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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Valborgsafton 2019, Algutsrum, Öland. 

Med svenska flaggan i täten ringlar sig fackeltåget förbi kyrkan och fram till den stora 

rishögen. På gemensamt kommando tänder barnen valborgselden, precis på samma vis som 

man gjort i årtionden. Medan elden brinner äntrar den lokala kören den lilla provisoriska 

scenen för att stämma upp i några välkända vårsånger. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar, 

drivans blommor smälta ner och dö” sjunger den åldrade skaran sångentusiaster.  

En kvinna delar ut sånghäften bland de församlade; på sista sidan i häftet finns 

Ölandssången, författad på 1920-talet av ölänningen Sven Erik Sjöholm, en person vi har 

anledning att återkomma till. Körledaren tar efter ytterligare ett par sångnummer till orda 

och menar att nu ska kvällen avslutas på traditionellt vis med ”Ölands nationalsång”. 

 

Här är fagra sommarlandet, vindarnas och solens ö. 

Här är karga vinterlandet, stormarnas och fåkens ö. 

Näktergalens gröna lunder, alvargrimmans öde hed. 

Öland! Tusen blommors under, Hembygd! Tag vår sång och ed!1 

 

Vad är det egentligen som firas här i Algutsrum denna kväll? Knappast är det tyska 

helgonet Sankta Walpurgis (Valborg) som uppmärksammas, den tiden är sedan länge borta. 

Måhända har de som samlats kring elden en vag uppfattning om valborgsfirandet som en 

tradition med kulturella rötter i det gamla bondesamhällets folktro, och en och annan kan 

säkert dra upp linjer till förkristen kult. Nog är det så att det är vårens ankomst som firas, att 

tillsammans glädjas åt sol, värme och antågande sommar. Kanske spelar dock 

valborgsfirandets kulturella rötter fortfarande en viss roll och skänker en och annan i 

publiken en känsla av historisk kontinuitet, men främst står som sagt förmodligen känslan av 

Våren. 

Är det ytterligare något mer som firas? Vad är bakgrunden till svenska flaggan i täten för 

fackeltåget och Ölandssångens omnämnande som ”Ölands nationalsång”? Valborg, och 

många andra lokala evenemang också för den delen, är byns firande; det är den lokala 

fotbollsklubbens, sånggruppens, byalagets och hembygdsföreningens arrangemang. Det är 

 
1 Sjöholm, Ölandssågen. Se bilaga 1. 
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på så vis lokalsamhällets gemenskap som åskådliggörs och reproduceras på nytt, varje år på 

samma plats. Det är Vi som firas. 

Lokalsamhället tycks socialt hållas samman av personliga relationer, här känner man 

varandra grannar emellan; sådana gemenskaper känns naturliga och lättförklarliga. Om vi 

istället flyttar fokus till den sociala dimensionen ovanför lokalsamhället, till regionen, får 

gemenskapen en mer svårförklarlig natur. Inom en så pass stor region som Öland måste 

känslan av gemenskap, och individens identifikation med regionen, av naturliga skäl bygga 

på andra relationer än den personliga; nätverken blir helt enkelt oöverblickbara. Viljan att 

försöka förstå något av den gemenskap som stavas hembygd, vilken fått ett av sina 

tydligaste uttryck i form av hembygdsrörelsen och som akademiskt beskrivits i termer av 

regionalt identitetsskapande är bakgrunden till denna studies tillkomst. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Möjligen fanns det i Algutsrum på valborgsmässoafton 2019 spår av den regionala 

gemenskap som vilar på uppfattningar om ’det öländska’ och en därtill hörande identitet 

som en gång i tiden formerades bland annat genom hembygdsrörelsens historiebruk. Det är 

sådana föreställningar studien ämnar att undersöka, och detta med utgångspunkt i en period 

som kom att omforma Ölands regionalitet.  

Hur går det till när ett geografiskt område – en region – till följd av uppfattningar om 

dåtiden tillskrivs betydelser i samtiden som stundtals tycks kunna konkurrera med andra 

sociala och kulturella gemenskaper och identiteter? Varför uppstår föreställningar om 

regional särart, hur förmedlas dessa och av vilka? 

Studiens geografiska förankring är det öländska landskapet, vilket väcker frågor huruvida 

geografin spelat in i de identitetsskapande processerna, och därmed påverkat formerandet av 

hembygdens gemenskap. Det finns dessutom anledning att tro att den öländska 

hembygdsrörelsens utveckling särskilde sig från utvecklingen i landskap så som Jämtland, 

Gotland och Skåne genom att etablerandet av en central hembygdsorganisation och en 

artikulerad regional identitet skedde senare på Öland. 

Studiens syfte är att, med Öland som utgångspunkt, undersöka regionalt historiebruk, 

några av dess uttrycksformer och utsagor såsom detta manifesterades inom 

hembygdsrörelsen vid mitten av 1900-talet. Studiens ingångsvärden är utgivningen av 

bokverket Öland del I år 1948, grundandet av Ölands hembygdsförbund år 1953, samt 

invigningen av förbundets hembygdsmuseum år 1959.  
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Sammantaget leder studiens bakgrund och syfte fram till följande frågeställningar: 

Vilka historiebruk omsattes i det offentliga samtalet kopplat till den öländska 

hembygdsrörelsen i samband med bildandet av Ölands hembygdsförbund år 1953? 

Vilka historiebruk praktiserades kopplat till Ölands hembygdsförbund från dess tillkomst 

och fram till hembygdsmuseets invigning år 1959? 

Vilka historiebrukstyper utrycktes i den öländska landskapslitteraturen under perioden år 

1948 – 1959, och vilken funktion fyllde denna genre för hembygdsrörelsens utveckling? 

Vilka sannolika orsakssamband finns mellan den regionala samhällsutvecklingen och 

utvecklingen av den ö-gemensamma identiteten under perioden 1948 – 1959? 

 

1.3 Avgränsningar 

Det historiska landskapet och den geografiskt välavgränsade ön Öland utgör studiens 

rumsliga avgränsning. Regionen är den sociala, kulturella och geografiska dimensionen 

mellan lokalsamhället och nationen. Studien gör åtskillnad mellan lokala identiteter och 

regionala identiteter; jag menar att den lokala identiteten är individens sociala och kulturella 

anknytning till den egna bygden, byn eller socknen, medan den regionala identiteten är 

kopplad till större enheter så som ett landskap. 

Tidslig avgränsning för studien är perioden mellan åren 1948 och 1959. Det förra var det 

år som den första delen av bokverket Öland utkom, och det senare markerar invigningen för 

Himmelsberga hembygdsmuseum. Till följd av frågeställningen och den händelsekedja som 

studeras kommer läsaren upptäcka att tonvikten ligger på perioden 1948 – 1954. För att 

kunna visa på en sannolik kausal händelsekedja görs tillbakablickar till bland annat 1910-

talet, dessa förklarar kontexten till det som studeras 1948–1959. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen följer sedvanlig disposition. Något av den tidigare forskningen inom historiebruk 

koppat till hembygdsrörelsen, samt något om det allmänna kunskapsläget kring 

hembygdsrörelsens historia presenteras kortfattat i kapitel 2. Vilka teoretiska utgångspunkter 

undersökningen byggt på redovisas i kapitel 3, där även källmaterialskategorierna 

sammanfattas.  
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Studiens resultat presenteras och analyseras parallellt i kapitel 4, vilket är uppdelat i fyra 

avsnitt, och underrubrikerna överensstämmer med respektive avsnitts huvudinriktning. I 

avsnitt 4.1 avhandlas den öländska hembygdsrörelsens konsolideringsprocess, och där 

försöker jag således besvara hur hembygdsrörelsen utvecklades och vilka historiebruk som 

användes fram till hembygdsförbundets tillkomst år 1953.  

Avsnitt 4.2 behandlar den fortsatta utvecklingen från 1953 fram till hembygdsmuseets 

invigning år 1959, även detta avsnitt fokuserar på historieanvändning och konstruktionen av 

regionala identitetsmarkörer. I Avsnitt 4.3 redovisas något av historiebruken inom 

landskapslitteraturen, en genre som starkt bidrog till att konstruera föreställningar om en 

särpräglad ö-kultur. 

I resultatdelens sista avsnitt, 4.4, görs ett försök att peka på några sannolika 

orsakssamband och bakgrundsfaktorer till den utveckling som de tidigare avsnitten 

redovisat. Slutligen i kapitel 5 ges en sammanfattning av uppsatsens som helhet, vilket 

inkluderar en rekapitulation av studiens frågeställning, och de resultat som presenterats 

återges kortfattat. 
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2 FORSKNINGSLÄGE 

Historiebruk, historieskrivning och identitetsskapande inom den svenska hembygdsrörelsen 

är ämnen som intresserat allt fler forskare under den senaste tjugoårsperioden. Extra 

utrymme viks åt historikerna Fransson respektive Edquist, vars verk i stor utsträckning 

inspirerat denna uppsats. För studien aktuella teman och passager diskuteras för ökad 

tydlighet i resultatdelen genom återkopplingar till forskningsläget. 

I Landskapet som lärobok: regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring 

sekelskiftet 1900 (2010) frågar sig Per Fransson hur dåtidens aktörer 

hanterade ”motsättningen mellan det regionalt partikulära och det nationellt allmängiltiga”.2 

Tiden runt sekelskiftet var en period då det svenska samhället förändrades i grunden genom 

industrikapitalismens genombrott och nationalismens essentialistiska föreställningar 

om ’folk’. Också den begynnande demokratiseringen påverkade samhället; den kom att 

omforma nationalismen till en slags fostrande ’medborgarreligion’, vilken integrerade de 

grupper som nyligen vunnit parlamentariskt inflytande och knöt det nya medborgaridealet 

till nationalstaten. 

Fransson studerar i tryckta källor de kommunikativa praktikerna kring det 

subjektiva ’Jämtland’ i termer av regionalitet, det vill säga regionalt identitetsskapande. 

Regional särart och nationell samling, poängterar Fransson, verkade tillsammans i parallella 

diskurser; narrativet om nationen tog plats i landskapet, och svenskheten kunde manifesteras 

genom de olika delarna – landskapen – som tillsammans bildade helheten nationen. 

Regionala monument och minnen upphöjdes till hela nationens hågkomster; detta 

praktiserades inte minst genom friluftsmuseet Skansen med sina pedagogiskt 

konstruerade ’landskap’, Svenska turistföreningens publikationer och Selma Lagerlöfs 

läsebok om Nils Holgersson som från gåsryggen blickade ut över provinserna. Särskilt 

intressant för denna studie är att synergin mellan nationalism och provinsialism fick sina 

efterföljare i regionala hembygdsmuseer, landskapsblommor, landskapsdräkter och 

landskapsrätter som var lika särpräglade som de var äkta svenska. 

Fransson visar på hur regionen blev ett nationallandskap – det partikulära blev 

allmängiltigt - som begreppsliggjordes. Denna regionalitet praktiserades i en tid då 

järnvägen tog det moderna marknadssamhället och borgerlig medel- och överklass till 

Norrland. På så vis togs den moderna nationen till Jämtland och det föreställt traditionella 

och naturliga Jämtland till nationen, vilket ledde till att det regionala definierades. Ur ett 

 
2 Fransson 2010, 15. 
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nationellt perspektiv blev fjällandskapet föremål för en ”utsiktsnationalism” och särskilt 

fjällen ansågs ideologiskt fostrande då man kunde blicka ut över vidderna och se att delarna 

formade en större helhet; landskapet användes som lärobok.3 I takt med att subjektet 

Jämtland definierades kom också jämtarna att etableras som en historisk kategori och en 

diskursinriktning pekade på det uråldriga sambandet mellan folk och landskap. 

Sammantaget var de olika regionernas betoning på särart snarare ett sätt att komplettera 

varandra och positionera sig i inom nationen än att konkurrera med varandra, menar 

Fransson. 

I Samuel Edquists En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och 

hembygdsrörelse (2009) får läsaren följa en liknande samhällsutveckling som Fransson 

redogör för, men ur ett nationellt perspektiv. Hembygdsrörelsens tidiga aktörer, menar 

Edquist, verkade inom skolväsendet. Det var när skolan och folkbildningsrörelsen svängde 

bort från fokus på de stora politiska berättelserna, och mot ett kulturhistoriskt intresse, som 

grunden för hembygdsstudier och hembygdsrörelse lades.  

Edquist kategoriserar sitt digra källmaterial av studieplaner, tidskrifter och lokalhistorisk 

litteratur i fyra perioder som han menar följer trenderna i samhällsutvecklingen; till exempel 

perioden ’nationell fostran och folklig kultur 1920–1945’, eller perioden år 1945–1965 då 

sekelskiftets emigration och fattigdom började bearbetas och synen på det svenska folkets 

mytologiska ursprung nyanserades. Det är just vardagens beskrivningar av, och 

föreställningar om, nationen inom folkbildningen som är Edquist huvudfokus, men även 

identitetsprojekten inom den lokala och regionala historieskrivningen studeras. Han utgår 

från att historieskrivning ofta vilar på en ideologisk grund, och studien är i mångt och 

mycket en ideologianalys i syfte att tolka överordnade mönster.4 

Edquist använder begreppen myt och diskurstyp, en analysmodell som mycket väl skulle 

kunna användas i denna uppsats istället för Karlssons närbesläktade och mer använda 

historiebrukstypologi. Myten är den övergripande berättelsen, om till exempel nationen, och 

dess narrativa beståndsdelar med inbördes skiftade fokus benämns för diskurstyper, vilka 

kan vara bland annat politisk-historik, naturgeografisk eller etnisk-kulturhistorisk.5 

Sammantaget presenterar Edquist en samhällelig utvecklingslinje från 1930-tal fram till år 

2005, och under denna tid har folkbildningsrörelsen, som hembygdsorganisationerna i mångt 

och mycket var en del av, främst ägnat sig åt ’den lilla’ vardagsnära och lokala 

historieskrivningen men inom det nationellas ramverk. Även om ett allmänt kunskapsideal 

 
3 Fransson 2010, 95. 
4 Edquist 2009, 20ff. 
5 Edquist 2009, 29f. 
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tidigt präglade folkbildningen, har den ofta fyllt en ideologisk funktion med lokalt och 

regionalt identitetsskapande som resultat; till följd av detta uppstod en spänning mellan 

folkrörelsens intellektuella elit som företrädde en mer vetenskaplig och allmängiltig linje, 

och de många lokalhistorierna, som kritiserade de förra för att skriva ointressant och alltför 

teoretiserat. 

Samuel Edquist skriver om fem Östersjööars regionala historieskrivning i antologin 

Islands of Identity (2015) tillsammans med bland andra Janne Holmén. Man utgår från den 

regionala historieskrivningen, det vill säga bokutgivning som skett på respektive ö, 

producerad av den regionala intellektuella eliten. Med studien vill man inte enbart skriva en 

historiografisk undersökning, utan man kombinerar detta perspektiv med ö-studiefältets 

förklaringsmodeller som också tar hänsyn till den geografiska aspekten. På så vis undersöks 

formerandet av kollektiva identiteter, hur de konkurrerat med varandra och hur regionala 

identiteter har verkat i både harmoni och opposition med nationella identitetsprojekt, samt 

hur vattnet fungerat både avgränsande och sammankopplande. Huvudfokus ligger på hur 

historieskrivningen bidragit till öarnas självpresentation och format identitetsmarkörer i 

dåtid och samtid.  

Öarnas historieskrivning har följt inte minst den generella politiska samhällsutvecklingen, 

och hanterat frågor om nationstillhörighet, moderlandsområden, samt om Östersjöns 

militärstrategiska funktion under Andra världskriget och Kalla kriget. I detta hänseende har 

Gotlands moderna historia varit den mest odramatiska, och där utvecklades ett narrativ om 

den medeltida ön och storhetstiden för Visby som handelsstad. En generell bild som 

framträder i öarnas historieskrivning är att öbon beskrivs som särskilt frihetsälskande, och 

på öarna har man skrivit en historia präglad av bondesamhällets påstådda jämlikhet.6 

Edquist och Holmén menar att Gotland, som en följd av att historiskt varit en egen 

administrativ och politisk enhet, har haft en starkare regionalitet och detta är en av orsakerna 

till att man inte inkluderar den öländska historieskrivningen i undersökningen.7 Detta är 

synd, för precis som den gotländska historieskrivning, vilken rymt föreställningar om 

etnicitet och kulturell essens, kan denna studie visa på liknande föreställningar om det 

öländska. 

Likt Edquist menar även museologen Maria Björkrot i Hembygd i samtid och framtid 

1890 – 1930 (2000) att hembygdsbegreppets historia rymmer en dualitet mellan 

tillbakablickande bevarandeprojekt och framtidsoptimistisk modernitet, men Björkroth pekar 

 
6 Edquist och Holmén 2015, 400. 
7 Edquist och Holmén 2015, 25f. 



8 
 

på att framtidstron under 1930-talet förbyttes till en närmast total fokusering på det 

antikvariska bevarandeperspektivet. Museologi som ämnesfält är ofta objektsorienterat och 

Björkroth som arbetat etnografiskt har därmed själv skapat mycket av sitt material; detta ger 

ett fokus på aktörer och handlande, som varvas med skriftlig empiri. Björkroth medverkar i 

antologin Den svenska socknen (2016) och skriver där om relationen mellan socken och 

hembygdsrörelsen, bland annat pekar hon på att sockenbegreppet blev ett ”vapen” i 

motståndet mot kommunsammanslagningarna år 1952.8  

Hon menar att hembygdsbegreppet utvecklades från och med 1910-talet ur 

hemslöjdsrörelsen. Dess föregångare hade varit Fornminnesföreningarna, vilka ofta hade en 

strikt museal inriktning och uppkom till följd av intresset för forntid och fornfynd kring 

1850-talet och framåt. Just ordet ’hembygd’ kan knytas till efterdyningarna av 

unionsupplösningen 1905 och det ideologiska omtag om nations- och 

territorialitetsbegreppen som detta innebar. Ur en mångfacetterad rörelse kring bland annat 

skolväsendets nya hembygdslära under 1900-talets första årtionden etablerades begrepp så 

som hembygdsvård, hemslöjd, hembygdskonst och hembygdsmuseum.9 

Dock, och detta är en av Björkroths huvudpoänger i båda ovan nämnda texter, var 

utvecklingen långtifrån linjärt evolutionistisk från fornminnesföreningar till 

hembygdsföreningar, och de samhälleliga grupper som gjorde anspråk på 

hembygdsbegreppet under det tidiga 1900-talet var många, varav folkbildningsrörelsen var 

en av de mest formativa.10 Hembygdsrörelsen var alltså under sina första år långt ifrån 

enbart antikvarisk, utan även ett sätt för bygden att blicka framåt in i moderniteten. 

I Levda rum och beskrivna platser: former för landskapsidentitet menar etnologen 

Anders Häggström (2000) att det han kallar landskapsidentiteter tillkommer i en process där 

de ges språklig definition, således tycks det naturligt att Häggström studerar 

landskapsbeskrivningar.11 Han undersöker situationen för Blekinge och Jämtland, och det 

som gör studien extra intressant är att Häggström använder presentationer i äldre 

uppslagsverk för att studera de auktoritära sanningspåståenden som dessa lägger fram. Han 

gör en uppdelning av materialet som innebär en åtskillnad mellan beskrivningar av den 

politisk-administrativa regionala institutionen län, och det historiska landskapet som uppbär 

föreställningar om kultur och natur. 

 
8 Björkroth 2016, 10ff. 
9 År 1919 blev hembygdskunskap blev ett obligatoriskt skolämne. 
10 Björkroth 2000, 169ff. 
11 Häggström 2000, 31. 
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Intressant för denna uppsats är att han i sin studie identifierar två skilda diskurser; dels 

mytologiserade utsagor om landskap och det historiska folket, dels en diskurs, eller snarare 

flera, som konkurrerar med varandra inom samma region. Den förra, sammanhållande 

diskursen, finner Häggström i den jämtländska historieskrivningen, medan den senare har 

gällt i Blekinge, vilket gett resultatet att Blekinge haft en lägre grad av regionalitet än 

Jämtland. Således kan dessa dikotomiska sidor av samma historiebruksmekanism benämnas 

för ’platsberättelse’ respektive ’revirberättelse’, varav det senare alltså kan kopplas till 

Blekinges svagare regionala identitet. Häggström pekar på att Jämtland saknade 

konkurrerande urbana centrum, medan Blekinge kunde uppvisa just en sådan differentierad 

urbanitet. 

Avslutningsvis; den öländska hembygdsrörelsens, regionalismens och det regionala 

identitetsskapandets bruk av historien har inte tidigare undersökts i relation de teoretiska 

utgångspunkter som bland annat Fransson, Edquist och Holmén bygger sin forskning på. 

Framför allt verkar det som att främst Gotland, på Ölands bekostnad, varit föremål för 

studier om historiebruk och regionalitet. Detsamma tycks även gälla för den form av 

historiebruk som kan kallas historieskrivning, och som undersöks i avsnitt 4.3. 

Källmaterialet om Ölands regionalitet och hembygdsrörelse kan uppvisa flera likheter med 

ovan presenterad forskning, därför anser jag att det finns mycket kvar att undersöka gällande 

öns identitetsskapande verksamheter, vilket denna uppsats enbart kommer förmå snudda vid. 
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3 UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Regionala identiteter är konstruktioner och regionala gemenskaper är föreställda; de är inga 

naturliga storheter uppståndna av egen kraft utan de är påhittade av människor. Benedict 

Andersons välkända definition av nationen – att den är en föreställd gemenskap – uppfattar 

jag som applicerbar även på regionala gemenskaper.12 Inte desto mindre är de verkliga i den 

mån att de är definierbara och högst påtagligt levande idémässigt, språkligt och emotionellt. 

Ofta tycks sådana kollektiva identiteter kretsa kring en uppfattning om delad kultur, delad 

historia och delade livsvillkor betingade av exempelvis historisk utveckling och geografiska 

förutsättningar. Både individ och kollektiv hyser en förmåga att knyta an till en bestämd 

plats på vilken man känner sig hemma, man skapar en hemkänsla till vilken den egna 

identiteten kan knytas. 

En av hermeneutikens grunder är att människans och samhällets självförståelse speglas i 

dess tolkning av historien – historiemedvetande – som omfattar föreställningar om 

sambanden mellan dåtid, nutid och framtid. Vi använder det förflutna – våra utvalda minnen 

– för att med historiens hjälp berätta något om oss själva idag och åt vilket håll vi strävar; 

dessutom är denna berättelse satt i ständig omförhandling till följd av olika individers och 

gruppers skiftande tolkningar av sin samtid.13 

En av studiens teoretiska nyckelbegrepp är regionalitet; en böjning av ordet region som 

syftar på uppfattningar och praktiker kring regional identitet och regionalt identitetsskapande 

baserat på den föreställt homogena regionen. Historikern Per Fransson menar att ordparet 

region och regionalitet har samma relation till varandra som territorium och territorialitet14; 

ett geografiskt område, så som ett historiskt landskap, definieras inte enbart av politiska och 

geografiska gränser, utan också utifrån de symboliska betydelser som förknippas med 

territoriet. 15  

Begreppet region kräver i sammanhanget en tydlig definition. Här åsyftas inte 

funktionella regioner, så som en administrativ region utgörandes av till exempel ett län eller 

 
12 ”Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller 

ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden 

av deras gemenskap.” (Anderson 1992, 21). 
13 Karlsson 1999, 11. 
14 Enligt geografen Robert D. Sack, vilken Fransson refererar till, är begreppet territorialitet ”en språklig 

definieringsprocess av ett territoriums geografiska innehåll.” Territorialitet är en praktik som innebär att söka 

utöva kontroll över detta område, och att upprätta gränser för människor, företeelser och relationer (Fransson 

2010, 17). 
15 Fransson 2010, 16. 
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ett landsting. Inte heller centrerade regioner, så som en större stadsbildning med 

pendlingsomland eller ett kommersiellt centrum, åsyftas. En region i denna studie är en 

konstruktion vilande på uppfattningar om ett homogent sammanhållet område, exempelvis 

uppbyggt kring föreställningar om en specifik kultur, klimat eller språk.16 Den föreställda 

regionen är således både bredare och djupare än landskapet, det är en i samtiden levande 

konstruktion vars värden ständigt omförhandlas i en diskursiv process av regionalitet. 

Även landskapsbegreppet kan verka abstrakt, men syftar här i första hand på det av 

historisk hävd geografiskt definierade området, som i fallet Öland varit konstant som en 

följd av vattnets avgränsande funktion. Naturen, naturmiljön alternativt naturlandskapet, är 

som en dikotomi till den av mänsklig verksamhet skapade kulturmiljön och 

kulturlandskapet; även om det ofta är svårt att numera tala om egentliga naturmiljöer till 

följd av samhällets utbredning. 

Sammantaget pekar teorin mot ett kommunikativt förlopp; ett språkbruk i vilken ett 

geografiskt område tillskrivs olika värden, det vill säga definieras på en subjektiv nivå. 

Regionalitet blir i denna förståelse en språklig definieringsprocess i vilken föreställningar 

om regioner konstrueras, upprätthålls och kommuniceras. Man kan förklara det som att det 

av historiskt hävd underbyggda landskapet transformeras till en region med inneboende 

betydelser som fyller funktion här och nu; det gamla landskapet kan förvisso ingå i 

konstruktionen av regionen, liksom kultur-och naturmiljön är viktiga dimensioner av 

regionalt identitetsskapande.  

Konstruktionen av regionala identiteter tycks alltså vara en process där regioner 

begreppsliggörs, något som Fransson tar fasta på genom att referera till kulturgeografen 

Anssi Paasi. Han liknar den utveckling i vilken en region formas till en potentiell 

identitetsmarkör – regionaliseras – vid en institutionaliseringsprocess där institutionella 

sfärer etableras.17 Dessa sfärer, eller nätverk, kan vara både funktionella, utgörandes av 

bland annat olika organisationer och myndigheter, eller immateriella och utgörandes av 

regional media och regional litteratur med mera. Jag uppfattar att dessa sfärer eller nätverk 

ska förstås som diskursproducerande, vilket i så fall inkluderar en maktaspekt rörande bland 

annat tolkningsföreträde och problemformulering. 

Att regioner inte är objektiva företeelser utan subjektiva konstruktioner vilande på 

uppfattningar om naturmiljö, kultur, politik, ekonomi, med mera, är kanske en av de 

viktigaste aspekterna av regionalitetsbegreppet. Vissa regioner fyller en politisk-

 
16 Olsson och Vilhelmson 1997. 
17 Fransson 2010, 47f. 
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administrativ funktion, medan andra regioner, däribland landskapet Öland, är icke-

funktionella enheter utan någon administrativ nytta; lika väl finns de subjektiva regionerna 

där mitt ibland oss som högst verkliga historiska, sociala och kulturella storheter hos både 

individ och kollektiv.18 Även historikern Peter Aronsson pekar på att en regions 

framväxande som en enhet med tydlig identitet är avhängigt huruvida den ”är urskiljbar, har 

ett namn, kan symboliseras och ges existens med hjälp av institutioner av olika slag”.19 

En annan av studiens nyckelbegrepp är historiebruk, ett begrepp som lättare förklaras 

genom att också beskriva de två närbesläktade begreppen historiemedvetande och 

historiekultur. ”Ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar 

ett historiemedvetande”, menar Aronsson.20 De olika historiska källorna, oavsett om de är 

fysiska kvarlevor i form av skrifter eller artefakter, eller kulturella i form av till exempel 

sedvänjor och ritualer, sammanbinder dåtid, nutid och framtid. Dessa källor kan aktiveras – 

brukas – i syfte att skänka mening genom att det enskilda sätts in i ett större sammanhang 

och i en större berättelse om vilka vi är, vårt ursprung och vår möjliga framtid; historien 

skapar så en kronologiskt sammanhängande ramberättelse om oss själva som fyller specifika 

behov.21  

Historien kan också legitimera konstruktioner och gemenskaper utifrån föreställningar 

om ett delat ursprung, och genom att visa på uråldrig hävd och kontinuiteter kan äganderätt, 

tolkningsföreträden och territoriell anknytning försvaras. Slutligen kan historia användas för 

att hantera förändring, och i och med att allting är satt i ständig förändring finns ett behov av 

att förklara och förstå tidens gång.22 Liksom regionalitet är även historiebruksperspektivet 

ett handlingsorienterat begrepp, och studien kommer således försöka uppmärksamma både 

bruket och brukarna. Historiebruket är funktionellt så till vida att det kan uppfylla ett visst 

syfte, men vad som är funktionellt eller ej förändras över tid, plats och situation. Därmed 

kan historieanvändningen säga oss något om både samhället och människorna, och de 

bakomliggande behov och motiv som betingade bruket.  

 
18 Fransson 2010, 21. 
19 Aronsson 2004, 134 
20 Aronsson 2004, 18. 
21 Aronsson 2004, 57. 
22 Aronsson 2004, 62f. 
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3.2 Metodologiska utgångspunkter 

För att kunna undersöka historiebruk och regionalitet, och därmed förhoppningsvis kunna 

förstå något av dess tillkomstkontext, behöver de teoretiska utgångspunkterna kring 

historiebruket konkretiseras. En möjlig metod är att utgå från Nietzsches klassiska typologi 

av historiebrukets dimensioner med tre kategorier: det monumentala historiebruket, det 

antikvariska samt det kritiska.23 Historikern Klas-Göran Karlssons ursprungliga 

historiebrukstypologi med fem definierade typer – vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, 

ideologiskt, och icke-bruk – är en vidareutveckling och breddning av Nietzsches. 

Det vetenskapliga bruket av historia omfattar den akademiska sfärens historiska 

forskning, samt dess tolkningsprocess. Karlsson betonar att det vetenskapliga bruket inte är 

av högre art utan enbart av en annan grad än icke-vetenskapliga historiebruk; all historia är 

resultatet av tolkning, perspektiv och urval. De icke-vetenskapliga bruken är dock tydligare 

sammanhängande med brukarnas historiemedvetande och omvärldsförståelse, och av dessa 

är det existentiella bruket den bredaste kategorin. Den grundar sig i det allmänmänskliga 

behovet av att minnas och ger en historisk förankring och orientering i rummet.  

När en grupp återupptäcker tidigare bortvalda eller undangömda berättelser och diskurser 

som laddas med betydelser, då betingas ett moraliskt historiebruk. Behovet av att legitimera 

ställningstaganden eller peka på ett historiskt meningssammanhang kan fyllas av det 

ideologiska bruket, med vilket det är möjligt att sa att säga uppfinna nya traditioner;24 inom 

detta bruk är vanligtvis politiska grupper eller akademiskt skolade intellektuella 

verksamma.25 

Historiken Ulf Zander, som använder Karlssons typologi i undersökning om svenskt 

nationellt historiebruk under 1900-talet, menar att en möjlig metod är att i källmaterialet söka 

efter frågor som berör temana kontinuitet och förändring, samt tradition och modernitet. 

Historiebrukstypologin framstår dock som relativt abstrakt och de olika historiebruken kan 

vara svåra att skilja åt, särskilt som bruken per definition är idealtypiska snarare än empiriskt 

härledda. En metod för att kompensera detta är att inte försöka leda i bevis förekomsten av 

de olika historiebruken och därmed riskera att övertolka källmaterialet, utan att istället 

fokusera på att förklara de typer som tydligt förekommer i materialet genom att 

uppmärksamma de övergripande mönstren. 

 
23 Bl.a. Zander 2001, 48. 
24 Från Eric Hobsbawm, ‘the invention of tradition’. 
25 Karlsson 1999, 57ff. 
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I ett försök att konkretisera historiebrukets idealtyper kan man tillföra ett kompletterande 

begrepp – historieproducerande diskurser. ”En historieproducerande diskurs är det specifika 

sätt som någon, i ett visst sammanhang och situation, framställer en utsaga med en potentiell 

betydelse om sammanhanget mellan dåtid, nutid och framtid”, menar historikern Carsten 

Tage Nielsen, här citerad av Erik Axelsson.26 Diskurs bör här förstås som mer konkretiserat 

än brukligt är inom den kritiska diskursanalysen; här används det i sin enklaste mening för 

att hänvisa till ramberättelser och tankefigurer som kommuniceras språkligt.  

Detta förtydligar således att historia är en produkt av en tolkningsprocess och ett selektivt 

urval, en produkt konstruerad av exempelvis de institutionella sfärerna som växer fram inom 

en regionalitetsprocess. Diskurserna med sina utsagor formerar ett narrativ, ett 

sanningspåstående; därför kommer jag i källmaterialet söka efter utsagor kan 

sammankopplas med ett, eller flera parallella, historiebruk. 

 

3.3 Källmaterial 

Tre lämpliga källkategorier har identifierats. Dels mötes- och styrelseprotokoll från Ölands 

hembygdsförbund, vilka är arkiverade på Himmelsberga - Ölands museum. Dels material 

från Bertil Palm i form av debattinlägg som publicerats i media, utkast till samt renskrivna 

föredrag, tal och föreläsningar som berört hembygdsrörelsen. Dessa finns tillgängliga via 

Borgholms kommunarkiv. Slutligen utgör den regionala litteraturen av kategorin 

landskapsbeskrivningar, och som utgetts under den aktuella perioden, en lämplig 

källkategori som finns lättillgänglig via Borgholms stadsbiblioteks särskilda ölandssamling. 

Visst källmaterial hör till tiden före år 1948, det har tagits med för att ge möjligheten att visa 

på utvecklingens kontext. 

Angående källmaterialets representativitet är historiebruket inom hembygdsrörelsen 

främst ett handlande av en priviligierad grupp aktörer, av naturliga skäl då detta var en tid då 

möjligheten att sprida budskap och påverka diskurserna var mer begränsad, åtminstone i den 

mån att det gav upphov till efterlämnade tryckta källor.  

I och med att studien intresserar sig för diskursiva utsagor kring värdeladdade ämnen så 

som identitet och kultur bör läsaren påminna sig om att studien inte söker objektiva 

sanningar, utan just förekommande diskurser; tendensiösa och traderade påståenden i 

källorna utgör alltså inget hinder, snarare är det detta som förväntas av materialet. 

 
26 Historikern Erik Axelsson lyfter fram begreppet, etablerat av Carsten Tage Nielsen, som ett komplement, 

eller konkretisering av vad han menar är vaga begrep så som historiemedvetande och historiebruk (Axelsson 

2010, 25). 
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4 UNDERSÖKNING 

4.1 En regions konsolidering 

Tisdagen den 1 september 1953, Borgholm, Öland. 

I Samrealskolans aula hade denna kväll ett hundratal personer bänkat sig för att dryfta den 

fråga som en tid dessförinnan debatterats i lokaltidningen Ölandsbladet; huruvida ett för 

hela Öland omfattande hembygdsförbund borde bildas. Bakom inbjudan till kvällens möte, 

till vilken det både annonserats i tidningen och skickats personliga inbjudningar, stod en 

tremannakommitté som Ölands landskapsmot i juli 1950 utsett att driva frågan om ett 

hembygdsförbund.27 

Bakgrunden till att Landskapsmotet valde att behandla frågan om ett hembygdsförbund 

hade sin upprinnelse i att man fått emotta en ökande mängd ansökningar om ekonomiskt 

bidrag till hembygdsvård och kulturarvsarbete, ett fält som motet menade låg utanför dess 

egentliga uppgift. Dessutom fann man inspiration från Gotland, senare i debatten nämns 

även Bornholm, som tidigt organiserat sin hembygds- och kulturarvsrörelse i en 

centralorganisation, och dessutom samlats kring hembygdsmuseet i Bunge.28 Det framstod 

bland förespråkarna som närmast naturligt att den öländska motsvarigheten borde samlas 

organisatoriskt och även få till stånd en gemensam hembygdsgård, en centralplats för öns 

kulturarvsarbete.29  

Här menar jag att en ideologisk historiebrukstyp uttrycktes i det att man legitimerade ett 

historiskt meningssammanhang. Att Öland som region jämfördes med Gotland borde 

rimligtvis vilat på uppfattningen att öländsk utveckling historiskt legat nära den gotländska, 

med följden att en jämförelse mellan hembygdsarbetet öarna emellan var relevant. Öland 

definierades och jämfördes, åtminstone i detta sammanhang, med öar och inte med 

fastlandet; faktum är att hembygdsrörelsen i exempelvis Kalmartrakten aldrig omnämns i det 

genomgångna materialet. Detta historiebruk medvetengjorde således regionens påstådda ö-

egenskaper, ett bruk som vi kommer se fler exempel på.30 Historiebrukaren inom det 

ideologiska bruket, är enligt Karlssons typologi den intellektuella och politiska eliten, vilket 

stämmer väl in på organisationen Ölands landskapsmot.  

 
27 Mötesprotokoll 01091953, s1. Ölands hembygdsförbund – Himmelsberga (ÖHF-H). 
28 Gotlands hembygdsförbund bildades 1936, och museet i Bunge öppnade år 1907. 
29 Ölandsbladet ’Öländsk hembygdsvård diskuteras inför landskapsmotet’ 08071959, Borgholm Kommunarkiv 

– Ölandsbladet (BKA-ÖB). 
30 Etnologen Owe Ronström talar om öighet, att något kan tillskrivas ö-egenskaper och att föreställningar om 

en särskild ö-kultur tenderar att upprätthållas hos öbor; man så att säga öar sig själv. Ronström 2016, 21). 
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Motet var en sammanslutning av centrala aktörer och organisationer, så som 

kommunföreträdare med flera nyckelprofiler inom den regionala politiken och kulturlivet. 31 

Lejonparten av dessa figurerade inom flertalet organisationer och sammanhang, vilket 

innebar att antalet centrala aktörer eller, vad studien vidkommer, historiebrukare, var relativt 

ringa. Även om det verkar som att syftet med motet egentligen inte varit att behandla 

kulturarvs- och hembygdsfrågor, kan motet ses, för att tala med Paasi, som en av 

regionalitetsprocessens första institutionella sfärer av funktionell karaktär. Särskilt som 

utfallet av motets hantering av hembygdsfrågan starkt bidrog till hembygdsrörelsens 

konsolidering.  

Ett konfliktområde som gjort sig gällande inom Landskapsmotets ramar berörde temana 

symbolvärden och representativitet. Flera mötesdeltagare menade att just deras hemsocken 

var den vackraste, bäst bevarade, mest genuint öländska och på andra vis lämpligaste platsen 

för den gemensamma hembygdsgård man ansåg behövas. Dessutom menade vissa att det 

vore olyckligt om kulturföremålen lämnade sin rätta hembygd för att samlas på en ö-

gemensam centralplats. Här syns således ett tecken på den strömning av lokalpatriotiskt 

sockenintresse som delvis präglat diskursen när det karaktäristiskt öländska skulle 

förhandlas; det handlar om kontroll över konstruktionen och rätten till tolkningsföreträde 

som alltså övertrumfade föreställningen om en gemensam ö-kultur och uppfattningen om en 

sammanhållen bygd. 

Akademikern Bertil Palm32 menade i en debattartikel i juli 1950 att nu måste 

lokalpatriotismen läggas åt sidan, för tiden höll på att springa ifrån ölänningarna om man 

ville rädda kvar något av den gamla säregna bygdekulturen innan den bokstavligt talat 

ruttnade ner eller höggs upp till ved. Lösningen på representationsfrågan var en större 

anläggning placerad på mellersta Öland, omfattande flera gårdar. Bara då kunde hela öns 

kulturarv speglas menade Palm, och lade nu offentligt fram den idé han troligen hyst en 

längre tid; endast en komplett radby med flera gårdar, väderkvarn, smedja, och malm kunde 

uppfylla dessa krav. Dock med brasklappen att en traditionell nordöländsk respektive 

sydöländsk gård behövde bevaras i dessa bygder, för så pass skilda kulturer som öns 

utposter uppvisade kunde inte ett museum på mellersta ön representera, betonade Palm.33 

 
31 Vidare information om Ölands landskapsmot har inte stått att finna, varav det som anges här är ett 

kvalificerat antagande. 
32 Bertil Palm (1916 - 1992). Född i Glömminge på mellersta Öland. Fadern kantor och amatörlokalhistoriker. 

P. blev fil.lic. 1952. Disputerade 1954 vid Lunds universitet med en avhandling om den nationalromantiskt 

influerade arkitekten Carl Westman. Ordförande Ölands turistförening 1957–1970, jämte gärningarna inom 

hembygdsrörelsen. (Bexell 1998, 73f). 
33 Ölandsbladet ’Bäst med en gemensam öländsk gammal by’ 11071950, BKA-ÖB. 



17 
 

Likt ett exempel på det vetenskapliga historiebruket talade Palm om det antikvariska 

värdet i att bevara det typiska för ”den fullbordade bondekultur som för 100 år sedan stod 

med fasta rötter i medeltid och forntid, före den stora omvandlingens tid”. Palm målade så 

upp sin bild av ”detta öländska Skansen” och som en samlingspunkt för hela ön skulle 

radbyn vara ”den egna generationen till heder och kommande släkten till oskattbar glädje”.34 

Som läsaren säkert uppmärksammar sker här en övergång mellan två typer av 

historieanvändning. 

Palm var kulturhistoriker, men tycks ha präglats starkt av sin romantiserade syn på 

hembygden, eller åtminstone var det ett retoriskt grepp han använde för att nå fram till sina 

lyssnare och läsare. I vilket fall övergick Palm ofta från ett mer neutralt tolkande, 

traditionellt vetenskapligt historiebruk till ett icke-vetenskapligt existentiellt bruk. Denna typ 

av historieanvändning fyller ofta funktionen att den orienterar och förankrar det lilla i det 

stora sammanhanget, i detta fall lokaliseras ’bonde-Ölands själ’ – existensens essens – till 

radbyn. Den senare upphöjs då till ett slags monument över ’det genuint öländska’, och ikläs 

en nästan mytologisk betydelse om ursprung: ” […] det genuint öländska, den verkligt 

starka känslan av uråldrig ölandsbygd, den får vi först i bygatans lä medan molnen driver 

över halmtaken. […] I en sådan by skulle vi ännu kunna bevara det gamla bonde-Ölands 

själ.”35 

Här ser vi första exemplet på hur ön hanteras likt en kulturell kvarleva, som ett reservat 

och symbol för förflutenhet. Men det handlade inte enbart om att rädda symbolerna för det 

idealtypiskt öländska och öns historiska rötter; ytterligare en drivkraft som synliggörs ibland 

annat Palms resonemang var anpassningen till den inkomstbringande turismen, och 

besökarnas efterfrågan på det säregna. Även för den framtida kulturhistoriska forskningen 

skull var bevarandeprojektet önskvärt, menade Palm.36 

År 1953, och inte heller 1950, var ingalunda första gången idén om en topporganisation 

för hembygdsrörelsen och kulturarvsvården kom på tal. Så tidigt som år 1913 hölls i 

Borgholm en hemslöjdsutställning till vilken en tämlig grundlig inventering av den öländska 

slöjdtraditionen gjordes, men samlingarna kom därefter att skingras och delvis köpas upp av 

museer, turister och tillresta antikvitetshandlare.37 Efterdyningarna av utställningen kom året 

efter att ge upphov till bildandet av Ölands Kulturminnesförening, som konstituerades i 

februari 1914 på initiativ av fru Oda Berg i Kalmar, en av svensk hemslöjds pionjärer. 

 
34 Ölandsbladet ’Bäst med en gemensam öländsk gammal by’ 11071950, BKA-ÖB. 
35 Ölandsbladet ’Bäst med en gemensam öländsk gammal by’ 11071950, BKA-ÖB. 
36 Ölandsbladet ’Mål och medel i öländsk hembygdsvård’ 27081953, BKA-ÖB. 
37 Mötesprotokoll 01091953, s.2. ÖHF-H. 
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Föreningen med sin första ordförande landshövding Cedercrantz i spetsen var en 

sammanslutning som från start hyste ambitionen att få till stånd ett öländskt bygdemuseum, 

en ”gammelgård” med ditflyttade äldre byggnader.38 I detta syfte kampanjade 

Kulturminnesföreningen med en insamling där man vädjade till ”alla goda landsmän att giva 

oss ett duktigt handtag i vårt arbete, som gäller att åt barnens och framtidens land rädda 

spillrorna från fädernas och forntidens land och att i Borgholm få en central för öländsk 

forskning och kultur.”39 

Kulturminnesföreningen var redan från början, i likhet med det blivande 

hembygdsförbundet, präglat av i lokalsamhället inflytelserika styrelsemedlemmar och kan 

därmed betraktas som en viktig aktör inom regionens kulturarvsarbete, men saknade 

ekonomiska medel och tillräcklig medlemsanslutning för att lyckas förverkliga planerna på 

ett bygdemuseum. Dock kunde föreningen år 1929 etablera ett museum i centrala Borgholm 

– Ölands Forngård – i vilken man visade upp en relativt stor samling omfattande dryga 

10 000 föremål efter att bland andra drottning Viktoria skänkt flera objekt. Sammantaget 

mottog man under åren tämligen talrika donationer i både föremål och ekonomiska medel. 

Föreningen förestod även kaffestugan vid kungliga sommarresidenset Solliden och 

förvaltade flera historiska byggnader i staden.  

Föreningens bästa period tycks ha infallit mellan 1926 – 35, men museiverksamheten på 

Forngården lockade dock aldrig någon större publik.40  En viktig insats får anses vara 

föreningens och landsantikvariens gemensamma initiativ till den så kallade Kvarnkommittén 

år 1933 i syfte att bevara Ölands värdekvarnar som sedan teknikskiftet och rationaliseringen 

inom jordbruket blivit utan annan funktion än den rent antikvariska. 

I stor uträckning blev väderkvarnen en samlande symbol för det tidiga 

hembygdsvurmandet, och tillika en symbol för det föränderliga samhället, som man som så 

ofta betraktade som ett hot mot den genuina folkkulturen. Hit knöts under 1930- och 40-talen 

en allt tydligare artikulerad antikvarisk diskurs som poängterade det gamla bondesamhällets 

värden, med följden att flertalet hembygdsföreningar tillkom genom lokalsamhällets samling 

runt ’sina’ väderkvarnar.41 Relation till tinget födde en ansvarskänsla för dess bevarande, 

samtidigt var detta sannolikt ett sätt att med historiens hjälp hantera de samhälleliga 

förändringarna. 

 
38 Stadgar Ölands kulturminnesförening 1914. Borgholm Kommunarkiv – Bertil Palm (BKA-BP); Palm 1964, 

56. 
39 Ölands kulturminnesförening, utskick september 1928, BKA-BP. 
40 Palm 1964, 55f; 12. 
41 Bl.a. Palm 1964, 55. 
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Låt oss så gå tillbaka till diskussionerna på mötet i september 1953, som inte var helt utan 

intressekonflikter; den stora frågan berörde situationen för Kulturminnesförening och dess 

relation till ett kommande hembygdsförbund.42 En namnkunnig gruppering, med Kalmar 

läns fornminnesförenings och tillika Kalmar läns museums intendent fil.dr. Manne Hoffrén i 

täten, argumenterade för att hembygdsförbundet borde överta den gamla föreningens 

samlade tillgångar.  

Museet Forngården skulle då bli en hörnsten i förbundets verksamhet i form av ett 

landskapsmuseum, som ett komplement till det planerade hembygdsmuseet. Av en 

sammanslagning blev dock intet på grund av Kulturminnesföreningens Sven Erik 

Sjöholms43 starka kritik mot dylika förslag.44 Istället löstes frågan genom att föreningen blev 

hembygdsförbundets första mecenat tillika en av de första medlemsföreningarna, och 

möjligen var detta föreningens hittills viktigaste regionalpolitiska insats i egenskap av 

funktionellt institutionellt nätverk för regionalitetsprocessen. Detsamma gäller för 

Landskapsmotet, det var i egenskap av regionalpolitisk arena i vilken historiebruket kunde 

omsättas som motet främst bidrog till utvecklingen. Dessa två faktorer menar jag bör ses 

som del av de nödvändiga, men inte utlösande, bakgrundsfaktorerna till regionens 

konsolidering. 

Sammantaget ledde debatten fram till att tre hörnstenar i det blivande förbundets 

verksamhet utkristalliserades tämligen omgående under hösten 1953. Bertil Palm, med 

understöd av tidigare landshövdingen John Falk, pekade tidigt ut de mål som han menade ett 

centraliserat förbund borde uppnå, en uppfattning som snabbt kom att bli dominerande i 

samtalet och vinna stort stöd.45 Dels poängterades behovet av en organisatorisk 

centralisering inom hembygdsrörelsen i syfte att samordna och stödja de lokala 

föreningarnas arbete, samt allmänt gynna hembygds- och kulturarvsfrågan. Dels menade 

Palm att ett hembygdsförbund borde ta upp den gamla idén med ett hembygdsmuseum 

representerande hela Öland, samt inrätta en tjänst för en landskapsintendent med placering i 

Borgholm för att professionalisera rörelsen och säkra kontinuitet i arbetet.46  

 
42 Mötesprotokoll 01091953, s.3, ÖHF-H. 
43 Sven Erik Sjöholm (1889 – 1970) Född i Kalmar. Bl.a. ledamot i Ölands landskapsmot, initiativtagare till 

Ölands Turistförening, bildat 1933, chefredaktör för Ölandsbladet sedan 1918, samt ordförande för Ölands 

Kulturminnesförening sedan 1924 (Ölandsbladet ’Sven Erik Sjöholm, legendarisk redaktör i ett halvt sekel’ 

23112017, BKA-ÖB; Ölandsbladet ’Ölandsbladet gick i bräschen för den spirande turismen’ 23062017, BKA-

ÖB). 
44 Mötesprotokoll 07091953, ÖHF-H. 
45 Brev John Falk 09082950, ÖHF-H). 
46 Bertil Palm, anförande, 01091953, BKA-BP. 
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Palm hade genom Ölandsbladet betonat att Öland måste få behålla något av sin egen 

historia, och att ”alla gamla kulturskatter” inte skulle få lov att skickas till Stockholm eller 

Kalmar, och då var ovan punkter en absolut nödvändighet.47 Ölänningarna hade rätt att bese 

sin egen kultur på hemmaplan, detta skulle skapa stolthet och stärka Ölands kulturella 

ställning menade Palm. Just temat om Ölands ställning gentemot fastlandet upprepades ofta 

som en väl artikulerad diskurs; ytterligare ett exempel är Palms värdeladdade anförande vid 

stormötet i september 1953, vilket han avslutade så här: ”Öland är litet och vi måste stå eniga 

i denna fråga liksom alltid annars i öländska frågor om vi överhuvudtaget ska komma någon 

vart.”48 

En typisk aspekt i debatten verkar ha varit den ambivalenta hållningen mot fastlandet i ett 

klassiskt centrum- periferi förhållande; Öland, tycktes man känna, var lika beroende som det 

var självständigt. I källmaterialet framstår det tydligt att den inom-öländska diskursen utgick 

från att ölänningen blott i egenskap av öbo och innehavare av den unika ö-kulturen besatt en 

priviligierad kunskapsposition, som en fastlänning mycket svårt kunde nå.  

Även Sjöholm använde lokaltidningen för att ge sin historiesyn på relationen ö – fastland, 

vilken grundade sig i uppfattningen att det politiskt dominanta fastlandet blott genom sin 

geografiska närhet hindrat en utveckling likt förebilderna Gotland och Bornholm.49 Ölands 

ledande män, menade Sjöholm, hade historiskt övergivit sina egna och villigt låtit ordna 

både sig själva och sitt land efter fastlandets synpunkter och önskemål. Därmed hade Öland 

dömts till att förbli en provins, och alla försök att hävda öländsk självständighet och särat i 

kulturella angelägenheter hade varit dömda att misslyckas, skrev Sjöholm. Sammantaget 

menar jag att detta visar på ett legitimerande, ideologiskt användande av historien, i det att 

resonemanget om den delade historiska upplevelsen – att vara delvis styrd av någon annan – 

fyllde en identitets- och meningsskapande funktion. 

Under sommaren 1950 kunde man i Ölandsbladet följa hembygdsrörelsens väg mot 

konsolidering, de centrala aktörerna Bertil Palm och chefredaktör Sven Erik Sjöholm styrde 

med stort engagemang och tydligt uttalad målbild den offentliga debatten. Huvudlinjen 

uppehöll sig kring frågan om Ölands politisk-administrativa, men också kulturarvs-

administrativa, underordning gentemot Kalmar och övriga landet. Redaktör Sjöholm 

använder ett delvis moraliskt historiebruk när han målade upp öns kulturarv som ”ett inge 

 
47 Ölandsbladet ’Mål och medel i öländsk hembygdsvård’ 27081953, BKA-ÖB. 
48 ’Anförande vid sammanträde ang. bildande av ett öländskt hembygdsförbund’, BKA-BP. 
49 Ölandsbladet, ledare ’Ölands kulturminnesvård’ 03092953, BKA-ÖB. 
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mans land” där museer från fastlandet, konsthandlare och turister kunde härja fritt och 

skingra öländska kulturminnen.50 

Likt en motpol för detta har Kulturminnesföreningen kämpat och en del av det historiska 

arvet hade under åren funnit ett hem i Forngården, men ändå bedrevs kampen i motvind då 

endast ett fåtal personer vigt intresse åt dessa frågor, menade Sjöholm. Föreningen hade 

dessutom arbetat utan statliga eller kommunala medel, och det medeltida så kallade 

Vasahuset, en av landets mest intressanta profana medeltidabyggnader enligt Sjöholm, hade 

under statliga Domänstyrelsen missköts och skulle antagligen stått som ruin utan 

föreningens engagemang påpekade han. 

Sjöholm hade dessutom, i bokverket Öland del II från år 1949, slagit fast att ”Ölänningen 

har även sig själv att skylla för att särarten undergår en försvagning, man har skämts för sin 

dialekt och för sin utmärkande folkkaraktär, och inte velat visa upp vare sig äkta folkdräkter 

eller tala riktigt folkmål i offentligheten”.51 Sjöholm påpekade att intresset för det lokala 

kulturarvet historiskt sett inte tyckts varit allmänt spritt, utan initiativen har ofta kommit 

ovanifrån. På detta fenomen menar jag att Sjöholm själv ett utmärkt exempel. 

För att sluta cirkeln; mötet denna kväll i september 1953 avslutades således med att man 

gemensamt uttalade sig för bildandet av ett Ölands hembygdsförbund i vilken öns lokala 

hembygdsföreningar var menade att söka medlemskap, och vid ett konstituerande möte i 

Borgholm den 19 oktober 1953 bildades slutligen Ölands hembygdsförbund.52 I förbundets 

stadgar uttrycktes att man skulle insamla och vårda öländska ”kulturminnesmärken och 

alster av öländsk materiell och andlig odling”, bedriva ett aktivt naturskydd och verka för att 

bevara en karaktäristiskt öländsk landskapsmiljö, samt stärka intresset för hembygdsfrågor 

och sprida kunskap i dessa ämnen.53 

Finansieringen av hela projektet – Ölands hembygdsförbunds etablering som självklar 

och erkänd topporganisation för öns samlade hembygdsrörelse - visade sig finnas i den 

uppkomna möjligheten att överta biljettintäkterna vid Borgholms slott varpå förbundet åtog 

sig att sköta visning, guidning och vakthållning av slottsruinen. Redan i oktober 1953 

kontaktades på förslag av Bertil Palm, Kungl. Byggnadsstyrelsen som förvaltade slottet, och 

med understöd av landshövdingen kunde förbundet sedan under hösten 1954 sluta ett avtal 

som säkrade en fast inkomstkälla, särskilt som man senare samma år gavs ensamrätt på 

 
50 Ölandsbladet ’Öländsk hembygdsvård’ 22061950, BKA-ÖB. 
51 Sjöholm 1949, 489. 
52 Till styrelsen invaldes Bertil Palm och Sven Erik Sjöholm, jämte sex ytterligare ledamöter 

(Ölandshembygdsförbund, protokoll 19101953, ÖHF-H). 
53 Ölands hembygdsförbund, stadgar antagna 19101953, ÖHF-H. 
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souvenirförsäljningen vid slottet och man tog fram ”äkta” souvenirer baserade på bland 

annat fornfynd som motpol mot det ”krimskrams” som annars erbjöds turisten.54 

I termer av historiebruk kan man tydligt urskilja ett ideologiskt bruk utövat av den 

intellektuella och politiska samhällseliten, ett bruk som i viss mån vävde in en moralisk 

aspekt grundad i synen på fastlandet. Man legitimerade det påstådda behovet av en 

centraliserad hembygdsrörelse och ett kulturellt sammanhållet Öland genom att peka på ett 

det historiska sammanhanget; vi har inte följt Gotlands utveckling, våra kulturskatter har 

tagit ifrån oss, vi är särbehandlade, vi har själva inte brytt oss om vårt arv, vi har kommit 

efter i utveckling, och så vidare. 

Generellt sett var initiativet med en fornminnesförening i linje med den nationella 

utvecklingen; i nationalismens tecken, särskilt efter unionsupplösningen 1905, kom intresset 

för fornminnen att resultera i ett ivrigt föreningsbildande visar Björkroth. Redan på 1850-

talet tillkom de första fornminnesföreningarna, men man talade inte i termer av hembygd, 

och fornminnesorganisationerna hade en tydlig museal inriktning, något som vi också ser 

med Forngården i Borgholm.55  

Ölands regionalitet hade med andra ord fram till ungefär mitten av 1900-talet varit relativt 

svag och det intresse för kulturarv som funnits hade främst verkat i det direkta 

lokalsamhället motsvarande de traditionella socknarna. Bland annat etablerades narrativet 

kring den öländska folkdräkten, men fokus lades också på de lokala sockendräkterna vilka 

visades upp på Forngården i Borgholm likt ett exempel på öns interna kulturhistoriska 

uppdelning.56 Kanske var det mest svåröverkomliga hindret för en ö-gemensam 

hembygdsrörelse den utpräglade lokalpatriotismen som först måste överkommas innan man 

kunde samlas kring så tydligt uttalade och långtgående mål som att skapa en ö-gemensam 

kulturell samlingsplats i form av ett museum.  

Den öländska utvecklingen skiljer sig från Franssons exempel Jämtland, istället för att 

regionalismen artikulerades till följd av befolkningsökning genomgick Öland en stadig 

befolkningsminskning. Fransson menar att en ökande turism sannolikt betingade en mer 

välartikulerad regional identitet i Jämtland, en situation som Öland delade fast ett drygt sekel 

senare. Dessutom låg den öländska utvecklingen senare i tid, vilket medförde att en 

eventuell motsättning mellan det regionalt partikulära och ett nationellt gemskapsbyggande 

 
54 Ölands hembygdsförbund, verksamhetsberättelse för 1954, ÖHF-H. 
55 Björkroth 2000, 171ff. 
56 Nordmark 1949, 326. 
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inte återfinns i mitt källmaterial; den perioden torde ha infallit samtidigt med den generella 

utvecklingen i landet.57  

Med rubriken ’en regions konsolidering’ syftar jag på den knappt fyrtio år långa process 

som kan sägas startat med hemslöjdsutställningen i Borgholm år 1913 och fullföljdes med 

tillkomsten av hembygdsförbundet 1953, men givetvis är det ännu år 2019 en pågående 

process. Det är under dessa år föreställningen om den lokala hembygden på allvar väcktes, 

och baserat på det nyfunna intresset etableras sedan idén om att dessa 33 bygder tillsammans 

utgjorde en sammanhållen kulturbygd – en region som man kan identifiera sig med. Socken-

patriotismen upphörde knappast, dock jag menar att föreställningen om en delad ö-kultur, 

som narrativ, på allvar gjorde sig gällande. 

 

4.2 En regions institutionalisering 

Midsommardagen 1959, Himmelsberga, Öland. 

Det är invigning av Himmelsberga hembygdsmuseum. Vid podiet står intendent Bertil Palm 

och talar inför de dryga 2000 församlade kring ämnet ’att rädda en radby’. Dagen började 

först med högtidsgudstjänst i Långlöts kyrka och programmet fulländades med invigningstal 

av landshövdingen, Ölandssången, musikkår, folkdansuppvisning och föredrag. I 

Ölandsbladet beskrevs några dagar senare hur ön nu fått en kulturell mittpunkt och att det 

gamla bondesamhället fått sitt monument. Dagen blev en manifestation av sammanhållning 

när ölänningar och ölandsvänner strålade samman i det delade intresset för hembygden, 

menade tidningen.58 

Sedan årsskiftet 1954–1955 var Palm hembygdsförbundets heltidsanställda intendent, den 

tjänst som helt i linje med den inriktning han argumenterat för sedan 1950 hade nu alltså 

blivit hans egen, och möjliggjorts med inkomsterna från verksamheten vid slottsruinen.59 

På förbundets direkta initiativ bildades från 1954 och framåt sex nya hembygdsföreningar, 

samtliga på mellersta delen av ön; några föreningar hade arbetat med vissa hembygdsfrågor 

sedan tidigare, men nu kom rörelsen alltmer att strömlinjeformas.  

Vid hembygdsförbundets tioårsjubileum 1964 kunde intendent Palm meddela att 30 av 34 

församlingar hyste egna hembygdsföreningar, omfattande totalt 3,783 medlemmar. År 1956 

hade man kunnat räkna in 2,583 medlemmar, att jämföra med cirka 1,500 under förbundets 

 
57 Jfr Fransson 2010, 22f. 
58 Ölandsbladet ’Himmelsbergainvigningen en minnenas rika högtid’ 23071959, BKA-ÖB. 
59 Ölands hembygdsförbund, verksamhetsberättelse juni 1955, ÖHF-H. 
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första år.60 Tidigast in i förbundet var Åkerbo hembygdskrets i norr med sina fem 

sockenbaserade underavdelningar, Ölands södra kontrakts hembygdsförening längst i söder 

med 12 sockenföreningar, jämte Palms hemsocken Glömminge, samt Torslunda i vilken 

Färjestaden med kalmarsundstrafiken ingick, och slutligen Ölands kulturminnesförening 

med sin Forngård; samtliga tillkomna senast 1950 och företrädelsevis åren 1947-1948.61 

Detta faktum menar jag är ett tecken på att de tidiga hembygdsföreningarna utgjorde 

institutionella sfärer, som kretsade kring vissa centra. Ett av dessa var Borgholm stad i 

egenskap av politiskt-administrativt centrum, med den starka profilen redaktör Sjöholm i 

absolut tätposition med kommunikationsorganet Ölandsbladet som främsta immateriella 

sfär, jämte museet Forngården som ett slags, om än undanskymt, kulturarvscentrum. Även 

om kommunindelningen innebar att Borgholm, öns enda stad, inte uppbar en ö-gemensam 

politisk-administrativ funktion, torde uppfattningen ändå varit att staden var öns egentliga 

kulturella, kommersiella och politiska centrum. 

 Ett annat centrum var området kring Färjestaden med sin tydliga koppling till 

färjetrafiken, turismen och fastlandskommunikationerna. Ytterligare två centra var de norra 

och södra delarna av ön, som likt perifera ytterområden tycks ha haft ett extra intresse av att 

lokalt konsolidera sina respektive hembygdsrörelser; just dessa två sistnämnda områden 

återkommer som vi ska se i den öländska historieskrivningen som de kulturellt sett mest 

genuint öländska, likt isolerade reliktområden. 

Med utgångspunkt i Häggströms resonemang om rivaliserande centra kan man tolka detta 

på två sätt; antingen gav detta upphov till konkurrerande identitetsskapande som bromsade 

regionalitetsprocessen, alternativt utgjorde dessa tillsammans den folkliga förankring som 

krävdes för att utvecklingen skulle accelerera.62 Här krävs mer studier för att kunna säga 

något säkert; men källmaterialet visar på att det fanns en etablerad revirberättelse som 

verkade bromsande, särskilt om man betänker socknarnas och sockenkommunernas stora 

sociala betydelse. Jag menar dock ändå att det var genom de ovan nämnda centra – 

regionalitetens tidiga funktionella sfärer – som det regionala identitetsskapandet först 

etablerades. Jag uppfattar det som att tankeverktyget den lokala hembygden fortlevde 

parallellt med förståelsen av den regionala ö-gemensamma hembygden; både hade förmåga 

att fylla olika funktioner, så som legitimering, meningsskapande, social eller kulturell 

förankring. 

 
60 Palm 1964, 19ff. 
61 Ölands hembygdsförbund, verksamhetsberättelse juni 1955, ÖHF-H. 
62 Häggström 2000, 167ff. 
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Två framträdande element i diskursen om det öländska var radbyn och väderkvarnen av 

stubbtyp, dessa lyftes fram som exempel på positiv särprägling inom den folkliga kulturen, 

men också som exempel på det hotade kulturarvet. Det räckte inte med att bevara en enskild 

kringbyggd gård av äldre snitt, utan önskvärt var att rädda en hel bylänga, men det 

brådskade och vissa menade att det redan var för sent. Det var således här, när radbyn 

genom historiebruket upplyftes ur historiekulturens stora pool av kvarlevor och traditioner, 

som medvetandet om öländska formerades. Denna historieproducerande diskurs om den 

uråldriga och urtypiska ö-kulturen tycks ha varit den identitetsmarkör som individen kunde 

knyta an till. 

Med denna övertygelse i bakgrunden inköpte förbundet år 1955 en äldre 

mangårdsbyggnad i byn Dyestad på mellersta Öland, utan att egentligen veta vad man sedan 

skulle göra av fastigheten.63 Parallellt med att Palm organiserade Forngårdens samlingar i 

egenskap intendent, arbetade han vidare med att förverkliga planerna för Himmelsberga. 

Andra byar var uppe för diskussion, så som Dyestad, N. Bäck, Loppersta, och Borgs by vid 

Gråborg, men kursen sattes relativt snabbt in på Himmelsberga i Långlöt socken på 

mellersta Öland.64 

På hösten 1955 kunde man skrida till verket, en lösning för Himmelsberga by hade 

uppstått och förbundet inköpte ett helt dödsbo, styckade av ägoskiftena och behöll 

gårdstomten. Sedan införskaffades år 1957 även en ödegård bredvid den inköpta fastigheten, 

och projektet slutfördes med ett kompletterande inköp av tomten mellan dessa enheter. Ett 

hus på den senare tomtmarken bortforslades varpå den delvis konstruerade radbyn stod 

färdig i och med att huset i Dyestad nedmonterades och uppfördes på nytt i Himmelsberga. 

Sammantaget flyttades fram till förbundets tioårsjubileum fem byggnader och en väderkvarn 

till Himmelsberga friluftsmuseum, allt med expertis, handräckning, dagsverken och bidrag 

från de enskilda föreningarna och öbor.65 

På så vis blev Himmelsberga ett viktigt element i öländsk självpresentation utåt, men 

också en beståndsdel i självförståelsen till följd av att historiemedvetandet som kretsade 

kring det uråldriga och särpräglade kunde upprätthållas och även reproduceras i samtiden. 

Den räddade radbyn var ett handfast resultat av ett existentiellt historiebruk med tydlig 

monumental prägel som knöt samman dåtid, nutid och framtid i en meningsskapande 

berättelse. Hembygdsmuseet skapade en ansvarskänsla för kulturarvet genom att upprätta en 

relation mellan ölänning och det öländska kulturarvet i form av bygd, byggnader, ting och 

 
63 Ölandshembygdsförbund, styrelsemötesprotokoll 20091954, ÖHF-H. 
64 Ölandshembygdsförbund, styrelsemötesprotokoll 20091954; 14041956; 09011957, ÖHF-H. 
65 Palm 1964, 31; Ölandshembygdsförbund, verksamhetsberättelser 1956, 1957, 1958, 1959, ÖHF-H. 



26 
 

folklore. Det gemensamt öländska materialiserades och ö-kulturen orienterades i rummet; 

behovet av att minnas kunde uppfyllas och alla, åtminstone ölänningar, kunde delta. 

Vad menas med ’en regions institutionalisering’, och vad har det för koppling till 

Himmelsberga hembygdsmuseum? Jag vill påstå att Himmelsberga som fenomen, och detta 

torde kunna gälla flertalet regionala hembygdsmuseer, förvisso i sin grundform var är en 

antikvarisk bevarandegärning som byggde på uppfattningen om det traditionella samhällets 

snara försvinnande och densammas ostridbara värde. I en sådan diskurs tillskrivs det 

förgångna – de utvalda minnena – ett egenvärde som få, om någon, ifrågasätter. 

Min poäng är dock att Himmelsberga inte enbart var en symbol för ett öländskt 

historiemedvetande, platsen tycks i sig själv ha blivit kanske den viktigaste funktionella 

regionala institutionella sfären. Museet som funktion och fenomen avslutade den 

institutionaliseringsprocess som påbörjades med Kulturminnesföreningens Forngård på 

1920-talet. Jag uppfattar det som att denna delvis konstruerade plats blev den tydligaste 

symboliskt laddade manifestationen av öländsk regionalitet.  

Fransson menar att det i den jämtländska hembygds- och hemslöjdsrörelsen runt 

sekelskiftet 1900 utarbetades ett slags regionalt kulturarvskanon i en process av ”storskalig 

produktion av traditioner” kopplat till det nya medborgarskapets behov av 

meningssammanhang.66 Även för Ölands del var det en process som startade några år efter 

sekelskiftet, men på sätt och vis fullbordades detta först i slutet av 1950-talet, även om 

processen per definition är ständigt pågående. Varefter platsen omvandlades till praktiserat 

rum i takt med att det fylldes med aktiviteter så som midsommarfirande, hemslöjd, 

kroppkaksätande och historieberättande menar jag att man kan tala om ett slags ’produktion 

av traditioner’ som närmade sig en ideologisk-pedagogisk historieanvändning. 

Vad är öländskt, frågade man sig på Landskapsmotets möte i juli 1950, och vilken socken 

eller bygd representerar det samlade Öland bäst och mest? Svaret gavs i form av 

Himmelsbergas konstruerade radby och svaret formulerades av de centrala aktörer varav 

några figurerar här i studien. Riksdagsmän, landstingsledamöter, landshövdingar, 

lokalpolitiker, det lokala näringslivets toppar, präster, prostar och kantorer, lokala 

tidningsmän och sist men inte minst de akademiskt skolade männen dominerade det 

offentliga samtalet och därmed de historieproducerande diskurserna; det de hade gemensamt 

var att de var ölänningar, eller som minst, accepterade ölandsvänner. Inte sällan återkommer 

olika medlemmar ur samma släkter som aktörer i varierande omfattning och i olika roller. 

 
66 Jfr Fransson 2010. 266f. 
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Dessa aktörer omsatte sitt historiemedvetande med hjälp av den historiekultur som till 

synes låg framför deras fötter. De använde de olika immateriella sfärerna såsom lokalmedia, 

bokutgivning och det offentliga samtalet för att ge existens åt och begreppsliggöra det de 

uppfattade som idealtypiskt öländskt. Man ska ha i åtanke att dessa profiler högst troligt var 

lika mycket medvetna och omedvetna om sitt historiebruk som gemene man, vilka man kan 

betrakta som de dolda eller undanskymda aktörerna. Både initiativet 1914 för Ölands 

Kulturminnesförening och hembygdsförbundet år 1953 hade kommit ovanifrån, från en 

samhällselit. Skillnaden var att den senare rörelsen gärna betonade sin folklighet och bredd, 

och distanserade på så vis sig själv från tidigare initiativ. 

Skillnaden var, menar jag, att det under 1940-talet tillkommit en ny kategori 

historiebrukare, delvis som en följd av det i landet allmänt ökande intresset för historia och 

hembygd. Detta mellansegment av aktörer, som mycket väl hade kunnat rymmas i en större 

studies undersökning, återfinns bland annat som artikelförfattare i bokverket Öland. Flertalet 

hade avlagt som minst en kandidatexamen, för att sedan ägna sin fritid åt hembygdsarbete i 

någon form. Denna kategori hembygdsvänner återträffar i källmaterialet i föreningarnas 

styrelser, kvarnkommittéer, bokredaktioner och liknande sammanhang.  

Det de alla hade gemensamt var att de besatt, för att tala med Bourdieu, symboliskt 

kapital utgörandes av socialt, kulturellt eller ekonomiskt kapital, vilket de tillskansat i form 

av social tillhörighet och kontaktnätverk, eller utbildning, titlar och kulturell färdighet, 

respektive inkomst och materiella tillgångar.67 Dels distanserade detta dem från gemene man 

och möjliggjorde på så vis deras påverkan på det offentliga samtalet. Dels ordnande det 

symboliska kapitalet hierarkin inom respektive nätverk och sammanhang, eller fält för att 

använda Bourdieus terminologi. 

Generellt innebar den akademiska skolningen att hembygdskänslan rent idémässigt 

internaliserades av allt fler. Detta ger vid handen att antalet möjliga aktörer borde ha ökat i 

takt med utbildningsväsendets utveckling och samhällets allmänna demokratisering. 

Möjligen var även det ökade utbytet med omvärlden, till exempel när studier innebar inte 

bara en fysisk utan också en emotionell distans till hemmet, en bidragande faktor till 

hembygdsvurmandet. Palm själv beskriver hur han med distans och hemlängtan på allvar 

insåg barndomsöns skönhet, vilket stärkte hans ”hembygdskärlek”.68 På så vis utgjorde 

denna bredd och förankring som hembygdsförbundet åtnjöt, men som 

 
67 Anderson och Kaspersen 2007, 267f. 
68 Bertil Palm, föredragsmanus, odaterat, BKA-BP. 
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Fornminnesföreningen några årtionden tidigare saknat, ännu en nödvändig men inte direkt 

utlösande bakgrundsfaktor. 

 

4.3 Öländsk landskapslitteratur   

I begreppet öländsk lanskapslitteratur ryms den bokutgivning som på något vis behandlar 

det historiska landskapet som helhet, och som producerats av ölänningar. Detta är ett område 

som inte låter sig redovisas i en c-uppsats, utan kräver ett större omfång. Här har jag istället 

enbart fokuserat på ett begränsat antal titlar med syftet att visa på de huvudsakliga 

historieproducerande diskurserna i litteraturen, vilka jag menar ger uttryck för 

historiemedvetandet hos de centrala gestalterna. Främst ligger fokus på titlar utgivna av 

tidigare omnämnda Palm och Sjöholm, som en följd av undersökningens tidigare avsnitt. 

Sockenlitteraturen, i vilken enskilda socknar eller bygder avhandlas och som alltså inte 

ingår i studiens källmaterial, utvecklades starkt från mitten av 1900-talet i samband med 

tillkomsten av de lokala hembygdsföreningarna. Även den facklitteratur som inriktar sig på 

enskilda platser eller fenomen är rikhaltig, vidare har regional historieskrivning om vitt 

skilda ämnen såsom lokala sedvänjor eller specifika historiska platser och händelser under 

åren publicerats i lokalmedia i form av exempelvis artikelserier och inskickat material. 

Den regionala historieskrivningen i form av det tryckta ordet etablerades tidigt och ofta 

med ekonomiskt bistånd, exempelvis bidrog stads- och kommunfullmäktige och ideella 

sammanslutningar med anslag. Benedict Anderson fastslog i samband med sin teori om den 

föreställda gemenskapens uppkomst, att spridandet av det tryckta ordet var en nödvändig 

förutsättning för etablerandet av nationalismen, och jag tror att detsamma kan appliceras på 

regionalismen. Litteraturen kan därmed ses som både en nödvändig bakgrundsfaktor till de 

processer som samlats i begreppet ’en regions konsolidering’, samt som en form av 

historiebruk i sig självt, vilket i sammanhanget gör den relevant att undersöka.  

Landskapsliteraturens funktion stämmer väl in på Paasis resonemang om de immateriella 

sfärerna, vilka bidrar till den kommunikativa process i vilken det av historisk hävd 

underbyggda landskapet tillskrivs ett betydelsebärande innehåll, ikläs en i samtiden 

funktionell historia och definieras. Landskapslitteraturen som historiebruk – 

historieskrivning – betingades av författarnas historiemedvetande och omvärldstolkning, och 

jag menar att den utgjorde en nödvändig kunskapsmässig och ideologisk grund för den 

öländska hembygdsrörelsen. 

En bokserie som kom att bli ett standardverk inom den regionala historieskrivningen 

under mitten av 1900-talet var det tre band omfattande Öland, vars första del utkom år 1948. 



29 
 

Bokverket är en produkt av redaktionen Bertil Palm, Lennart Landin och Olle Nordmark; 

dessa tre ölänningar gav sig in i det ekonomiskt riskfyllda projektet under sin gemensamma 

studietid i Lund. Projektets framgång byggde på tecknandet av prenumerationer, och man 

propagerade flitigt i media för att väcka intresse.69  

Stort arbete lades på att engagera kända akademiker som författare till de enskilda 

kapitlen, vilka sträckte sig över ämnen så som geologi, flora, kyrkor och kyrkoliv, öländska 

folkmål och ortsnamn, öländsk diktning, skolväsendets utveckling, fiskerinäring, industri, 

och turistväsen. Man menade att omfatta hela Ölands utveckling från geologi till nutid, och 

med sina sammanlagt drygt 1500 sidor kom bokverket att ersätta den då över 120 år gamla 

Ölands historia och beskrifning av prästen, riksdagsmannen och tillika natur- och 

fornforskaren Abraham Ahlquist. 

Den genomgångna litteraturen kan, för att identifiera de olika historiebrukens typer, delas 

upp i fyra kategorier – särbehandling, särprägling, kontinuitet, samt narrativet om 

ölänningen – som svarar mot ett eller flera av de funktioner historien kan fylla. 

I kategorin om det särbehandlade Öland har jag placerat utsagor om det förfördelade 

Öland. En sådan uppfattning etablerades troligen senast på 1800-talet och skulle under 1900-

talet komma att utvecklas som ett viktigt element i det regionala identitetsskapandet. Till 

exempel påpekade författaren Areen i sin bok om Borgholms historia utgiven år 1924, 

följande om det tidiga 1800-talets Öland: ”det hittills synnerligen styvmoderligt behandlade 

Öland [hade äntligen blivit] föremål för höga överhetens landsfaderliga omsorger.” 70 Areen 

syftar bland annat på att den kungliga djurgårdsinrättningen71 upphävdes efter påtryckningar 

år 1801 och att köpingen Borgehamn tilldelades stadsprivilegier år 1816. 

När väl statsmakterna ägnat ölänningarna en stunds omsorg försvinner de från Areens 

historieberättande, istället var det öborna själva som tyckts äga sin framtid när väl de tyngsta 

oken lyfts från ön. Visserligen beskrivs vissa inflyttade fastlandsbors gärningar, inte minst 

de influenser och det nytänkande som dessa bidrog med, men detta gjordes i kärlek till det 

nyfunna hemmet och på så vis skrevs dessa icke-ölänningar in som en del av den öländska 

existensen. 

Inte enbart narrativet om det ointresserade fastlandet, utan även det oförstående och 

oinformerade fastlandet är representerat i källorna. I bokverket Öland del II från år 1949 

 
69 Bertil Palm, privata brev avsända 1946, BKA-BP. 
70 Areen 1924, 9. 
71 Som sedan 1569 betytt att Öland var kunglig jaktpark och att all utmark var kunglig egendom. Vid 

upphörandet skiftades utmarkerna och fördelades bland jordägande bönder. 
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framhålls att ön uppburit en sådan unicitet att det lett till inte bara okloka beslut från 

fastlandets sida, utan även ren särbehandling till följd av okunskap. 

 

Mycken orättvisa har begåtts mot ölänningarna, då man på grund av dylika 

förhållanden [radbyn bl.a.] velat anse dem såsom efterblivna, då 

’efterblivenheten’ i stället beror på att Öland har en natur, helt olik det svenska 

fastlandets, och därför också en bygdekultur olik fastlandets.72 

 

Överlag är jag dock förvånad över den relativt lilla omfattningen av detta narrativ i 

landskapslitteraturen; jag förväntade mig ett mer synligt, företrädelsevis negativt präglat, 

omdöme gentemot fastland och statsmakt, i och med att det narrativet förekommer i 

hembygdsförbundets tillkomstprocess. Främst är det i kortare textpassager i andra ämnen 

som sådana utsagor kommer till uttryck i litteraturen. Kanske är det talande att det istället är 

Ölands positiva egenvärden som betonas, i det att man inte ägnar fastlandet särskilt stort 

bekymmer i egenskap av kulturell konkurrent. Omdömena om fastlandet och hanterandet av 

Öland som underordnad provins rör sig inom det ideologiska historiebruket i det att man 

påtalar ett behov av en öländsk regionalpolitik, dessutom förekommer som vi sett 

strömningar av moraliserande gentemot fastlandet. På sätt och vis, med en risk för att 

övertolka dess betydelse utan bättre empirisk förankring, kan man betrakta bokverket Öland 

som ett försök till att återupptäcka den egna historien; inte som ett sätt att hantera förändring 

utan som ett sätt att legitimera regionalpolitiskt agerande genom att peka på den sedan 

forntid kollektivt delade historien. 

Narrativet om det särpräglade Öland har ett annat fokus. 1800-talskyrkorna, menade 

Ölandsbladets redaktör Sjöholm i sin resehandbok från år 1950, kan man som turist gott resa 

förbi då de sällan innehåller något av intresse, istället är det kultur- och naturlandskapet som 

lyfts fram: ”Det förblivande och stora är de väldiga vidderna och det lummiga behaget, den 

sterila ödsligheten sida vid sida med den bördiga jordens saftiga grönska och dignande 

skördar, de levandes land och de dödas inflätade i varandra.”73 

De målande beskrivningarna av landskapet fylldes med en skiftande symbolik allt efter 

situation och vad betraktaren tycks önskat tillskriva platsen. Öland som ”solen och vindarnas 

ö” etablerades som en slags slogan för turistverksamheten. Omnämningar 

som ”väderkvarnarnas ö” anspelade tydligt på kulturarvet och ”de blånande viddernas ö” 

 
72 Nordmark 1949, 332. 
73 Sjöholm 1950, förord. 
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tolkar jag som ett fokus på naturlandskapets inneboende egenvärde.74 Tillsammans finns det 

fog att påstå att dessa utgjorde en liten men inte obetydlig del av identitetsskapandet. 

Det unika och vackra Öland är ett återkommande tema hos Palm och Sjöholm; främst var 

det alvarsmarkernas unicitet som lyftes fram, men även utsikterna från landsvägarna var 

bland de vackraste i landet och bara anblicken av Öland från fastlandet beskrevs som en 

emotiv upplevelse.75 Landskapets särprägling betonades med hjälp av beskrivningar på 

naturmiljöns skiftningar från alvarets stepp via Mittlandsskogens lövgrönska till Bödas 

tallskogar. Man menade att naturen hade en speciell bredd som säkert gjorde en och annan 

besökare överraskad. Sammantaget representerade Sjöholm en mer naturromantisk och 

kulturkonservativ inriktning i historieskrivningen, medan Palm betonade kulturhistoria och 

den långa kontinuiteten av mänsklig verksamhet betingad av det unika landskapet. 

En annan resebeskrivning utgavs av Palm år 1957; i den menar han att naturlandskapet är 

ett av de mest egenartade och att ön är annorlunda alla andra trakter: ”Ölands naturskönhet 

är i allmänhet av ett annat slag än den vanliga nordiska […] Många blir genast trollbundna 

av denna underliga, sydländska kalkstensö, andra står kanske främmande inför dess 

egenart.”76 Ett relativt ofta återgivet citat från Carl von Linnés vistelse på Öland år 1741 

används för att ytterligare betona öns särart: ”Ölands strand hade wi knapt rördt förr än wi 

märkte, at detta Land var helt annorledes än de andre Sweriges Provincier.”77  

Här användes Linné som en historisk auktoritet, som för att visa att det minsann inte bara 

är ölänningen själv som gör dylika påståenden, utan att självaste Linné ansåg detsamma. 

Dessa exempel från litteraturen rör sig kring konstruerandet av den exotiska platsen, det är 

en form av historieanvändning som tycks grunda sig i samtidens behov att uttrycka 

annorlundahet. 

En viktig del av diskursen kring landskapet var öns huvudnäring jordbruket, vilket lyftes 

fram som ett lika levande som uråldrigt kulturarv. Hur detta utpräglade jordbruksland 

faktiskt betingat naturmiljöns utveckling, det vill säga hur kultur påverkat natur och 

resulterat i flera av de särpräglade miljöer man så gärna lyfte fram, talades det relativt lite 

om i den undersökta litteraturen.78 Den kulturhistoriska utvecklingen verkar ha ansetts 

betingad av naturlandskapet i den mån att ölänningen präglats av sin miljö; den ärvda 

öländska essensen tycks ha funnits i själva myllan. Denna enkelsidiga relation ska å andra 

 
74 Sjöholm 1950, 7. 
75 Bl.a. Sjöholm 1950, 9. 
76 Palm, 1957, 5. 
77 Bl.a. Regnéll 1948, 2. 
78 Det temat förekom främst i anslutning till beskrivningar om alvarsmarkens specifika flora som gynnats av att 

vara betesmark (Bl.a. Palm 1957, 15ff) 
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sidan inte övertolkas med tanke på den studerade litteraturens kulturhistoriska inriktning, 

studiet av en annan gren inom landskapslitteraturen hade måhända gett ett annat resultat. 

Den öländska naturmiljön, vilket oftast tyckts ha sammanbundits med begreppet 

landskap, verkar ha varit en egen storhet i historiemedvetandet. Det är öns ”skaplynne och 

natur” som är nyckeln till den särskilda ölandskulturen menade Hofrén, landsantikvarie och 

intendent vid Kalmar läns museum.79 Den kringbyggda gården, samlade i så kallade radbyar, 

fyllde som vi sett tidigare en stor symbolisk roll inom hembygdsrörelsens 

institutionalisering, och även i litteraturen lyftes temat om äkthet och ålderdomlighet fram.  

I sin resehandbok menade Palm att bybebyggelsen hör samman med den öländska 

naturens karaktär utifrån tillgång på byggnadsmaterial och lokala traditioner. Tillsammans 

med sin uråldriga prägel var de tätt sammanbyggda radbyarna ett typiskt öländskt inslag i 

landskapet.80 Det var dock inte enbart radbyarnas karaktäristiska skiften som låg till grund 

för dess annorlunda utformning, och även om bland annat Palm i flera av sina texter använde 

sig av socioekonomiska och politiska förklaringar, var narrativet om den ovanligt 

sällskapliga ölänningen en minst lika stark förklaringsmodell till radbyarnas existens. Det 

var den starka samhörigheten i byn som gjort att bönderna valt att inte flytta sina gårdar i 

samband med skiftesreformerna på 1800-talet. Det fanns i bondesamhället ”en speciell 

ölandskultur i byar och gårdar, i arbetsliv och sedvänjor” menade Palm.81 

Bland annat Aronsson menar att historien kan skapa mening och sammanhang genom att 

peka på historisk hävd, och ju äldre desto bättre. Detta fyllde en funktion i och med att det 

legitimerade rätten till ölänningens tolkningsföreträde, platstagande och äganderätt. 

Utsagornas sanningspåståenden, i form av att vara historieproducerande diskurser, vilade på 

författarnas auktoritet och det var genom den intellektuella eliten som det öländska slutligen 

kunde färdigkonstrueras. På så vis blev detta ideologiska bruk av historien även de 

kollektiva minnenas grund i ett existentiellt historiebruk som orienterade subjektet ölänning 

i den stora historiska berättelsen, och skapade mening när vetenskapliga sakligheter 

stundtals övergick till myt, som hos Palm enligt ovan exempel. 

I samma anda betonades ofta Öland som väderkvarnarnas ö, och en äkta öländsk kvarn 

ansågs vara den så kallade stubbkvarnen där hela kvarnhuset är vridbart: ”De är den gamla 

öländska bondekulturens mest säregna och fantasieggande monument” poängterade Palm.82 

Att bevara kvarnen som en unik beståndsdel av kulturlandskapets särart menade Palm var av 

 
79 Hofrén 1948, 402. 
80 Palm 1957, 22. 
81 Palm 1957, 22. 
82 Palm och Olsson 1955, 24. 
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stor vikt, och då fick inte fler kvarnar gå förlorade i det att Öland inte längre med fog skulle 

kunna kallas väderkvarnanas ö.  

På temat kontinuitet, eller mer precist, platskontinuitet, menade Sjöholm att bygdernas 

historiska arv tycks tala till den förbipasserande iakttagaren av landskapet. I sin resehandbok 

för ölandsturisten uttryckte han: 

 

På Öland leva kanske mera än annorstädes i landet de gångna generationerna 

sitt liv vid sidan av dagens levande, därigenom att deras gravar och 

minnesstenar stå mitt uppe i de levandes värld. Det förflutna träder oss här 

liksom närmre till mötes än på andra platser i landet. Och så är det sällan man 

blir så stillsamt ensam med sin Gud som just på de öländska alvarvidderna.83 

 

Sjöholm var också en produktiv diktare, och jag menar att dikten mycket väl kan räknas 

in i kategorin historieskrivning. Därför är det är rimligt att anse att även verk som Sjöholms 

Ölandssången uppfyllde en historiebruksfunktion. Den pekar på de teman som Zander 

menar att man bör söka efter för att finna exempel på historiebruk – kontinuitet och 

förändring samt tradition och modernitet - och diktningen låter historien hantera just 

förändringar då den är samtidigt både bakåtblickande till en passerad gyllene guldålder och 

framåtblickande mot en ljusnande framtid.  

I den öländska jorden finns ”de glömda fädernas skumma grift’ diktar Sjöholm, och 

belyser på så vis ölänningens kontinuitet på platsen. Förfäderna är begravna här och det till 

synes naturligt givna platstagandet vilar på en ”tusenårig saga” som talar om ”döde mäns 

bedrifter”.84 Inte sällan omnämns Ölandssången som öns nationalsång och en jämförelse 

med Sveriges nationalsång ger vissa likheter: 

”Är ditt öde än begravet, mogna skall det ur sitt frö. Starka armar skola viga all sin kraft 

åt dig, vår mor, och din framtid ljus skall stiga ur vår kärlek öm och stor.” Stycket kan 

jämföras med: ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat Ditt namn flög över jorden. 

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.” Det förra visar på ett monumentalt 

historiemedvetande som menar att det moderna Öland har en för länge sedan passerad 

guldålder att se tillbaka på, men ön ska ändå mogna ur sitt frö uppburen av starka armar; 

måhända syftar de starka armarna på de hembygdsmedvetna öborna. Därmed tycks 

berättelsen om guldåldern med fria och demokratiskt sinnade, starka ölänningar använts för 

att uppmuntra till handling i samtiden. 

 
83 Sjöholm 1950, 71. 
84 Se bilaga 1. 
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En allmänt utbredd diskurs inom historiemedvetandet gjorde gällande att Ölands forntid 

och tidiga medeltid var en av öns verkliga storhetstider, med en stor befolkning och en 

blomstrande ekonomi som visat sig när omfattande guldskatter kommit i dagens ljus. Flera 

författare framhöll öns historiskt betydelsefulla ställning, särskilt det förhållandevis tidiga 

kristnandet sades visa på ölänningarnas samhällstillvända och utvecklingsvänliga natur.85 

Överlag är det de arkeologiska och byggnadsantikvariska kvarlevorna i landskapet som 

lyfts fram som en synlig koppling mellan dåtid och nutid, det är dessa som placerar in 

dagens öbo i en lång följd av kulturell kontinuitet: ”De [gravfälten] hänga ihop med bygden. 

Här kan mera än annorstädes sägas: från fäder har det kommit, till söner skall det gå. Ty 

Öland är främst det genuina jordbrukarlandet, med tegar ärvda från fjärran tid till nu”.86  

1800-talet och årtiondena runt sekelskiftet framstår i litteraturen allmänt som en 

kulturhistorisk nedgångsperiod, och hanterades likt ett kollektivt trauma. Man talade till 

exempel om att de hittills välbevarade kyrkorna revs eller utsattes för kraftig ombyggnad 

under 1800-talet. Denna period utplånade den gamla säregna medeltida kyrkokonsten och de 

stora vita 1800-tals kyrkorna tycktes inte passa in i det varierande öländska landskapet, 

resonerade Palm.87 Den nya kyrkoinredningen tyckte man lämnade få värden efter sig, utan 

det var främst en del äldre inredning från 1600- och 1700-talen som tillskrevs kulturhistoriskt 

värde.88 1900-talets kyrkorenoveringar präglades av en högre varsamhet för kyrkornas 

värden till skillnad från 1800-talets ofta radikala ombyggnader, och riktigt illa menade man 

var 1870-talets ”cementgotik och plåtromantik”.89  

Tur i oturen menade man att Öland haft som i stort sluppit denna stilbildning, vars 

krusiduller annars hade skrämt ut det ömtåliga landskapet. Likt ett varnande exempel på hur 

illa det kunde gått lyfte Palm fram Borgholms kyrka som stod klar 1879, som han tyckte var 

ett verkligt praktexempel på tidens stillöshet och eklekticism. Återigen träder alltså kritiken 

mot den på många vis omdanande andra hälften av 1800-talet fram. På så vis är det ingen 

samtidskritik i den rätta bemärkelsen, utan i blickfånget placerades uppbrottet - själva 

samhällsförändringen. 

Likaså menade man att det var i början av 1900-talet som de genuina radbyarna började 

minska i antal till följd av jordbrukets modernisering; gårdens kringbyggnader fick ge plats 

för de moderna och större maskinernas behov. Dessutom figurerar också emigrationen 

 
85 Palm 1957, 19f; Stenberger 1948, 347f; m.fl. 
86 Sjöholm 1950, 46. 
87 Palm, 1949, 155. 
88 Palm 1957, 21. 
89 Palm 1949, 243 
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årtiondena kring sekelskiftet 1900 som ett viktigt element i temat förändring, samt 1900-

talets avfolkning till följd av jordbrukets rationalisering.  

För kulturhistorikern, handfallen inför det modernas intåg, återstod bara att efter bästa 

förmåga försöka bevara något av ”den på urgammal tradition fotade folkliga kulturen” 

framhöll Manne Hofrén i sin artikel om öländska byar och gårdar.90 I bokverket Öland del 

III citerades Emigrationsutredningens bygdeundersökning, i det att man menade att 

utredningens slutsats fortfarande gällde för 1940-talet, men att siffrorna var än dystrare, även 

om själva emigrationen upphört. 

 

År 1880 hade Öland över 38,000 invånare, år 1907 icke 29,000. Då trängdes i 

Ölandsbyarna unga män med kraftiga armar om arbete och bröd, nu ser man 

[…] barnaansikten titta fram ur de kringbyggda gårdarnas inkörsportar, en 

gubbe eller gumma ger sin vänliga nick, men så förunderligt sällan möter man 

någon fullvuxen ung man eller kvinna.91 

 

Fram till mitten av 1800-talet hade befolkningen ökat stadigt, för att sedan från 1880-talet 

kraftigt sjunka och sedan plana ut något, men befolkningsantalet var statt i fortsatt 

minskning under första hälften av 1900-talet. Några orsaker står att finna i inrikes 

arbetsvandring då ölänningar lämnade ön för att söka arbete. Annan folkomflyttning skedde 

till följd av strukturella orsaker, däribland omstrukturering och effektivisering inom 

jordbruket och en allmän urbaniseringstrend, som på Öland samverkade med avsaknaden av 

större industrier och städer. Detta innebar en allmän avfolkningstrend, vilken allmänt 

refererades till som ’flykten från landsbygden’.92 

Amerikaemigrationens effekter beskrevs som markanta, men samtidigt gavs exempel på 

hur Öland på detta sätt togs ut i den stora världen och hur hemvändare tog med sig inte bara 

intjänat kapital i dollar utan även nya idéer och vanor. Den generella bilden som ges i 

källmaterialet gör gällande att emigrationen i stort gynnade det öländska samhället på grund 

av att utvandringen fungerade som en socioekonomisk säkerhetsventil, samt till följd av 

inflödet av pengar till kvarstannande familj och släkt.  

Sammantaget framträder en antikvariskt och etniskt grundad okritisk idyllisering av det 

förindustriella samhället i det att man talade om det av uråldrig tradition demokratiska och 

jämlika bondesamhället. Den stabila och traditionella gårdagen ställdes mot ett 1800-tal som 

 
90 Hofrén 1948, 401. 
91 Ursprungligen från Nelson, 1909, 3. 
92 Nordström och Mårtensson 1966, 41ff; Lundquist 1949, 289ff. 
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bröt upp bondekulturens livsform, och ett 1900-tal där de sista kvarlevorna riskerade att 

försvinna helt. Särskild uppmärksamhet riktades mot öns guldålder, och vad gäller detta 

tema kan man anta att narrativet grundade sig i en föreställning om det fria forntida bonde-

Öland utan en centraliserad statsmakts anspråk. Denna tolkningsram tycks ha bidragit till 

hanteringen av samhällsförändringarna, vilka betraktades med blandade känslor, således ett 

ideologiskt och existentiellt bruk som upprättade en känsla för dåtiden, ja till och med en 

ansvarskänsla för det förflutnas kvarlevor. 

Denna modernitetskritik, inte sällan med kulturkonservativa drag, var allmänt 

förekommande inom de nationella hembygds- och folkbildningsrörelserna och etablerades 

särskilt under mellankrigstiden, menar Edquist; således inget unikt för jordbrukslandskapet 

Öland. Det talades, trots framstegsoptimism och demokratisk samhällsutveckling, om en 

kulturell rotlöshet som var viktig att avhjälpa.93 

En särskild del av kategorin kontinuitet utgörs av narrativet om ölänningen, som en 

historisk och etnisk storhet i vilken man skrev in essentialistiska egenskaper. Dessa beskrevs 

som nedärvda genom generationer genom själva samhörigheten med landskapet; det talades 

om att ’folkkaraktären’ och naturen hör samman. Ölänningen blev i historieskrivningen, i 

detta fall bokverket Öland del II, beskriven som likt ett barn av sin bygd, ”öppen, fantasirik, 

hastigt hänförd, med något av vindens och havets obeständighet över sitt sinne”.94  

 

[…] ölänningen i allmänhet är glad och lättillgänglig och på något vis öppen 

som landskapet självt. Han är av gammalt känd för sin slagfärdighet och sitt 

utpräglade förakt för alla överhetsfasoner, en fädernerärvd inställning i detta 

gamla demokratiska bondelandskap. En viss brist på företagsamhet gör sig 

kanske ibland gällande, i varje fall på det industriella eller liknande områden. 

Ölänningen har ofta något av oro i blodet – äventyrslusten har drivit mången 

ölandspojke till sjöss eller till Amerika.95 

 

Ovan citat från Bertil Palm sammanfattar mycket väl källornas samlade bild av det man 

menade var typisk öländsk folkkaraktär; föraktet mot överheten och mot översitteri, det 

uråldriga sinnet för demokrati, en okuvlig frihetskänsla, samhörigheten med naturen, 

gemenskapen i de tätt bebyggda byarna, äventyrslusten och nyfikenheten, mycket olik den 

gemene svensken. Med utgångspunkt i ett sådant historiemedvetande framstår det tydligt att 

 
93 Edquist 200910145f. 
94 Nordmark 1949, 323. 
95 Palm 1957, 26. 
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inte vem som helst, hur som helst, kan bli eller påstå sig vara äkta ölänning. Det är genom 

den långa genealogiska anknytningen till platsen som en person blir inskriven i den öländska 

kulturen, detta betraktades således inte som kulturell kunskap vilken man kan internalisera 

genom socialisation och levd erfarenhet, utan en majoritet av litteraturen tycks ha menat att 

det öländska var nedärvt. 

När man studerar den relativt omfattande litteraturen som finns i detta ämne är det den 

långa genealogiska berättelsen som ges stort utrymme, och ölänningens ’skapelseberättelse’ 

tar bitvis nästan bibliska proportioner; på så vis rotades den egna och den kollektiva 

existensen nästan bokstavligt talat i den öländska jorden.  

Bokverket Öland del II viker dryga 30 sidor åt ämnet ’Ölänningen’, där även genetiken 

gavs utrymme. Isoleringen mellan öns bygder präglade historiskt sett utvecklingen av 

folklynnet menade artikelförfattaren, överlärare Oscar Nordmark. Här talades om byarnas 

starkt begränsade sociala kontaktnät utanför den egna bygden, varpå hela byar i princip 

kunde uppvisa släktskap med varandra. Därför, menade Nordmark, är det naturligt att varje 

bygd haft sitt eget litet unika folklynne, men den samlade litteraturen visar även många 

exempel på förställningar om en sammansatt öländsk folkkaraktär.96 

Nordmarks artikel kanske främst ska anses företräda den enskilde författaren, men ändå 

är det rimligt att anta att redaktionen ansåg sig kunna gå i god för de utsagor och påståenden 

som fördes fram. Nordmark resonerar kring öbefolkningen i klart rasteoretiska termer. Han 

redogör inte enbart anekdotiskt för äldre tiders historieskrivning, främst från 1800-talet, där 

man detaljerat talade om fysiologiska skillnader mellan bygderna och mellan ö och fastland, 

utan han fortsatte själv ett resonemang på samma tema. 

Nordmark definierade i en lång utläggning både ölänningens mentala och fysiska attribut, 

så som den resliga växten och starka kroppen, vilka ska varit genetiskt betingade till följd av 

att en specifik och från fastlandet avvikande uråldrig ras bebott Öland. Dock har dagens 

ölänning knappt några yttre skillnader med fastlandets folk, och processen med ölandsrasens 

uppblandning har skett i flera steg förklarade Nordmark. ” […] forntidens och den äldre 

medeltidens dådkraftiga ölandsblod […]” menade Nordmark, har inte kunnat hållas rent och 

oblandat till följd av den historiska utvecklingen med bland annat invandrande smålänningar 

som, till följd av 1700-talets pestepidemis inverkan på befolkningsmängden, kunnat finna sig 

obrukad mark och på vissa platser helt kommit att dominera över den öländska rasen.  

Särskilt på norra ön, vars natur utpekas som icke-typiskt öländsk, menade Nordmark att 

det småländska inslaget i befolkningen var som tydligast, då till och med själva landskapet 

 
96 Nordmark 1949, 328ff. 
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med sin tallskog, mer liknade fastlandet än Öland. Nordmark nämnde också inflyttade 

skåningar och sägenomspunna utländska folk, vars ’rastyp’ helt avvek från den nordiska. 

Annars var det de mer isolerade delarna i norr och söder som ansågs kunna uppvisa 

tydligaste kvarlevor av genuin öländskhet. Trots dessa avvikelser tycktes man mena att det i 

grunden var samma ölänning som bebodde ön under dess storhetstid, som på 1940-talet, om 

än uppblandad med andra folk.97 Sjöholm redogjorde i bokverket Öland för vad som kan 

betecknas som etnisk essentialism: 

 

Ön har tidigare haft sin särpräglade natur med sin dialekt och folkdräkt […] Öns 

utsträckning och dess belägenhet intill fastlandet har dock gjort att dess 

kulturella egenart icke kunde bestå i det långa loppet. Under senare delen av 

1800-talet utplånades den alltmera genom folkutbytet med det övriga Sverige 

[…] samtidigt som emigrationen fick ökad omfattning.98 

 

Kultur, som allmänt vedertaget brukar betecknas som seder, vanor, moral, värderingar, 

språk, delade erfarenheter och tro, kan ses som antingen öppen eller sluten, internaliserad 

eller ärvd, flexibel och anpasslig eller förtingligad och essentialistisk till den grad att den 

fyller liknande funktion som rasbegreppet.99 Samtliga ovan redovisade diskursiva utsagor 

om konstruktionen ’ölänningen’ är exempel på att det förekom strömningar av starkt 

artikulerad essentialism, samt en tämligen stark kulturell determinism där kulturens essens 

användes för att kausalt förklara attribut och agerande. 

Särskilt intressant är Nordmarks resonemang där kulturen förtingligats till en biologisk 

process där kulturens essens tänks vara nedärvd i en slags folksjäl. Detta narrativ innebar 

alltså att folkgruppen ölänning inte byggde på den kulturella kunskapen enbart, utan något 

man var eller inte var till följd av det genetiska arvet varpå kulturen så att säga kom med de 

rätta, öländska, generna. 

Faktum är att fixeringen vid det etniska ursprungets uråldriga historia av kontinuitet var 

allmänt utbrett i Sverige under tidigt 1900-tal, och detta okritiskt etnocentriska synsätt 

förstärktes ytterligare under andra världskriget för att sedan avta. Edquist pekar på att den 

ursprungliga rasbiologin började kritiseras under mellankrigstiden, och ersattes efter kriget 

med en mindre bombastisk nationalkänsla. Mitten av 1900-talet blev dock, som 

exemplifierats ovan, en övergångsperiod då äldre historiemedvetande om ras och stammar 

 
97 Nordmark 1949, 328ff. 
98 Sjöholm 1949, 489. 
99 Jfr Kulturbegreppets definition. Hastrup 2010, 15. 
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fortlevde.100 Bortsett från Nordmark, menar jag dock att det sällan stod en etnisk kulturalism 

bakom utlåtanden om vad eller vem som är öländskt respektive ölänning, men däremot 

förekommande ofta en välförankrad föreställning om den öländska kulturens essens.101 Ön 

som tankeverktyg verkar ha varit en särdeles tacksam enhet att tänka kultur med, och även 

om det i allmänhet förekom ett utbrett intresse för genealogi får man anta att den vardagliga 

kulturförståelsen var tämligen flexibel, och mest gavs mytologiska dimensioner i regional- 

och identitetspolitiska syften. 

 

4.4 Fallet Öland – en hypotes 

Nu återstår att söka fastslå några troliga orsakssamband till den öländska hembygdsrörelsens 

utveckling. Studiens resultat har visat på förekomsten av en samlad historieproducerande 

diskurs i det offentliga samtalet och i landskapslitteraturen, som förmedlade idén om att 

Öland fram till den aktuella perioden undergått större förändringar. Hembygden föreställdes 

kunna skydda mot eller bromsa de negativa effekterna av dessa förändringar, samt att 

hembygden i egenskap av kulturarv behövde skyddas. Hembygds- och kulturarvsvården 

generellt präglades av en antikvarisk dimension som grundade sig i viljan att bevara det 

äldre bondesamhället, vilket ersatts med först industrisamhället och sedan under 

efterkrigsåren moderniserats ytterligare under de så kallade rekordåren. 

Hembygd och det folkliga kulturarvet var ostridbara storheter med ett inneboende 

egenvärde, således spelade det existentiella och det ideologiska historiebruket, med sina 

antikvariska och monumentala perspektiv, stor betydelse för regionalitetsprocessen. Dock 

vore det en grov förenkling om man inte sökte efter strukturella och funktionalistiska 

bakgrundsfaktorer till hembygdsrörelsen konsolidering. 

Kvarstår gör dessutom frågan om den öländska regionalismens tidsmässigt relativt sena 

utveckling; i en jämförelse med Gotland, Skåne och Jämtland framstår Öland som 

avvikande. Sveriges första fornminnesförening bildades i Örebro år 1857 under en period då 

intresset för fornminnen ökade i landet. Jämtlands läns fornminnesförening tillkom år 1886, 

Skånes hembygdsförbund grundades år 1928, medan Gotlands Fornvänner bildades år 1874 

och deras fornsal öppnades året därpå. Det ö-gemensamma Gotlands hembygdsförbund 

tillkom år 1936, medan friluftsmuseet i Bunge grundades år 1907. 

 
100 Edquist 2009, 135ff, 210ff. 
101 Kulturalism; oförmåga eller ovilja att hantera kulturella skillnader, med eller utan möjligheten till 

assimilation (Fredrickson 2002, 20). Se vidare definitioner och resonemang hos Fredrickson. 
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Dock kan det vara problematiskt att inte tydligare särskilja på de historiska begreppen; 

särskilt Björkroth har pekat på problemet med att tänka alltför evolutionistiskt rörande 

relationen mellan fornminnesföreningarna och hembygdsorganisationerna.102 Sammantaget 

visar dock både exemplet Ölands fornminnesförening och Ölands hembygdsförbund att 

utvecklingen på Öland var senare än i andra landskap, särskilt tydligt blir detta när man 

betänker att fornminnesförening aldrig lyckades etablera ett brett folkligt stöd på ön och nå 

allmän acceptans som kulturarvscentrum. 

Med detta sagt menar jag att den öländska regionaliseringen verkar ha skett i tre steg; 

först en etablering av den lokala sockenbaserade hembygdsrörelsen, som kan kallas ’de 

många hembygdernas institutionalisering’. Sedan i nästa skede konsoliderades denna rörelse 

i ett gemensamt förbund, där man började resonera i termer av en samlad öländsk hembygd i 

vilken de mindre delarna tillsammans utgjorde helheten. I ett sista, tredje, skede 

institutionaliserades den samlade hembygden genom etablerandet av hembygdsmonumentet 

Himmelsberga radby. För att tala med Häggström; Ölands landskapsidentitet fördes fram av 

en sammanhållande platsberättelse till följd av en nedtonad sockenbaserad revirberättelse. 

Det första skedet: Kring mitten av 1900-talet skedde på Öland en stark tillväxt av lokala 

hembygdsföreningar, vilka främst baserades på socknarnas traditionella utbredning. Före år 

1946 fanns i egentlig mening enbart två föreningar, men senast år 1950 hade sjutton nya 

föreningar tillkommit, företrädelsevis i norra och södra bygderna.103 Frågan är vilka faktorer 

som betingade den lokala hembygdsrörelsens starka utveckling. Jag vill påstå att en möjlig 

utlösande faktor, och därmed centralt element i förståelsen av Ölands regionalitet, var 

effekterna av den så kallade storkommunreformen som beslutades av riksdagen år 1946 och 

genomfördes år 1952. 

Denna bröt upp väletablerade lokala gemenskaper och dessa gemenskapers upplevda 

kontroll över den egna tillvaron. Hittills hade den lokala identiteten i Sverige vilat på 

sockenindelningen, och socknen som social gemenskap har historiskt varit den lokala 

administrativa nivå som organiserat landets minsta enheter. Den äldre kommunindelningen 

från år 1863 byggde i stor utsträckning på kyrksocknarnas geografiska utbredning, men till 

följd av utvecklingen av de kommunala ansvarsområdena, urbanisering och jordbrukets 

strukturomvandling blev dessa enheter för små.104 

År 1952 sammanlades 33 öländska landskommuner till 6 storkommuner, jämte det fortsatt 

fristående Borgholms stad. Inte sällan förekom i länsstyrelsens beredning inför 

 
102 Björkroth 2016, 11f. Se även Forskningsläge, kapitel 2. 
103 Palm 1964. 
104 Johansson 1985, 6; Wångmar 2013, 64, 74, 100f. 
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sammanslagningen protester från landskommunerna angående vilka socknar som borde ingå 

i respektive storkommun, samt diskussion om kommunnamn och administrativ centralort.105 

De tidigare kommunala enheterna hade en lägre grad av professionalisering där 

förtroendemännen i stor utsträckning bokstavligt talat hade ’kontoret i fickan’ och styrt över 

det direkta omgivande lokalsamhället. Att administrationen nu centraliserades och flyttades 

från den egna bygden, och på daglig basis sköttes av anställda tjänstemän tycks ha upplevts 

som att den gamla sockengemenskapen urholkades.106 Kombinerat med ett allmänt växande 

intresse för kulturarvsfrågor och den egna hembygdens betydelser resulterade detta i ett 

ökande antal hembygdsföreningar, och det förklarar utvecklingens första steg. 

Det andra skedet: Vartefter de nybildade föreningarna ansökte om ekonomiskt stöd från 

de befintliga centrala institutionerna, såsom Ölands landskapsmot, uppstod ett politiskt-

administrativt problem. Här finns således, i det rent organisatoriska spörsmålet, ett av 

huvudargumenten för att bilda en regional topporganisation för hembygdsrörelsen på ön. Det 

tredje skedet var som bekant etablerandet av den samlade hembygdsrörelsens ö-

gemensamma museum i Himmelsberga, som jag menar skulle komma att bli en 

betydelsefull institutionell sfär, tillika ett viktigt symbolbärande monument. 

Innan den starka tillväxten av lokala föreningar under 1940- och 50-talen verkar det som 

att ett tillräckligt folkligt underlag för en topporganisation saknats. Att en föreställning om 

en öländsk unicitet och gemenskap funnits under modern tid ska inte ifrågasättas, men 

uppenbarligen hade inte utvecklingen betingat ett behov av att tydligt artikulera en samlad 

regional identitet, och att omsätta denna i identitetspolitik. Karlsson och Aronsson menar 

båda, vilket redovisas i den teoretiska genomgången, att historiebruk vilar på ett upplevt 

behov; ett behov som betingas av en rad socio-ekonomiska, politisk-ideologiska, 

samhälleliga och kulturhistoriska aspekter. Orsakerna till stärkandet av den regionala 

identiteten borde således kunna sökas i yttre faktorer. Låt oss titta på några av de faktiska 

aspekter som kan antas ha påverkat i den riktningen. 

För det första: Befolkningsantalets nedgång följde de generella mönstren för den svenska 

landsbygden, som förändrades till följd av urbaniseringstrenden och jordbrukets 

omstrukturering. Dock vill jag peka på det rimliga i att anta att situationen uppfattades 

skarpare i ett så pass geografiskt avgränsat samhälle som en ö utgör. Fram till 1940-talet var 

andelen jordbruksbefolkning på Öland tämligen konstant runt 55 procent av den totala 

 
105 Johansson 1985, 8f. 
106 Bl.a. Johansson 1985, 5. 
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befolkningen, och omstruktureringen släpade efter riksmedelvärdena där 

jordbruksbefolkningen redan runt sekelskiftet minskat från 45 till 30 procent.107 

Några år in på 1940-talet inleddes dock en snabb minskning som innebar att denna 

befolkningskategori på Öland år 1960 understigit 40 procent; särskilt markant var utveckling 

på norra ön sett till antalet nedlagda mindre brukningsenheter, i söder var ofta enheterna 

större och bärkraftigare. Intressant att notera i sammanhanget är det tidiga etablerandet av 

den nordöländska hembygdsrörelsen. För Öland som helhet minskade dessutom 

befolkningen från 37,056 invånare år 1865, via 27,710 år 1934, för att år 1951 utgöras av 

25,844 bofasta.108 I landskapslitteraturen var, som tidigare nämnt, ett återkommande tema 

just avfolkningen och det man kallade flykten från landsbygden. 

För det andra: En allmänt vedertagen kulturteoretisk tes gör gällande att kulturer stärks 

och artikuleras tydligare i mötet med andra. Denna kulturella särartsmekanism, när olikheter 

betonas och likheter reduceras i syfte att upprätthålla en föreställning om ett ’Vi’ och 

ett ’Dem’, visar på att kulturer är inte bara är komparabla utan även komparativa, samtidigt 

både jämförliga och jämförande.109 ’Den andre’ sett ur ett öländskt perspektiv är i mångt och 

mycket turisten. Öland som turistdestination gick via Borgholms dagar som kur- och badort 

under slutet av 1800-talet, till en begynnande massturism under mitten av 1900-talet med 

nyproducerad fritidsbebyggelse, friluftsbad, vandrarhem, campingar och en succesivt 

utbyggd service. Kring år 1950 låg persontrafiken på färjelinjen Färjestaden – Kalmar på 

cirka 500 000 passagerare årligen, trafiken och likaså turismen fortsatte sedan att öka 

betydligt. Omstruktureringen inom jordbruksnäringen öppnade också upp för en förändring i 

bebyggelsestrukturen som sammanföll med turismens ökade efterfrågan på fritidsboende, 

särskilt på norra och mellersta Öland växte sommarboendena i antal.110 

Temat om vad som var öländskt respektive icke öländskt borde rimligtvis aktualiserats i 

takt med ökande interaktion mellan regionen och andra områden, här menat på en 

mellanmänsklig social-kulturell nivå. Det verkar som att man tagit spjärn mot det fastland 

som man menade inte alltid ville eller förstod Ölands bästa, och som källmaterialet visat 

fanns ett välutvecklat narrativ om ’ölänningen’ med tydlig kulturessentialistisk prägel.111 

 
107 Nordström och Mårtensson 1966, 46. 
108 Johansson 1985, 7. 
109 Hastrup 2010, 92. 
110 Johansson 1985, 20; Nordström och Mårtensson 1966, 31ff. 
111 Det fanns en ambivalent syn på turismen; dels var det en sektor som kunde erbjuda arbetstillfällen och 

intäkter, dels etablerades en relativt stark diskurs som betraktade turismen som ett hot. Inte minst i samband 

med diskussionerna kring en bro präglades det offentliga samtalet av en diskurs som menade att massturism 

hotade det säregna ö-landskapet och ö-kulturen. Vidare etablerades ett socialt spänningsförhållande mellan öbo 

och fastlänning/sommarölänning, vilken berörde frågor om tolkningsföreträde, platstagande och 

landskapsbruk. (Se vidare bl.a. Larsson, Lars 2017, ’Öländsk bro, öländska röster’, BB-ÖS). 
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Etnologen Owe Ronström har, utifrån begreppet islandness, resonerat kring öighet - som i ö-

medvetande, ö-kultur och ö-egenskaper – ett begrepp som ytterligare kan hjälpa till att sätta 

empirin i rätt kontext.112 

Baserat på Ronströms resonemang vekar det som att den föreställda gemenskapen 

generellt är särdeles tydligt artikulerad på en ö, det är en av flera beståndsdelar av samma 

föreställningskomplex om ön som bland mycket annat handlar om aspekter av centrum och 

periferi, motstånd och beroende, samt makt och politik. Till följd av de naturligt skarpa 

gränserna bildas tydliga linjer mellan öbor och icke öbor, varav de förra ofta tycks uppfatta 

sig besitta en priviligierad kunskapsposition som ingen utifrån kommande kan tillskansa sig.  

För det tredje: Om resonemanget fullföljs skulle utvecklingen inneburit att 

storkommunreformen indirekt betingade ett behov inom de regionala institutionerna att 

bevaka sin politiska ställning; källorna har gett vissa bevis för ett narrativ om Ölands 

negativa särbehandling, och möjligheten att kontrollera problemformuleringen vad gäller 

regionens framtid borde rimligtvis intresserat de institutionella nätverken. Liksom ö-

kommunerna blev större enheter, blev också fastlandskommunerna organisatoriskt starkare 

efter reformen, och konkurrenssituationen inom till exempel länsadministrationen borde ha 

påverkats av kommunsammanslagningarna. Att i ett sådant läge få till stånd en starkare 

regionalism torde ha varit eftersträvansvärt, och troligen ledde detta till en idémässig 

öländsk kulturell emancipation. 

Den fjärde aspekten: Det finns tecken på att debatten om kommunikationerna mellan ö 

och fastland påverkade utvecklingen av det regionala identitetsskapandet. Frågan hade fått 

allt större utrymme i det politiska samtalet i takt med att turismen ökade och den negativa 

befolkningsutvecklingen fortskred. Den reguljära färjetrafiken över Kalmarsund på linjen 

Kalmar – Färjestaden upprätthölls av Kalmarsundsbolaget, en aktör med tydlig lokalpolitisk 

förankring i Kalmar. När frågan om en bro, alternativt statligt finansierad färjelinje, tagit 

fastare former år 1949 och utmynnat i ett förlag som gick på remiss, förklarade sig Kalmar 

stad negativt inställd till både bro och statliga färjor. Kalmarpolitikerna menade att 

färjetrafiken fortsatt borde drivas i privat regi, tvärtemot vad de öländska instanserna 

förordade.  

Från öländskt håll, bland annat genom Torslunda storkommun där Färjestaden ingick, 

uppvaktades Kalmarsundsbolaget upprepade gånger för att åstadkomma tätare färjeturer, 

men det var trögt att få till en snabb förändring. I lokaldebatten menade centrala öländska 

debattörer, såsom Ölandsbladets Sven Erik Sjöholm och politikern Fritz Börjesson, att de 

 
112 Ronström 2016, 21ff. 
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bristande kommunikationerna måste få en permanent lösning då de bidrog till fortsatt 

avbefolkning, en långsam samhällsutveckling och verkade som bromskloss på turismen och 

näringslivet.113 Denna politisk-ideologiska dimension av relationen ö – fastland uppehåller 

sig alltså på ett annat plan än den tidigare nämnda social-kulturella dimensionen, och jag vill 

påstå att de samverkade. 

Jag menar att den första bakgrundsfaktorn, befolkningsminskningen, utöver den 

uppenbara demografiska aspekten, även utgjordes av en emotionell dimension i det att man 

tyckts upplevt sekelskiftet 1900 som en allmän nedgångsperiod och ett kollektivt socialt och 

kulturellt trauma. Den andra faktorn, den ökande turismen och därmed de förställda 

kulturernas tätare interaktion, berör sociokulturella aspekter. Den tredje samt den fjärde 

bakgrundsfaktorn som jag lagt fram berör båda politisk-ideologiska frågor som rimligtvis 

borde ha haft stor aktualitet i samtiden, och därmed väckt ett behov av en stärkt 

regionalpolitik. Samhällen som är satta i snabb förändring tenderar att stärka sin 

gruppidentifikation och den delade historiska berättelsen, enligt Zander som menar ”att 

historien tillhandahåller en existentiell hastighetskontroll”.114 

Sammantaget en utveckling som resulterade i en ökad aktivitet inom de 

identitetsskapande verksamheterna, bland annat ett tydligare artikulerat ideologiskt och 

existentiellt historiebruk, samt en accelererad identitetsformering i vilken hembygden och 

konstruktionen av det öländska fyllde en avgörande funktion för social och kulturell 

förankring. Detta skedde i kombination med tillgången på förebilder inom den nationella 

hembygdsrörelsen, en idé- och kunskapsgrund i den regionala landskapslitteraturen, samt ett 

växande antal potentiella historiebrukare – aktörer – till följd av den allmänna 

samhällsutvecklingen. 

Avslutningsvis ett försök att analytiskt greppa historiebruket som denna studie enbart 

förmått ge några exempel på; om man följer det öländska historiebrukets diskurser via 

betonandet av annorlundahet och utsatthet, och vidare till det analytiska begreppet öighet, så 

kan tankegången mycket väl stanna vid termen ’öländskhet’. Låt mig därför föreslå att 

historiebruken som hanterade det öländska i dåtid och nutid, och som tog sikte in i 

framtiden, lämpligen kan sammanfattas som öländskhet. 

 

  

 
113 Johansson 1985, 20f. 
114 Zander 2001, 27 
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5 SAMMANFATTNING 

5.1 Öländsk regionalitet 

Med avstamp i den öländska hembygdsrörelsens utveckling kring mitten av 1900-talet har 

studien syftat till att undersöka regionalt historiebruk och regionalitet. Ölands 

hembygdsförbund bildades år 1953, och sex år senare invigdes hembygdsmuseet i 

Himmelsberga – ’den räddade radbyn’. Några år dessförinnan utkom bokverket Öland i tre 

band, med start år 1948. Dessa tre årtal är uppsatsens tidsliga avgränsningar. Med hjälp av 

mötesprotokoll, debattinlägg och landskapslitteratur undersöks utvecklingen av regionalt 

identitetsskapande – regionalitet – som en kommunikativ process, i vilken regionen 

begreppsliggörs och formas till en identitetsmarkör möjlig för individen att knyta an till. 

Historiebrukstypologin är ett analysverktyg som uppmärksammar hur olika sätt att 

använda historien på fyller en eller flera funktioner. Huruvida de är funktionella eller ej 

beror på situation och kontext. Därmed kan ett samhälles, en individs eller en gemenskaps 

historieanvändning berätta något om samtidsuppfattning och historiemedvetande. Studien 

har försökt att besvara fyra frågeställningar. 

Första frågan berör perioden 1948 – 1953 och efterfrågar huvudlinjerna inom det regionala 

historiebruket. Här aktualiserades en historieanvändning som uppmärksammade regionens 

så kallade ö-egenskaper, det som inom det akademiska fältet östudier ofta betecknas som 

öighet. Detta var ett ideologiskt historiebruk som utgick från centrala aktörer – 

historiebrukare – som utgjordes av den regionala politiska och intellektuella eliten. Frågor 

om representativitet aktualiserades när det immateriella, typiskt karakteristiskt öländska 

förhandlades i debatten; detta visade på att det fanns en utpräglad sockenpatriotism som 

betonade den egna lokala hembygden. Här syns i källmaterialet återkommande exempel på 

ett socialt och kulturellt orienterande och förankrande historiebruk, det existentiella bruket.  

I en antikvarisk bevarandeprocess upphöjdes radbyn och väderkvarnen till symbolladdade 

monument över den snabbt försvinnande bondekulturen. För att visa på vilken kontext 

händelserna vilade på beskrivs i avsnittet utvecklingen från Ölands fornminnesförenings 

bildande år 1914 fram till hembygdsförbundets grundande år 1953; en utveckling som 

sammantaget benämns ’Ölands regionala konsolidering’ till följd av att flera lokala bygder 

kom samman i en ö-gemensam hembygdsrörelse där de mindre delarna holistiskt sett 

tillsammans utgjorde helheten. 

Den andra frågan om praktiserat historiebruk avhandlar perioden år 1953 – 1959. ’En 

regions institutionalisering’ får sammanfatta den process i vilken hembygdsförbundet sedan 
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bildandet år 1953, genom sin intendent fil.dr. Bertil Palm, arbetat för att etablera ett 

gemensamt hembygdsmuseum i form av en bevarad radby. ’Institutionalisering’ hänvisar 

även till själva hembygdsförbundets roll som en så kallad funktionell institutionell sfär, från 

vilka regionalitetsprocessen tänks utgå. Ytterligare ett exempel på hembygdsrörelsens 

institutioner var det växande antal sockenbaserade hembygdsföreningar vilka var 

medlemmar i förbundet, och varav de tidigaste föreningarna utgjorde en slags centra varifrån 

utvecklingen utgick. 

Denna process präglades främst av ett existentiellt tillika ideologiskt historiebruk med 

tydlig antikvarisk och monumental inriktning, och hembygdsmuseet blev ett tydligt 

regionalpolitiskt handlande. Avsnittet uppmärksammar också de centrala aktörerna, som 

under 1950-talet hade uppnått ett tillräckligt antal för att ge hembygdsförbundet den folkliga 

förankring som tidigare saknats. 

Den tredje frågeställningen syftar till att undersöka historiebruket inom den öländska 

landskapslitteratturen utgiven under perioden år 1948 – 1959. Denna genre uppfattas som en 

så kallad immateriell sfär, som var av stor betydelse för regionalismen. Den viktigaste titeln 

var bokverket Öland, och tillsammans med övrig litteratur kan fyra diskursiva kategorier 

identifieras som var för sig betonar olika teman; särbehandling, kulturell särprägling, 

kontinuitet, samt narrativet om ölänningen. Det förstnämnda rörde sig inom det ideologiska 

bruket, temat särprägling berörde ett ideologiskt och ett existentiellt historiebruk, och de två 

sista temana rörde även de ett ideologiskt och ett existentiellt historiebruk. Här syns en 

civilisationskritisk strömning, samt en essentialistisk, etnisk konstruktion av den historiska 

storheten ’ölänningen’. 

En avslutande fjärde fråga söker efter sannolika orsaksaker till den öländska 

hembygdsrörelsens utveckling under perioden år 1948 – 1959. Studien pekar på fyra möjliga 

samverkande orsaker till den allt tydligare öländska regionalismen. För det första; 

befolkningsminskningen och jordbrukets omstrukturering blev till ett slags kollektivt 

trauma, i källorna talas om ”flykten från landsbygden”. För det andra är det troligt att den 

ökande turismen ledde till en aktualiserad inom-öländsk förhandling om öländskhet, samt en 

tydligare gränsdragning mellan ett ’Vi’ och ett ’Dem’. En tredje bakgrundsfaktor grundades 

i ett ökat regionalpolitiskt behov till följd av den upplevda politiska konkurrensen från 

fastlandet. Den fjärde aspekten rör Ölands fastlandskommunikationer, som man menade 

bromsade näringslivets och turismens utveckling; en fråga där framför allt Kalmar stad 

upplevdes som en motståndare till förändring, varpå en stärkt regionalism sannolikt väcktes. 
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5.2 Förslag på vidare forskning 

En möjlig fortsättning på, och utveckling av, denna studie skulle vara att studera 

hembygdsmuseets funktion i den fortsatta förhandlingen om regional identitet efter år 1959. 

Vilka narrativ och praktiker knöts till platsen i fråga om historiebruk, och hur följde detta 

den regionala samhällsutvecklingen? Förändrades historieanvändningen i samband med 

debatten om, och senare tillkomsten av, Ölandsbron? 

En annan intressant studie skulle kunna behandla Ölands samlade historieskrivning, i stil 

med Holmén och Edquists Islands of Identity; i just denna har Öland uteslutits med 

hänvisning till en förmodad lägre grad av regionalitet; frågan är om detta stämmer med 

tanke på denna uppsats resultat.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Här är fagra sommarlandet, 

vindarnas och solens ö. 

Här är karga vinterlandet, 

stormarnas och fåkens ö. 

Näktergalens gröna lunder, 

alvargrimmans öde hed. 

Öland! Tusen blommors under, 

Hembygd! Tag vår sång och ed! 

 

Vita kyrkor, tysta gårdar 

ligga spridda på din grund. 

Stilla talar minnets vårdar 

likt ett sus i helig lund. 

Tusenårig saga spinner 

än på döde mäns bedrift,  

och i mullen än man finner 

glömda fäders skumma grift. 

 

Mjukt du stiger upp ur havet, 

vindomsusad sångens ö. 

Är ditt öde än begravet, 

mogna skall det ur sitt frö. 

Starka armar skola viga 

all sin kraft åt dig, Vår Mor, 

och vår framtid ljus skall stiga 

ur vår kärlek öm och stor. 

 

Sjöholm, Sven Erik, Ölandsdikter och andra dikter, Ölands kulturminnesförening, Borgholm, 1928. 

Populariserad som ’Ölandssången’. Kompositör Anrep-Nordin, Birger. 


