gårdar och tankade traktordiese l från 

dem. Kvar på plats fanns inget mer än kalhuggna bensinpumpsöar 

och igenbommade stationshus. 

Sven Malmborg skulle kunna ha varit den där lilla killen på flygfo

tot . En g rabb född på 1950-talet, som tillbringade mycket tid med 

att hänga vid byns bensinmack, för det var där det kunde hända 

något och framför allt var det där man kunde ko lla in de senaste 

bilmodellerna. Bensinstationen var en p lats som symboliserade 

det gryende moderna samhä llet bättre än något annat. Bilen var 

framtiden, bens inen drivmedlet. 

Inte underligt då att han tyckte det kändes tomt när bensinför

sä ljningen upphörde 2008. Verkstaden fanns kvar, men vad skulle 

hända med bensinstationen om den fick stå och fö rfa ll a? Det skulle 

inte se vackert ut. 

Förutseende nog hade Sven satt undan en BP bensinpump av 

den klassiska Ljungmanmodel len, liksom en BP-skylt plus några 

Sven Malmborg slänger gärna på sig sin BP-overa ll när han ska visa runt . 
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andra föremå l. Och han bestämde sig för att återskapa den gamla 
ursprungsmacken från 1950-ta let. På veteranmarknader och genom 

kontakter hittade han allt han behövde. Idag är macken närmast 

komplett med fem bensinpumpar och tidstrogen mackbyggnad 

med det klassiska lutande taket utstickande som skärmen på en 

keps. Sven Ma lmborg känner sig mycket nöjd och berättar: "Det 

händer nästan dagligen att någon stannar och tror att man kan tan 

ka BP här! En ku l detalj är att jag satt ett tak över pumparna. Det har 

det egentligen aldrig funnits här, men jag tyckte det skulle se snyggt 

ut. Så nu kommer gam la kunder t ill mig och säger: "när du så lde 

bensin hä r, då fick man stå och tanka utan något skydd. Men nu när 

det inte går att tanka, då har du satt upp ett tak!". 
Det var under 1990-talets första hälft, som vurmen för denna 

förbisedda kulturhistoria började. Inom bens inhanteringen pågick 

stora förändringa r. I städerna försvann allt fler centrala stationer 

i samband med att utsläpps- och säkerhetskrav skärptes och på 

landsbygden avveck lades, som tidigare nämnts, många bensinan

läggningar då de stora bens inbolagen inte tyckte det var lönsamt 

att driva försä ljning där längre . Stationer slog igen e ll er automatise

rades. I städerna rev man många bensinstationer medan mackarna 

på landsbygden ofta b lev stående och successivt började förfalla. 

Något byggnadsh istorisk värde hade denna typ av modernistisk ar

kitektur ännu inte laddats med. 

Mackarnas stora genombrott kom i samband med att tv-serien 

K-märkt började sändas i SVT 1992. Programiden kläcktes av Staf

fan Bengtsson och Göran Wi ll is, som fr il ansade för SVT. Program

chefen Harald Norbe lie godkände programförslaget, som kortfattat 

handlade om att ski ldra "1900-talet, det moderna seklet". Nytagna 

filme r skulle varvas med klipp ur SVT:s arkiv. De korta femminuters

inslagen sku ll e sändas i det nya kulturprogrammet Nästa Nybroplan. 
Tillsammans med filmaren Hans-Åke Lerin gav sig trion sedan ut på 

landets vägar i en beige Vo lvo Amazon för att skildra platser och 

byggnader som berättade om 1900-ta lets andra hälft . Serien sän

des i tre år och sammanlagt blev det över 100 inslag . 1994 gav Wi l

lis och Bengtsson ut boken Med K-märkt genom Sverige, följt av 

boken K-märkt på väg, 1996. I både TV-inslagen och böckerna fick 
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bensinstationer mycket stor uppmärksamhet. Duon har berättat 

att de under sina resor genom landet upptäckte den stora mängd 

mackar som fanns och att de fascinerades av dem till den grad att 

deras producent ville belägga dem med "mackförbud", vilket han 

inte lyckades med. 

Programserien på TV och böckerna blev väl mottagna, K-märkt 

träffade rakt in i folksjälen med en berättelse om en tidsepok, som 

blivit tillräckligt gammal för att börja längta tillbaka till. De satte 

fingret på något igenkännbart som berörde och var underhållande 

på en och samma gång. 

Poeten Arne Johnsson skrev i en recension i GT!ldag (1996) att 

"Deras berättelse om sökande, och den värme de visat inför 

människorna och t ingen, är av den arten att den kan hjälpa en 

att ta sig genom vintern och fram till våren och sommaren . Då 

packar vi kaffekorgen, passageraren får ha K-märkt på väg i knät, 

och så åker vi på spaning, vägledda av bokens väganvisningar 

och eggande hemlighetsfulla spekulationer. Vi kommer att finna 

något, men vi vet inte vad." 

1995 publicerade konstvetaren och frilansskribenten Olle Wilsson 

boken Ful/ Tank, en bok om våra bensinstationer från Svensk-Eng

elska Minera/olje AB till Preem. Boken var ett resultat av ett tioårigt 

forskningsarbete, där författaren under resor genom landet doku

menterat bensinstationer i ord och bild. Full Tank är inget mindre 

än en välskriven kulturhistoria över Sveriges mackar. Också denna 

bok mottogs mycket väl av en enig presskår och den sålde snart 

slut i handeln. 2008 gavs en ny och reviderad upplaga ut. 

Olle Wilsson bröt ny mark med sin ambitiösa och samtidigt un

derhållande skildring av ett stycke icke uppmärksammat kulturarv. 

Motorhistoria hade hittills mest förknippats med fordonen som så

dana . Bilismens övergripande inverkan på kulturlandskapet i form 

av vägar och byggnader, hade knappt alls d iskuterats och än min

dre ansetts som något värdefullt att bevara. Den tidiga bilismen 

och massbilismens omvälvande genombrott ansågs snare ha orsa 

kat en massa problem än ha lämnat något av kulturhistoriskt värde. 
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K-märkt och Full Tank var två p ionjärarbeten som satte f ingret på 

bensinstationerna och gav dem en historia som många människor 

kände igen sig i. Det här berörde dem. Egentligen var det vä l inte 

konstigare än när museipionjärerna för hundra år sedan fick upp 

intresset för allmogebyggnader. Också då var det ett hotande fy

siskt försvinnande som f ick människor att engagera sig. Ett försvin

nande t ill vilket minnen av igenkänning var knutna. Resultatet b lev 

friluftsmuseer som Kulturen och Skansen samt ett växande antal 

hembygdsföreningar. Dessutom genomfördes det på o lika håll i 

landet ku lturh istoriska fältarbeten på landsbygden, som handlad e 

om att i ord och bild i vetenskapliga syften dokumentera den för

svinnande allmogekulturen. 

På många vis påminner vurmen för allmogebyggnader och ben

sinstationer om varandra. En byggnadstyp som har förlorat sin 

funktion hamnar i fokus. Byggnaden har lämnats övergiven, och 

förfa llet har satt in. Just det sistnämnda tror jag spelar ro ll, efter

som det "övergivna" kan väcka omhändertagande känslor t ill liv. 

En dag får någon upp ögonen och fy lls av ett vemod inför synen av 

det bedagade som står och lutar betänkligt. Mellan människan och 

det fysiska föremå let uppstår en relation och i förfallet ser männis

kan sig själv, som leder till en reflexion om tidens gång men också 

till att minnesbilder uppstår, där personliga erfarenheter knutna t il l 

byggnader tar form. Den aktn ing och respekt som växer fram leder 

till handling. Något måste göras, en insat s av något slag, och det är 

genom denna handling som känsloläget åter kan lägga sig t ill ro. 

Jag t ror att detta är en anledning ti ll att bensinstationsfebern har 

drabbat vårt land. Bensinpumpar, oljekannor, skyltar och allt övrigt 

som en gång fanns på tankstä llena har blivit åtråvärda antikvi

teter som prismässigt har rusat i höjden. Likaså har det öppnat ett 

ganska stort anta l snarlika bensinmacksmuseer runt om i landet. 

Än så länge är det 1950-tals mackarna som lockar entusiasterna, 

Två fina 1950-t als bensinstatione r i Malmö. Överst e n Esse mack från 1954, 
ritad av Torsten Roos. Mariedalsväge n 49. En av Sve riges finaste bensinsta
tione r. Underst en IC-mack från början av 1950-talet. Köpe nhamnsvägen 39. 
Tidigare var det vackra t aket inklätt i plåt . Mosa ikklädda väggar. 
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men intresset för bensinmackar från 1960-talet och 1970-talet till 

tar allt mer. 

Sven Malmborg är entus iastisk och jag kan inget annat än att 

förbluffas över den tid, de pengar och det arbete han har lagt ned 

på att få sin BP-station i det skick den är i idag . Bara att få tag i alla 

originalföremål har tagit ett oräkneligt antal timmar. Mycket har 

han fått tag på genom tips från vänner och likasinnade samlare. 

Annat har han fått söka efter p å motormarknader och bilträffar. 

Sven berättar att samlare ofta specialiserar sig på ett bensinbolag 

och försöker hitta allt som har med det märket att göra. "Man ta r 

det märke man gi ll ar, sin favorit . Man håller stenhårt på det egna 

märket. Så blir det liksom samma konkurrens mellan märken som 

det var en gång tiden ." 

När Sven har berättat detta minns jag en episod som utspelade 

sig strax utanför Örkelljunga för några år sedan . Jag hade tagit mig 

dit efter ett tips om att det fanns två "gamla mackar" som var se

värda. Mycket riktigt, jag hittade en fin skapelse i Lemmelshult. Det 

var en BP i gott skick. Ägaren, Niclas Bengtsson, bekände dock 

att det inte var en äkta mack. Han hade låtit bygga en kopia. Här 

hade aldrig legat någon station. Inte långt därifrån, i Mattarp, hit

tade jag strax därpå en lika vacker Gulfmack. Ägaren , vars namn 

jag glömt, kom strax ut och berättade en snarlik historia som den 

Niclas Bengtsson hade förmedlat . Det här var intressant. Två nos

talgimackar så pass nära varandra! Ku l. Men det verkligt komiska 

var att de båda "mackägarna" lika bestämt förnekade att de nå

gonsin hade hört ta las om den andra: "Nä, att det sku ll e finnas en 

Gulf här har jag a ldrig hört talas om", svarade Niclas. Ägaren till 

Gulf kände inte till någon BP. Märkeskonkurrensen levde uppen

barligen kvar fastän det handlade om två insomnade bensinbolag 

som aldrig ens hade existerat här. 

Jag frågar Sven om varför intresset för gamla bensinstationer har 

b livit så stort? Han svarar att det måste bero på att nästan alla har 

en relat ion ti ll mackar. Alla har något minne av en bensinstation . 

Den itusågade A mazonen ommålad till po lisbil. Svens kunnande om BP-före

målen har lett ti ll en spännande samling bensinmacksnosta lg i. 
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Sedan lägger han till att 1950-talet nu är att betrakta som historia 

och att det formspråk och den arkitektur som kännetecknar den 

tiden uppskattas eftersom den är så speciell. Det slår mig att Sven 

har ett genu int föremålskunnande. Han läser BP-föremålen med 
van blick och kan skenbart enkelt åldersbestämma va rt och ett av 

dem och berätta varför de ser ut som de gör. Han är sto lt över 

sin samling. Samtidigt har han en prestigelös instä ll ning till sina 

föremå l. Vissa saker får stå oskyddade ute året om. Det ska se ut 

som om macken var igång. Inne i macken blandas all t möjligt med 

BP-anknytning, allt från nyckelringar, motorolja och fläktremmar. 

Visst kan man vara tveksam till om det verkligen har sett ut så här 

och att det kanske är överdrivet mycket BP-attribut, en sorts fros

seri i nostalgi. Men det är inget Sven är ovetande om, för honom är 

det lika mycket lek som allvar. Han vill berätta om mackens historia 

för människor, men han vi ll också att de ska tycka att det är ro ligt. 

Även detta påminner om museipionjärerna, som friskt blandade 

historisk fakta med lustiga upptåg som maskerad och teater i de 

gamla byggnaderna. 

För att få än mer uppmärksamhet har Sven kluvit en Volvo Ama

zon från 1957 i t vå delar och monterat in den ena halvan i stations

väggen, så det ser ut som om den dockat in för tankning. Den 

andra halvan har han gjort om till en exakt (fast halv) kopia av en 

polisamazon, som står vid häcken närmare vägen och lurar. 

På frågan om bensinstationen är färdig nu, skakar ägaren på hu

vudet. Något sådant här blir aldrig färdigt, menar han. Det finns 

alltid något nytt man vill ha. Just nu drömmer Sven mest av all t om 

en bensinpump för oljeblandad bensin: "En sån där moppepump 

med glaskupol!" 

Sven tjänar inga pengar på sitt museum, belöningen ligger i att 

folk blir nyfikna när de kör förbi, att de stannar, beundrar och fo

tograferar hans gärning. Han ställer gärna upp och guidar. I och 

med att bilverkstaden ligger bredvid, finns han nästan alltid på 

plats. BP i Harlösa har blivit nationellt känt genom att det gjorts 

ett stort antal reportage om den i media. Intresset är stort, och det 

är inte längre bara inbitna motorfantaster som vill ta del av denna 

1900-ta lshistoria. 
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2009 blev Sven nominerad till Eslövs kommuns kulturpris, något 

som får ses som ett bevis på att hans gärning är av betydelse. Det 

är också ett erkännande av alla andra privata initiativtagare till ben

sinmacksmuseer runt om i landet, utan vars gärning ett väsentligt 

modernistiskt kulturarv hade, kanske inte gått förlorat, men inte 

fått den uppmärksamhet som det har nu. Det är tack vare de priva 

ta entreprenörernas insatser, som museer och länsstyre lser har fått 

upp ögonen för motorhistoriska lämningar. Ändå har förvånans

värt lite gjorts. På friluftsmuseet Jamtli i Östersund f inns från och 

med 2008 en välgjord kopia av en Shellstation och bi lverkstad och 

i jämtländska Skålan finns Sveriges hittills enda byggnadsminne

skyddade mack. Annars har intresset varit lågt från de etablerade 

museern as sida. Al lt som allt är det endast fem objekt med kopp 

ling till bilismen som blivit byggnadsminnesförklarade i Sverige. 

Intresset för denna del av 1900-talets kulturhistoria är stort utan

fö r den trad itionella museisektorn . Förutom mackmuseerna finns 

det ett stort antal hemsidor och b loggar där det historiska intres

set för bilismens lämningar frodas. Exempel på dessa är bloggar

na Grandprix 63, Farbror Sid, Mack & motell, Mönsteråsbloggen, 

Modernisma, Zlattes och många, många fler. 

Tidningen Riksettan, med en upplaga på över 10 000 tidningar 

per nummer, som OK-Förlaget AB började ge ut 2005, är också ett 

häng ivet språkrör för bi lismens så ka llade gu ldå lder. Den nya bo

ken Spökmackar av Henrik och Therese Nerlund (Tangent Förlag) 

engagerar sig i ord och bild åt mackdöden i det moderna Sverige. 

Det f inns en entusiasm bla nd männ iskor som är intresserade av 

bilismens ku lturhistoria och toleransen är hög. Man gör något själv 

och man uppmuntrar varandra att ge sig ut på vägarna och leta 

efter spå r från massbilismens barndom. Och man delar frikostigt 

med sig av tips till andra. Intresset är lika stort för det förfallna som 

det i väl omhändertaget skick. Rörelsen påminner om de grupper 

som intresserar sig fö r ruiner och övergivna platser. Det gör att 

frågan om behovet av att bevara inte b li r så framträdande. Det 

handlar snarare om ett rörligt och vitalt kulturarv, som hå lls levan

de genom de aktivas engagemang i ett här och nu, för att det är 

intressant och inte minst ro ligt. 
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ANKI DAHLIN 

0 0 

Aret som gatt 
2011 
Kulturen är, liksom kulturarv i sig, i ständig förändring I Några av vår 

tids vikt iga frågor handlar om demokrati, tolerans, miljö, klimat, in

tegration, delaktighet, kön och makt. Här har Kulturen som kultur

arvsinstitution en viktig roll att spela, genom att vara en angelägen 

samhällsaktör utifrån vår kunskap, våra samlingar och våra kultur

miljöer. Samlingar, byggnader och miljöer som ska bevaras, utveck

las och användas - det är en fantastisk utmaning! Vi når framgång 

när vårt utbud tillgodoser ett flertal av de många besökarnas be

hov. Kulturen, liksom alla museer, skapar genom dialog, samlande 

och utställningar mening för människor och därmed för samhället. 

Förra året startade med en organisationsförändring för att möj

liggöra våra åtaganden gentemot anslags- och uppdragsgivare, 

såsom Region Skåne och Lunds kommun, och för att mer effektivt 

kunna uppnå våra mål. Vår verksamhet och våra regionala och kom

munala uppdrag ska speglas i vå r organisation och i våra tjänster. 

Vi har även genomfört ett omfattande varumärkesarbete. Ge

nom en ny plattform, grafisk profil och logotyp vill vi förmedla att vi 

är engagerade, angelägna och öppna. Vår vision är att bli det mest 

livfulla och engagera(n)de museet - en föregångare när det gäller 

Dans med älvor under fo lktrod agen. 
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delaktighet. Vi har arbetat mycket med vår nya hemsida som nu 

är interaktiv så att alla medarbetare kan berätta di rekt om sitt ar

bete. En bra arbetsplats är en förutsättn ing för en bra besöksp lats. 

För den som är medlem finns en egen sida med aktue ll inform a

tion. Kulturen har ca 250 000 kulturhistoriska föremål i samlingarna. 

Dessa är nu registrerade och allmänheten kan, via vå r hemsida, leta 

i databasen och fritt upptäcka intressant a fö remå l. En annan sök

väg till vå ra sam lingar är via Riksantikva rieämbetets Kringla - en 

d igital söktjänst för alla museer i Sverige. Antalet arkeolog iska fynd 

i sam lingarna uppgår till ca 1 miljon, men alla är ännu inte digitalt 

registrerade e ller sökba ra. 

Folkkonstens skapare, den sista delen i utställningen Folkkonst 

och Design, invigdes fö re sommaren och där visa r vi o lika perspek

t iv på våra sam li ngar av fo lklig konst och hur de kan inspirera till nya 

kreativa p rocesse r. 

Restaureringsarbetet med Uranäsboden, även kallad Dackestu 

gan, har fortgått och vi har under året fått nya spän nande date

ringar av stockar och golvbrädor. 

En stor del av året har ägnats åt att dokumentera och skri va åt

gärdsplaner för de byggnader, b land annat Herrehuset, som står 

i tur att renoveras . Vi har också tagit fram en plan för underhål

let av alla byggnaderna på Östarp. En dokumentation av trädgår

darna inom Kulturens område i Lu nd har sammanställts och visa r 

hur om rådet såg ut när det låg privatägda hus och trädgårdar på 

p latsen. Med detta material som utgångspunkt kan vi pla nera vi

dare - vissa delar kan kanske rekonstrueras, medan andra får bli 

nyanläggningar. 

I slutet på året invigdes Popstad Lund, en utställning där proces

sen fram till det fä rdi ga resu ltatet varit en viktig del av utvecklingen 

av Kulturens nya arbetssätt. Iden til l utställningen kom från pri-

1. Lunds konst/designskolas elever visade under sommaren 2011 textila in
stallationer Rapport från ett tält. 2. D.en populära återkommande spökkvällen 
i november. 3. Utställningen Popstad Lund, där det finns möjlighet att prova 
på att vara popstjärna. 4. Fredrik Gustavsson borrar ett hå l för en dymling 
med en navare i samband med restaureringen av Uranäsboden på Kulturen . 
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vatpersoner som startat en Facebookgrupp tillägnad popstaden 
Lund. Under hela processen med utställningen förde vi dialoger 
med ett stort antal personer. Kulturen berättar denna bit lundahis
toria tillsammans med dem, musiker, arrangörer, föräldrar m f\, som 
själva upplevde denna tidsperiod . Utställningen består huvudsak
ligen av föremå l som är skänkta eller utlånade till oss av personer 
som var med under poperan mellan 1971 och 1996, då Lund var 
något av en musikalisk metropol. Hit kom världsartisterna och här 
startade många svenska musiker sina karriärer. Musik- och artistli
vet blomstrade och satte sin prägel på hela Lund och hur staden 
utvecklades. Via insamlingskvä llar och turnebuss har vi fått in ett 
fantast iskt material. Utställningen innehå ller också en scen med in
strument för den som vill prova på och här finns smink och kläder 
som man kan låna och använda under sitt uppträdande. Arbetssät
tet med att involvera omvärlden i våra arbetsprocesser kommer vi 
att utveckla ytterligare i syfte att engagera fler i Kulturens ange
lägna verksamhet. 

I och med den nya organisationen har Kulturen en p rogramav
delning. Vi hade en utökad programverksam het under sommaren, 
då vi varje dag såg till att ha något arrangemang. Vi genomförde 
A llsång för barn som var oerhört uppskattad och som återkom
mer nästa år. Under hela året har vi sjä lvklart bedrivit pedagogisk 
verksamhet, såväl för lärare i reg ionen som för barn och unga som 
besökt oss med sin skola el ler i sällskap med sina föräldrar. Vi har 
en utvecklad och regelbunden lärarfortbi ldning, b land annat en 
"körkortsutbildning" til l Kulturen fö r lärare som får lära om museet 
och våra sam li ngar, så att de på egen hand ska kunna använda sig 
av denna kunskap i sin undervisning. Ett stort antal fortbildnings
kurser har arrangerats för lärare i samarbete med bland andra Skå
nes Arkivförbund, Lunds universitet, Skånes Hemslöjdsförbund, 
Operaverkstan vid Malmö Opera samt Kulturcentrum Skåne. Vi 
samarbetar med Ku ltur i vården så att barn med särskilda behov 

Allså ng för barn under sommaren. Fika på Kulturens cafe. 
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ska få tillgång till Ku lturen. På Förinte lsens minnesdag anordnades 

en minnesstund. Under hösten arrangerades program med folk

trotema och en spökkväll. Vi förstärkte vårt traditione lla julstökar

rangemang med, att det vid sidan av marknaden, fanns aktiviteter i 

samtliga hus, något som uppskattades av besökarna. Tyvärr var det 

storm i Skåne den helgen, vilket ledde ti ll ett färre antal besökare 

än förväntat. 

I Tegnermuseet har vi haft verksamhet med visningar och före

drag under året. Samarbetet med Hökeriets vänner har utvecklats 

på ett mycket positivt sätt och antalet besökare ökar hela tiden, 

vil ket är mycket glädjande. 

På Kulturens Östarp har vi fortsatt med rekonstruktionen av 

"Hannas t rädgård". De rum i Gamlegård som var angripna av äkta 

hussvamp har sanerats. Precis som vanligt hade vi en gemensam 

vård- och arbetsdag för all personal på Östarp då vi rensade ogräs, 

städade och ställde i ordning inför sommaren. 

Den 15 juni höll Ku lturhistoriska föreningen för södra Sverige sitt 

årsmöte i Auditoriet på Kulturen och i samband med det presente

rade några av författarna sina artiklar i årsboken som hade musik, i 

vid men ing, som tema. 

Samarbetsprojektet Ur besökarens perspektiv, ett samarbete 

med de övriga två regionala museerna, Regionmuseet Kristianstad 

och Malmö museer, och med folkbildningen i Skåne, fortgick under 

året. Medarbetare deltog i en process ledarutbildning och nätver

ket har stärkts. 

Under året avslutades projektet Cresco (att växa) som fokuserat 

på kompetensutveckling inom museer (södra Sverige, Västarvet, 

Länsmuseerna Varberg och Halmstad i Halland, Regionmuseet 

Kristianstad och Länsmuseet i Linköping) och många medarbetare 

har deltagit i utbildningar, studiebesök och seminarier inom pro

jektet. 

Ku lturens arkeologer har bland annat undervisat i kulturm iljövård 

och byggnadsarkeologi på Institutionen för arkeologi och antikens 

historia vid Lunds universitet och hå llit i undervisnings-/forsknings

grävningar i Uppåkra. Flera arkeo logiska uppdrag har också ut

förts i och kr ing Lund, där förundersökningen av Saluha llen och 
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vid Domkyrkoplatsen i Lund kan nämnas 

som exempel. Dessutom har vi utfört ar

keologiska uppdrag i Stora Råby och en 
trädgårdsarkeologisk undersökning på 

Spydebergs prästgård i Norge. Stadsan

tikvarien har arbetat med ärendehand

läggning inom planarbete och bygglov 

samt med kulturmiljöprogrammet inom 

Lunds kommun. Han är sekreterare inom 

bevaringskommitten. Vi har en utökad 

byggnadsantikvarisk kompetens och kan 

därmed åta oss externa uppdrag. Under 

året har vi bland annat utfört en doku

mentation av pannhuset på sjukhuset 

och ingått i antikvarisk medverkan vid 

förändring av Rådhuset och på Universi

tetsbiblioteket, också i Lund. 

När året var slut kunde vi räkna sam

man drygt 70 000 besökare som pas

serat Vita huset och drygt 175 000 som 

passerat grindarna till vårt område och 

som besökt Kulturkrogen, butiken och 

fotoparken samt Kulturens Östarp. Kultu

rens vänner på Facebook ökade med 20 

procent. 

Vårt ekonomiska resu ltat b lev 764 000 

kr och det är vi mycket nöjda med. Ku l

turen är redo för nya utmaningar och att 

utvecklas för att möta en engagerad och 

deltagande publik! Välkomna till ett nytt 

år med kulturmiljö i fokus . 

Järn smids i Hylla smedja på Kulturen. 
MITTEN : Getterna på Östarp. NEDERST: Tigerlilja . 



Summaries 
in English 
Open-air museums. Tradition 
and future 
Björn Magnusson Staaf 

What purpose do open-air museums fill today? 

Are they merely remnants of a bygone time - a 

time when Sweden looked different from today -

or are they now mostly just charming and exciting 

playgrounds? The significance of open-air muse

ums in the history of ideas is of course important, 

but their educational relevance for society is far 

from being a thing of the past. Educational nar

ratives create encounters between old and new. In 

this way the open-ai r museums provide the condi

tions for thought-provoking insights and give rise 

to fascinating questions. A number of questions 

arise, taking us deep into cultural history and si

multaneously with a bearing on today's politics: 

Can traditional, sustainable technology be made 

economically sustainable? What social and eco

nomic needs were satisfied then and now? What 

do we mean by sustainability when history has 

proved to be constantly chang ing? 
The answers to these and many other similar 

questions are not given - they are open for inter

pretation and debate, but we cannot ignore them. 

They relate toa living and real world around us, to 

a future that we and our children will have to live in . 

Förkläde på en stol i Blekingestugan på Kulturen . 
MITTEN: En vilopaus på trappan till Alrik Jönssons 
gård. NEDERST: Tapet i Alriksgårdens huvudbyggnad. 



A race against destruction. 
On the documentation of pea
sant culture in the first deca
des of the twentieth century 
Karin Gustavsson 

In the opening decades of the twentieth century 

the vanishing peasant culture was being studied 

by various Swedish museums and institutions. 
The state and a number of different o rganiza

tions we re heavi ly comm itted t o collecting the 
va ri ous expressions of folk culture, such as buil 

dings, dialects, traditions and customs. This was 
done in the hope that, when the material had 

been collected by arch ives and museums, the 

scholarly analysis and publication could begin. 
In the 1910s the art historian Sven T. Kjellberg 

and the ethnologist Sigurd Erixon undertook 

this task. In the summers they set out on their 

bicycles to photograph and survey old verna
cular buildings. Of particular interest were the 
"South Götaland" houses in Skåne, Halland, 

Blekinge and Småland. Several of these buil

dings were moved to open-air museums. Kultu 
ren, for instance, has an example from Järnshög 

in Blekinge. 

Old times in a new world. 
Open-air museums between 
tradition and innovation 

Bodil Petersson 

Open-air museums like Kulturen offer their vis i

tors rich experiences of the past by preserving 
o ld buildings that have been moved to the mu

seum and brought to life. These sett ings may 

~ometimes be perceived as unchanging, or 
even timeless, as they stand there, year after 

year, and the only change that seems obvious 

is how the timber slowly ages. The aim of this 
text is to explore tradition and innovation within 

the framework of the historie settings in today's 

open-air museums, with special focus on Kultu 
ren in Lund, Fr ilandsmuseet in Copenhagen and 

Den Gamle By in Århus. These three open-air 

museums rep resent different ways of presen
ting historie sites indifferent circumstances. The 

text highlights the ro le of open -a ir museums and 
their potential to carry on the traditions while si

multaneously renewing their content and there

by attracting a new audience. 

Unearthed artefacts. Archae
logy in a museum setting 
Conny Johansson Herven 

Ancient artefacts and ruins have been a con
stant source of fascination. In the latter half of 

the nineteenth centu ry, museum archaeology 

was established in symbiosis with the emer
gence of the museum system. At first the focus 

was mainly on scientifically ordered collections, 

but educational presentation and the history of 
sites have become increasingly important . The 

form of exhibitions has developed through time, 
but at the centre we still have the artefacts, w ith 

their historical authenticity which makes them ir
replaceable by virtue of their abi lity to give us a 

personal experience. 
On certain occasions, an encounter over time 

can be more immediate. The meeting with the 

past can give the strongest experience during 

an archaeological excavation. There it is literally 
possible to feel history. The emotional expe

rience is even stronger if you are able to watch 

a medieval grave as it is being exposed, to let 
your hand run along the planks of a boardwalk 

that was abandoned 800 years ago, or to feel the 
smell of thousand-year-old manure. The need 

for experiences and interactive learning isa cha

racteristic of today 's cultural heritage dialogue. 
One of the main tasks of museum archaeology 

must continue to be that of promoting cultural 

encounters. 
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Kulturen and the 
documenters of buildings 
Gertie Ericsson 

At Kulturen a number of people have worked 
with the documentation of buildings from the 
medieval and early modern periods. The mode 
of documentation has changed a great deal 
over the years. Documentation according to the 
history of styles prevailed in the days of Georg 
J:son Karlin and Pär Axel Olsson, but in Ragnar 
Blomqvist's era it developed to include sources 
that had previously been ignored, with the aim 
of understanding how buildings came into being 
and changed. At the end of the 1960s and up to 
the end of the 1980s, documentation as done by 
buildings archaeologists reflected a greater in
terest in construction and techniques. Whereas 
the 1990s was largely a time concerned with the 
methods of documentation and interpretation, 
development in the present century has mainly 
dealt with documentation techniques, with 
emphasis on the importance of digital three
dimensional documentation and analysis. In the 
footsteps of Pär Axel Olsson and Ragnar Blom
qvist the archaeological tradition has remained 
strong at Kulturen, with a united vision of how 
buildings should be documented and analysed, 
whether they are preserved above ground or as 
archaeological remains. 

Longed-for gardens 
Aja Guldåker 

In 1890, after many years without a home, the 
Association for the Cultural History of Southern 
Sweden was ableto buy a large plotwith a garden 
and a stone house. The open-air museum was 
established with cottages and interims from 
southern Sweden along the old paths in the park
like setting that had been created by the gym
nastics master Per H. Ling at the start of the nine
teenth century. 

Soon the open-air museum was extended 
with the Lindfors Garden, which added a beau-

150 SUMMARIES IN ENGLISH 

tiful orchard with symmetrical rose-lined paths, 
symbolizing the aristocratic environment around 
the Nobleman's House. 

The next major extension took place in 1926, 
when a large two-family house where the Sjö
gren and Bonde families had lived was purcha
sed for the Association. An underground pas
sage between the o ld and the new area partly 
determined the design of the new area and of
fered new possibilities for the association's acti
vities. The text tel Is of the structures that survive 
in the museum grounds from the gardens that 
existed before the foundation of Kulturen. 

A glimpse into the conserva
tion of buildings at Kulturen 
Henrik Borg 

To preserve a building or a site is to preserve a 
narrative. Kulturen's work of collecting and con
serving the material cultural heritage includes 
the care of the buildings in the museum grounds 
and out in the surrounding community. Muse
ums have many functions, but one of the most 
important is to serve as society's memory bank. 
The physical space, in the form of our landsca
pes, streets, buildings and gardens, carries me
mories and stories that can be detected in struc
tures and details. The broader and deeper we 
can make the memory bank, the better opportu
n ity we have to ensure that the public debate is 
more complex, that more people take part, and 
that we do not hear so many voices advocating 
simple solutions and advancing arguments with 
no knowledge of history. The aim is to contribu
te to society's collective memory and to engage 
in a debate about our society. An important part 
of the task is the role of city antiquarian, which 
includes performing the municipality's long
term work with cultural heritage management, 
influencing public planning, and taking action in 
the physical environment. 

f<ulturen's open-air section has a rich concen
tration of valuable buildings. These represent 
the building practices of bygone times, diffe-



rent restoration ideologies, and examples of 

twentieth-century architecture associated with 
Lund. Continuous craft-based maintenance is 
essential for a lasting heritage site. The Uranäs 

loft-house is used in the text as an example of a 

major restoration effort undertaken at Kulturen 
with the museum's own craftsmen. 

The garden of dreams. A 
historical garden in the future 
Kristina Bakran 

The garden at Gamlegård, the main house on 
Kulturen's farm of Östarp, carries many memori
es from different times. The person who has left 

the most numerous and most distinct traces is 

Hanna Jöns Persson, who lived there between 
1850 and 1922. The traces tell us that she was ful 

ly aware of the garden ideals prevailing around 
the turn of the century. Kulturen's ambition is to 

tend her heritage in the same spirit. The garden 

at Gamlegård has other layers of time as well , 
leaving impressions that we can still see today. 

The history of the garden ranges over several 
hundred years. The text illuminates the work of 

reconstructing a garden with many historical lay

ers. It describes the problems and opportunities 
that can arise when a wild-strawberry patch is re

created . It also examines the sources that can be 
used to make a reasonable reconstruction and 

the considerations that are essential in a sensi 

tive environment. 

Östarp. The imprint of culture 
on the landscape 
Carita Eskeröd 

A first visit to Kulturen's farm at Östarp gives 

an experience of a beautiful, verdant and silent 

place with wonderful houses. The built heritage 
has a great deal to say about what life was like 

for people fore many hundred years. When plan 

ning any maintenance, rebuilding cir restoration 

process it is therefore important to conduct in
vestigations that can identify and clarify valua-

ble historical features. The text deals with some 

such features at Östarp, which became clear 
when Kulturen drew up a maintenance plan for 

the buildings in 2011. The plan is above all an 
important survey in preparation for the annual 

maintenance and inspection of the buildings, so 

that any measures are undertaken with care to 
preserve the historie value. The aim in looking 

after buildings and landscape is to allow a site, 
in this case Östarp, to reflect life itself. 

The filling station as an open
air museum. A living history 
Niklas lngmarsson 

In the mid-1990s there was a great interest in 
petrol stations from the 1950s, partly as a re

sult of the television programme K-märkt and 
the book Full Tank. Before that, the history of 

petrol stations had attracted little attention. 

The buildings that had ceased to be used had 
either been demolished or left to decay. Today 

there are a great many filling -station museums 
in Sweden, run by private individuals. Car me

chanic Sven Malmborg in Harlösa owns a BP sta

tion where you can experience what it was like 
to buy petrol in the 1950s. At veteran markets 

and through contacts, he found everything he 
needed. Today the filling station is virtually com

plete, with five petrol pumps and a period buil

ding. He believes that the interest in this type 
of museums is due to the fact that everyone has 

some relation to filling stations and that more 

and more people have become aware of the 
innovative design and architecture of the 1950s. 

The year 2011 
Anki Dahlin 

The year started with an organizational change 
and we also had a major trademark project, with 

a new platform, graphic profile and logotype. 
Creators of Folk Art, the last part of the exhibi

tion Folk Art and Design, opened. 
The end of the year saw the opening of Pop-
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stad Lund, an exhibition where the process 
leading to the final result was an important 
element. Throughout the process we enga
ged in dialogue with many people. We acqui
red fantastic material through collecting eve
nings anda tour bus. lnvolving people outside 
the museum in our working processes is so
mething we intend to develop further. 

The restoration of the Uranäs loft-store, 
also known as the Dacke House, has conti
nued, yielding new knowledge. A great deal 
of the year has been devoted to the writing of 
action plans for the buildings that are in line 
for renovation. Information has been compi
led about Kulturen's gardens in the museum 
grounds in Lund. With this material as a basis 
we can continue with the planning. 

During the summer the programme acti
vities were augmented with daily events . We 
had community singing for children, and this 
will be repeated next year. Throughout the 
year we have had educational activities, both 
for teachers in the region and for children who 
have come with their school or their parents. 
We cooperate with Culture in Healthcare so 
that children with special needs can have 
access to Kulturen. A ceremony was held to 
commemorate the Holocaust. During the au
tumn events were arranged on the theme of 
folk belief, and we had a ghost evening. We 
expanded our traditional Christmas prepara
tions with activities in all our buildings. 

In the Tegner Museum we had activities in
cluding guided tours and lectures during the 
year, and cooperation has been developed 
with the Friends of the Old Grocery Shop. 

At Östarp we have continued the recon
struction of "Hanna's garden''. The rooms in 
Gamlegård that were attacked by dry rot have 
been treated. At a regular day of work for all 
staff at Östarp, we tidied the farm in prepara
tion for the summer. 

On 1S June the Association for the Cultural 
History of Southern Sweden held its annual 
general meeting, and in connection with that 
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there was a presentation of some articles from 
the yearbook on the theme of music. 

The collaborative project "From the Visitor's 
Perspective", with the two other regional 
museums, the Regional Museum in Kristian
stad and Malmö Museums, along with Adult 
Education in Skåne, continued during the 
year. Kulturen staff received training in pro
cess management, and the network has been 
strengthened. 

During the year the project Cresco (Grow) 
came to an end. It has focused on competen
ce development in museums in southern Swe
den, and many employees have taken part in 
training courses, study visits and seminars. 

Kulturen's archaeologists have done teach
ing in heritage management and buildings 
archaeology at the Department of Archaeo
logy and Ancient History at Lund University 
and have directed teaching/research excava
tions at Uppåkra. Several projects in contract 
archaeology have been conducted in and 
around Lund. 

The city antiquarian has worked with mat
ters concerning public planning and building 
permits and with the cultural heritage pro
gramme of Lund Municipality. Through an in
crease in our competence in the antiquarian 
management of buildings we can now take on 
externa! assignments. 

When the year ended we had reached a 
total of just over 70,000 visiters who passed 
through the White House and more than 
17S,OOO who passed through the gates of our 
grounds to visit the restaurant Kulturkrogen, 
the shop and the photo park, or who visited 
Östarp. The number of friends of Kulturen on 
Facebook increased by 20 percent. 

Our financial result was 764,000 kronor, a fi
gure with which we are very pleased. Kulturen 
is ready for new challenges and is prepared 
to develop to meet an audience that is inte
rested and keen to participate! Welcome to 
a new year with the focus on the cultural he
ritage. 
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Kulturens Ostarp 
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1 Alrik Jönssons gård 
2 Gamlegård 
3 Vattenkvarnen 
4 Malttorkan 
5 Brytarestugan 
6 Möllegården 
7 Väderkvarnen 
8 Östarpshallen 
9 Gästgivaregården 



Kulturen i Lund 
1 Vita huset 12 Måketorpsboden 23 Brahehuset 
2 Restaurang 13 Arbetarbostaden 24 Wahlbomska huset 
3 Lundahallen 14 Lekloftet 25 Schlyterska huset 
4 Texti I ha I len 15 Onsjöstugan 26 Ystad huset 
5 Hylla Smedja 16 Bosmålatorpet 27 Thomanderska huset 
6 Allmogehallen 17 Lekplats 28 Dansbana 
7 Västra Vrams Prästgård 18 Arkitekternas hus 29 Nordenstedstka huset 
8 Gångtunnel 19 Blekingegården 30 Rustmästarbostaden 
9 Uranäsboden 20 Borgarhuset 31 Locus Virtutum 

(Dackestugan) 21 Berlingska huset 32 Ca fe 
10 Bosebo kyrka 22 Helsingborg- 33 Locus Peccatorum 
11 Lusthus Halmstadhuset 34 Sankta Maria Minor 

35 Gröna grinden 
36 Lindforska huset 
37 Herrehuset 
38 Örtagården 
39 Lapidariet 
40 Dekanhuset 
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Källor 

Gamla tider i en ny värld 
LITTERATUR 
Bringeus, Nils-Arvid. 1992. Karlin och Kulturen. Kulturens årsbok 1992. Lund . 
Karlin, Georg. 1918. Kulturh istoriska museet i Lund: en handbok för besök och självstudium. Lund. 
Ravn, Thomas Bloch & Nielsen. Knud 2002. Den Gamle By: et vindue ti/ historien. 1. uppi. 

K0benhavn. 
Ravn, Thomas Bloch . 2010. Helt almindelige menneskers helt almindel ige liv. Weekendavisen 

11-19 marts 2010. 
Rentzhog, Sten . 2007. Friluftsmuseerna. En skandinavisk ide erövrar världen. Stockho lm. 
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Wahlöö, Claes. 2003. Vägledning till Kulturen, Lund och Östarp, Drottens arkeologiska museum, 

Tegnermuseet, Borgeby slott samt Bosjöklosters mölla. Lund. 

INTERNETKÄLLOR 
Den Gamle By i Århus www.dengamleby.dk 
Kulturen i Lund www.kulturen .com 
Frilandsmuseet i Köpenhamn/ Nationalmuseet i Köpenhamn www.natmus.dk/sw4621 .asp 
Maihaugen friluftsmuseum i Lillehammer www.maihaugen.no 

En kapplöpning med förödelsen 
ARKIV 
Kulturens arkiv: Brev från Sigurd Er ixon t ill Sven T Kjellberg 
Linköpings stiftsbibliotek, Sigurd Erixons personarkiv: Brev från Sven T Kjell berg till Sigurd Erixon 
Kulturmagasinet med Helsingborgs museers arkiv: Topografiskt ordnade akter från Vittsjö, 

Örkelljunga och Oderljunga 

LITTERATUR 
Almevik, Gunnar. 2004. Det sydgötiska husets (vetenskapliga) konstruktion. Rig. 2004:4. 
Boström, Mattias. 2010. 100 år med Folkmusikkommissionen. I Boström, Mathias, Lundberg, 

Dan & Ramsten, Märta (red) . Det stora uppdraget: perspektiv på Folkmusikkommissionen 
i Sverige 1908-2008. Stockholm. 

Hallberg, Göran. 2003. Ernst Wigforss som språkforskare. Saga och sed. Kung/. Gustav Adolfs 
Akademiens årsbok årgång: 2002. Uppsala . 

Gustavsson, Karin . 2009. 1920-talets by- och bebyggelsedokumentationer. Kring Kärnan: 
Helsingborgs museums publikation, nr 37, Museum i 100 år: Helsingborgs museum från 7909. 
Helsingborg. 

lngmarsson, Niklas. 2004. B/ekingegården: en bondgård som blev museigård på Kulturen i Lund. 
Lund. 

Nilsson, Bo G. 1996. Folkhemmets arbetarminnen: en undersökning av de historiska och 
diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. Diss. Stockholm. 

Nyström, Bengt. 1998. Att göra det förflutna levande. I Hans Medelius, Bengt Nyström, Elisabet 
Stavenow-Hidemark (red). Nordiska museet under 125 år. Stockholm . 
Pettersson, Richard. 2004. Blick för kultur: idehistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk 

kulturforskning i Sverige under 7900-ta/et. Umeå. 
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Kulturens Östarp 
LITTERATUR 
Dalby klosters intäktsbok 1530-31. Utgiven av Knut Knutsson och Göte Paulsson 1983. 

Skånsk senmedeltid och renässans 10. Lund. 
Karlin, Georg J:son. 1924. Kulturhistoriska museets Östarp: dess natur, historia och 

ändamål: fästskrift till invigningen den 2 augusti 1924. Lund. 

De efterlängtade trädgårdarna 
LITTERATUR 
Bergstedt, Anna. 1926. Hos Lysanders. I Pontus Sjöbeck (red.) Från gamla skånska hem. 

Minnen upptecknade av fränder och vänner. Lund. 
Karlson, William. 1938. Kulturens äldsta tomt. Dess ägare och bebyggelse från 1690-ta let. 
I Kulturen. En årsbok. Lund. 

Ur jordens gömmor 
LITTERATUR 
Kulturmiljövård 1199, 1999. Tema uppdragsarkeologi. Luleå. 
Larsson , Stefan. 2000. Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins förutsättningar och 

förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för käl/materialsproduktion 1890-1990. 
Archaeologica Lundensia . lnvestigationes De Antiqvitatibus Urbis Lundae IX. Lund. 

Werdenfels, Ake (red). 1980. Arkeologi och samhälle. Skåne hembygdsförbunds årsbok 
1979. Kristianstad. 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Månsson, Christina. 2002. Att ställa ut en stads historia. En komparativ studie av tre utställningar 

på Kulturen i Lund. D-uppsats i konst- och musikvetenskap, Lunds universitet. 

Kulturen och de byggnadsarkeologiska 
dokumentatörerna 
ARKIV 
Kulturens Lundaarkiv 

LITTERATUR 
Andersson, Karin & Hildebrand, Agneta. 1988. Byggnadsarkeologisk undersökning. Det 

murade huset. Stockholm. 
Blomqvist, Ragnar. 1982. Amanuens hos Karlin. 100 år. Kulturens årsbok 1982. Lund. 
Bringeu s, Nils-Arvid. 1992. Karlin och Kulturen. Kulturens årsbok 1992. Lund. 
Cinthio, Erik. 1963. Medieval archaeology as a research subject. Meddelanden från Lunds 

universitets historiska museum 1962-1963. Lund . 
Eriksdotter. Gunhild, Gardelin, Gunilla. & Wallin, Pia. 1998. Från byggnad till dokument. En 

byggnadsarkeologisk pilotstudie i Malmöhus län. University of Lund. lnst itute of 
archaeology report series No. 61. Lund. 

Karl in, Georg J:son. 1982. Det stora äventyret. Efterskrift av Sigfrid Svensson. 100 år. 
Kulturens årsbok 1982. Lund . 

Larsson, Stefan. 2000. Städernas dolda kulturskikt. Lundaarkeologins förutsättningar och 
förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för käl/materialsproduktion 1890-1990. 
Archaeologica Lundensia lnvestigationes de Antiqvitatibus Urbis Lundae IX. Lund. 

Wahlöö, Claes. 1971 . Kanikresidenset - ett medeltida bostadshus i Lund. Kulturens årsbok 
1971. Lund. 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Ericsson, Gertie. 1996. En rebus i rött. C-uppsats i medeltidsarkeologi, Lunds universi tet. 
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Kulturhistoriska 
föreningen för 
Södra Sverige 
HEDERSLEDAMÖTER OCH STYRELSE 

Högste beskyddare 

Hans Maj:t Konung Carl XVI Gustaf. 

Hedersledamöter är fru Margit Carlsson, 

ek dr Margareta Nilsson, dir Lennart 

Nilsson, prof Hans Rausing, dir Bertil 

Hagman, civilek Martin Wiklund, dir Stefan 
Wiklund, dir Thomas Wiklund. 

Styrelse år 2011: Lars-Erik Skjutare ord

förandetom 11.06.13, därefter Bengt 
L Andersson, Annika Annerby Jansson, 

vice ordförande och au-ordförande, valda 

av föreningen. Regeringens representant 
var Heidi Vassi med suppleant Patrick 

Ouist tom 11.07.01, därefter Michael Matz. 

Region Skånes representanter var Ronny 

Johannesson med suppleant Karin Strand

berg och Ingrid Jägerhed med suppleant 

Lisbeth Lindell. Lunds kommuns repre
sentanter var Lars V Andersson med 

suppleant Zoltan G-Wagner och Joakim 

Friberg med suppleant Jon Helgason. 
Valda av föreningen var Lynn Åkesson, 

Lennart Prytz, Karl-Axel Axelsson, Hanne 

Mannheimer, Ulrika Nilsson, Carl Piper, 

Kjell-Arne Olsson. Suppleanter var Gustaf 

Lorentz, Lars Wetterberg, samt Suzanne 

Richter. Museichef Anki Dahlin samt per

sonalrepresentant för DIK, Gertie Ericson, 
ingår i styrelsen. Personalrepresentant för 

SKTF var vakant. 

Arbetsutskott: Annika Annerby Jans
son, ordförande, Lars-Erik Skjutare t o 

m 11.06.13, därefter Bengt L Andersson, 

Lennart Prytz, Hanne Mannheimer, Anki 

Dahlin. 

Adjungerad till styrelsen som sekreterare 

var Agneta Dahlberg. 

Revisorer var Adrian Borin med suppleant 

Britt Svensson tom 11.04.17, därefter Bertil 

Göransson med suppleant Guilem da Silva 

Rodrigues för Lunds kommun samt Uldis 

Skuja och Göran Bengtsson för föreningen 

med suppleanterna Karin Björkman och 
Åke Christiansson . 

Valberedning var Karin Sandberg samman

kallande, Gertrud E Bohlin och Lennart 

Nilsson. 

Ar 2011 hölls, förutom årsmöte, 6 styrelse

möten och 5 arbetsutskottsmöten. 
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Medverkande 
i årsboken 
Kristina Bakran 
är trädgårdsmästare/pedagog på Kulturen. 

Henrik Borg 
är stadsantikvarie/bebyggelseantikvarie på Kulturen. 

Anki Dahlin 
är museichef för Kulturen. 

Gertie Ericsson 
är arkeolog på Kulturen. 

Carita Eskeröd 
är bebyggelseantikvarie på Kulturen. 

Aja Guldåker 
är arkeolog på Kulturen. 

Karin Gustavsson 
är doktorand i etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. 

Niklas Ingmarsson 
är intendent/projektledare på Kulturen och doktorand i etnologi, Institutionen 

för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 

Conny Johansson Herven 
är chef för Kulturmiljöavdelningen på Kulturen. 

Björn Magnusson Staaf 
är fil. dr. i arkeologi, lektor och ansvarig för ämnet museologi, Institutionen för 

kulturvetenskaper, Lunds universitet. 

Viveca Ohlsson 
är fotograf på Kulturen. 

Bodil Petersson· 
är fil. dr. och forskarassistent vid Centrum för Danmarksstudier/lnstitutionen för 

arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 
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Fotografer i årsboken 
21 Albert Wilhelm Rahmn 

40 Harry Henschen 

46 Nationalmuseet, Kebenhavn 

50 Frilandsmuseet, Anker Tiedemann 

53 Den Gamle By 

60 Conny Johansson Herven (nedre) 

72 Jöns Mårtensson 

82 Albert Wilhelm Rahmn 

126-127, Niklas Ingmarsson 

131, 134 Niklas Ingmarsson 

144 Jenny Lindhe, Emma Krantz 

153 Pernilla Sjöström (övre och nedre) 

Ö vriga fotog rafi er: Viveca Ohlsson 
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