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Inledning

Karin Jarnkvist och Carola Nordbäck 

Denna antologi består av elva essäer skrivna av forskare anställda vid Mittuni-
versitetet, vid länsmuseet Jamtli. Antologin har tillkommit som ett resultat av en 
workshop som hölls vid Mittuniversitetet i början av 2020. Den arrangerades av 
det då nystartade forskningsnätverket Nätverk för kritiska kulturarvs- och museistudier 
(NKKM) som är placerat vid Forum för Genusvetenskap och Institutionen för 
humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet. Nätverket är en långsiktig 
satsning som ska leda till ny forskning och samverkan mellan forskare och repre-
sentanter för kulturarvs- och museisektorn. 
 Syftet med antologin är att presentera nätverkets deltagare och att låta dem ge 
exempel på vad kritiska kulturarvs- och museistudier kan vara i relation till deras 
egna ämnesområden. Författarna representerar ett flertal forskningsdiscipliner, 
såsom religionsvetenskap, svenska språket, litteraturvetenskap, konstvetenskap, 
pedagogik, sociologi, statsvetenskap och historia. Denna disciplinära bredd 
synliggör kulturarvsbegreppets ämnesöverskridande relevans och den kritiska 
kulturarvsforskningens tvärvetenskapliga karaktär, samtidigt som essäernas 
innehåll visar på de skilda forskningsdisciplinernas potential att bidra med ny 
kunskap inom detta fält. Vidare blir det också tydligt att nätverkets tvärveten-
skapliga karaktär, där forskare från olika ämnen möts kring ett begrepp och de 
fenomen, processer och praktiker som begreppet kan relateras till, synliggör 
empiriska och teoretiska kontaktytor mellan disciplinerna. Men även skillnader 
blir tydliga vad gäller sätten att angripa, konkretisera och identifiera kulturarv. 
Detta speglar samtidigt kulturarvsbegreppets komplexitet och det stora behovet av 
problematisering.   

Vad är kritiska kulturarvsstudier? 
Nätverkets inriktning anknyter till fältet kritiska kulturarvsstudier (critical heritage 
studies). Detta tvärvetenskapliga forskningsfält formerades i början av 2010-talet av 
forskare från bland annat Australien, Storbritannien och Sverige som menade att 
kulturarv som samhällsfenomen behöver problematiseras och studeras utifrån ett 
kritiskt maktperspektiv. Sådan kritisk forskning hade länge bedrivits av forskare 
inom olika discipliner, exempelvis historikern och geografen David Lowenthal, 
vars bok The Past Is Foreign Country (1985) blev mycket inflytelserik. Vid 2010-talets 
början var tiden mogen för en internationell vetenskaplig samlingspunkt. Ett 
viktigt steg för att etablera en mötesplats och arena för forskare med denna 
inriktning från olika delar av världen var bildandet av organisationen Association of 
Critical Heritage Studies (ACHS). Det skedde vid en kulturarvskonferens i Göteborg 
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2012 (Smith 2012). I samband med detta formulerade några av initiativtagarna 
ett manifest där de beskrev fältet och de forskningsbehov som de identifierade. 
Bland annat efterlyste de en högre grad av tvärvetenskaplighet, dels genom ett 
ökat teoretiskt och metodologiskt inflöde till kulturarvsforskningen från andra 
discipliner, dels genom konkret samarbete mellan forskare både från olika delar 
av världen och från olika forskningsområden. Vidare efterlystes forskningsstudier 
där marginaliserade gruppers berättelser och historia belystes. I manifestet for-
mulerades även en ambition att göra forskningsfältet internationellt och stimulera 
till forskning om kulturarvspraktiker och traditioner som inte härrörde från 
västerländskt präglade samhällen (ACHS, Manifesto 2012; Smith 2012).  
 Hur skiljer sig då kritiska kulturarvsstudier från annan forskning om kulturarv? 
Kritisk kulturarvsforskning är ett heterogent och dynamiskt forskningsfält vilket 
innebär att det finns många svar på denna fråga. Fältets bredd ska belysas nedan 
genom presentationer av två internationellt erkända forskare inom fältet som 
utformat ganska olika ansatser i sin kulturarvsforskning vid 2010-talets början och 
som fortfarande, tio år senare, spelar en viktig roll inom fältet. 

En diskursteoretisk ansats 
En av initiativtagarna till organisationen ACHS var Laurajane Smith från Austra-
lien. I hennes bok Uses of Heritage (2006) formulerade hon en kritisk utgångspunkt 
som senare kommit att bli inflytelserik inom fältet kritiska kulturarvsstudier. 
Hon slog fast att: “There is, really, no such thing as heritage” (Smith 2006, s 25). 
Smiths kritik utgick från en diskursanalys där det rådande kulturarvsbegreppet 
och de sammanhängande praktikerna betraktas som en hegemonisk diskurs som 
vidareförmedlar en uppsättning värden baserade på ett västerländskt tänkande. 
Dessa praktiker, liksom tolkningarna av de föremål och platser som de integrerat, 
konstitueras av den diskurs som samtidigt både produceras och reproduceras av 
kulturarvspraktikerna. 
 Samtidigt som Smith slog fast att kulturarv inte existerar utanför den diskurs 
som iscensätter olika sätt att använda och relatera till kulturarv menade hon att det 
kritiska perspektivet också rymmer en konstruktiv sida. Hon ställde frågan hur 
forskningen kan bidra till att skapa en fördjupad förståelse av kulturarvsbegreppet 
som både kan inkludera alternativa kulturarvsdiskurser och bidra med ett analy-
tiskt ramverk för sådana djupgående analyser av kulturarvsbruk som inte stannar 
vid kritiken av den hegemoniska kulturarvsdiskursen (Smith 2006). 
 Smith konstaterade att en sådan förståelse av kulturarv måste förflytta den 
analytiska blicken från själva föremålen och platserna till det som människor gör 
med dessa föremål och platser. Kulturarv bör ses som ett verb istället för ett sub-
stantiv och betraktas som en kulturell och social process. Detta innebär att kritisk 
forskning om kulturarv kan fördjupa förståelsen av själva bruket av kulturarv och 
hur det påverkar samhället i stort liksom av de människor som är delaktiga i olika 
former av kulturarvsbruk. Smith pekade på några viktiga aspekter av kulturarvs-
bruk som kan bidra till att skapa en fördjupad förståelse av kulturarvsprocesser. 
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Hon diskuterade ett antal begrepp som samtidigt är teoretiska knutpunkter där 
kulturarvsforskningen kan hämta inspiration för att sedan utforska olika former av 
kulturarvsbruk. Dessa begrepp är bland annat identitet, plats, minne, immateriali-
tet –materialitet, performativitet, makt och dissonans (Smith 2006).  

En nymaterialistisk ansats 
En annan central forskare inom fältet är Rodney Harrison från Storbritannien. I 
boken Heritage: Critical Approaches (2013) presenterar Harrison ett nytt teoretiskt 
ramverk för kritiska studier av kulturarv. Det är byggt kring tre centrala begrepp 
– materialitet, sammankoppling/-flätning (connectivity) och dialog. Med hjälp av 
dessa begrepp går det, enligt Harrison, att fördjupa förståelsen av kulturarvsprak-
tiker i vår samtid (Harrison 2013). Han skriver att:  

If these three linked themes of materiality, connectivity and dialogue are 
simultaneously tools for studying heritage and ways of making connections 
between heritage and other urgent contemporary social, political, economic and 
environmental issues in the world, then a critical interdisciplinary heritage studies 
can and should have a role to play in democratising heritage and in making 
heritage work more positively and productively. (Harrison 2013, s. 229)  

Harrisons sätt att problematisera och förstå kulturarv genomsyras därmed av en 
annan ontologi än Smiths synsätt. Han menar att kulturarv bör betraktas som fram-
vuxet ur människans sammanlänkade relationer till ting, platser och praktiker. 
Både materialitet och sammankoppling handlar enligt Harrison om människans 
relation till sin omgivning. Materialitet syftar på samhällens och sociala relationers 
materiella dimension, det vill säga att människans handlingar i olika sammanhang 
och situationer har en omistlig materiell aspekt. Med sammankoppling avser 
Harrison ett betraktelsesätt där människans relationer till sin omgivning också 
inkluderar ömsesidigt kausala relationer till exempelvis ting, ickemänskliga 
levande varelser, organismer och platser.  
 Harrisons tolkning av kulturarv är influerad av nymaterialistiska teorier formu-
lerade av bland andra Bruno Latour, Gilles Deleuze och Félix Guattari. En sådan 
utgångspunkt innebär att de föremål och platser som är i fokus för kulturarvsbruk 
också tilldelas agens, de betraktas som aktörer i de assemblage som kulturarvs-
bruket utgör. Där kan exempelvis djur, växter eller den omgivande miljön utgöra 
aktörer med förmåga att påverka sin omgivning (Harrison 2013). 
 Till skillnad från Smith, som betonar kulturarvspraktikernas minneskaraktär, 
dvs att de primärt är riktade mot det förflutna, menar Harrison att kulturarv i 
stället handlar om samtiden och framtiden. Han skriver att kulturarvspraktiker 
bör ses som aktiva processer där föremål, platser och praktiker ingår i assemblage 
som sammanlänkas med en uppsättning värden och som riktas mot framtiden 
(Harrison 2013). Kulturarvspraktikernas framtidsdimension är därmed en viktig 
del av Harrisons ramverk.  
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Den kritiska dimensionen i Harrisons teoretiska verktygslåda tydliggörs genom 
att han kopplar samman begreppet assemblage med Foucaults begrepp dispositiv. 
Därigenom blir också kulturarv uttryck för en styrning, en form av maktutövning. 
Samtidigt rymmer Harrisons ansats även en konstruktiv dimension. Den finns i 
hans tredje centrala begrepp – dialog – som beskriver den modell som han föreslår 
att kulturarvsprocesser skulle kunna präglas av. Han efterlyser dialogbaserade 
och demokratiska beslutsprocesser kring kulturarv, där fler grupper i samhället 
kan delta i den kreativa aktivitet som han menar att kulturarvsarbete är. Dialogbe-
greppet används också av Harrison för att beskriva kulturarv. Det emanerar från 
den ontologiska utgångspunkt som han använder, där kulturarv betraktas som 
relationella (dialogiska) nätverk av interagerande aktörer (Harrison 2013). Dialog-
begreppet beskriver följaktligen en demokratisk modell för kulturarvsprocesser 
samtidigt som det är en viktig del av Harrisons syn på kulturarv. 

Fältet, nätverket och antologin  
De båda forskarna, Smith och Harrison, har ovan fått utgöra exempel på olika sätt 
att bedriva kritiska kulturarvsforskning som formulerades vid tiden för fältets 
formering. De visar på den teoretiska bredd som fanns då och som fortsatt att 
utvecklas sedan dess. Tidskriften International Journal of Heritage Studies är en viktig 
arena för forskare inom fältet kritiska kulturarvsstudier, dessutom arrangerar 
ACHS internationella konferenser vartannat år. Den största utbildnings- och forsk-
ningsmiljön i Sverige är Centrum för kritiska kulturarvsstudier/Centre for critical 
heritage studies (CCHS) vid Göteborgs universitet. Detta forskningscentrum är ett 
samarbete med University College London. 
 Det finns även nätverk och centrumbildningar vid olika lärosäten och det 
internationella samarbetet är omfattande. Det nätverk som etablerades 2020 vid 
Mittuniversitetet är således ett av många uttryck för att fältet fortsätter att vidgas 
och utvecklas. Som framgår av detta nätverks namn rymmer det både kritiska 
kulturarvs- och museistudier. Med museistudier avses i detta sammanhang sådan 
forskning där museers verksamhet undersöks och problematiseras (Watson, Barnes 
& Bunning 2019). Sådan museiforskning anknyter till och överlappar kritiska 
kulturarvsstudier samtidigt som den bildar en museiinriktad forskningsnod inom 
nätverket som kan berika nätverket såväl teoretiskt som tematiskt. 
 Begreppet kulturarv används på olika sätt i de essäer som ingår i föreliggande 
antologi. Det ifrågasätts, utforskas, används eller så brukas helt andra termer. I 
flera av essäerna synliggörs även sådana aspekter och spår av det förflutna i vår 
egen tid som av författarna identifieras som kulturarv. Genom tillskrivandet av 
värdet kulturarv positioneras det aktuella fenomenet inom ett kulturarvsfält, en 
kulturarvsdiskurs, som gör att det kan relateras till andra kulturarv, kulturarv-
spraktiker, museala verksamheter eller funktioner som är inriktade mot att utveck-
la och använda kulturarv. En sådan strategi kan användas för att både belysa och 
problematisera rådande normativa föreställningar om kulturarv och exkluderande 
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kulturarvspraktiker. Det kan också vara ett sätt att synliggöra något för att bidra 
till ny kunskap om det förflutna och för att möjliggöra fördjupad förståelse av vår 
samtid. Genom en sådan användning av begreppet vidgas samtidigt också kunska-
pen om hur kulturarvsbegreppet kan användas och vad det kan beteckna. 
 Essäerna i antologin är grupperade i två tematiska delar. Den första delen består 
av sex essäer som problematiserar olika förståelser och definitioner av kulturarv, 
diskuterar makt och ideologi i relation till kulturarv samt undersöker religion, 
ritualisering och olika skriftliga praktiker som kulturarv. Den andra tematiska 
delen består av fem essäer som fokuserar på identitetsformerande rum, platser 
eller museala praktiker. Nedan presenteras och diskuteras essäernas innehåll 
utifrån ett par tematiska och teoretiska perspektiv. 

Del 1: Makt, traditioner och skriftliga praktiker 
I antologins inledande essä, Kulturarv, allt för mycket kulturarv? diskuterar 
historikern Samuel Edquist själva kulturarvsbegreppet. Med utgångspunkt i såväl 
myndigheters policydokument som litterära verk och forskning reflekterar Edquist 
över olika förståelser och användningar av begreppet kulturarv. Genom att pro-
blematisera det han kallar för en “banal kulturarvsdiskurs” synliggör Edquist den 
maktdimension som finns i det offentliga samtalet om kulturarv, och som enligt 
honom vanligen resulterar i att de ideologiskt gångbara förståelserna av kulturarv 
underbyggs medan andra utestängs. 
 Religionsvetaren Anna-Pya Sjödin problematiserar, i likhet med Edquist, 
relationen mellan ideologi och kulturarv. I Vems yoga är det? Att äga tanke och praktik 
analyserar Sjödin de ansökningshandlingar som låg till grund för Unesco:s dekla-
ration av yoga som immateriellt världsarv år 2016. Unesco:s beskrivning av yoga 
som världsarv är central i Sjödins text, där hon undersöker och problematiserar 
Unesco:s försök att definiera yoga och placera yogans ursprung och natur i en 
nation och i en bestämd form. Detta essentialistiska sätt att förstå yoga legitimerar, 
enligt Sjödin, vissa grenar av yoga och utestänger andra. Framför allt är det 
enligt Sjödin de nationalistiska och patriarkala strukturerna som förstärks medan 
feministiska perspektiv tystas ned. Essän belyser svårigheter med definitioner som 
låser kulturarv vid en specifik plats och tid. 
 Skapandet av kön i relation till religion som kulturarv står i fokus för religions-
sociologen Ida Marie Høegs essä Kjønn og likestilling i religiøse institusjoner i et kritisk 
kulturarvperspektiv. Høeg presenterar egen och andras forskning där kvinnor inom 
liberala och konservativa religiösa miljöer på olika sätt arbetar för att fullt ut inklu-
deras i sina respektive religiösa miljöer. Genom att fokusera på kön synliggör Høeg i 
sin text hur maskuliniteter och femininiteter skapas i kulturarvsprocesser kopplade 
till religion samt vilken betydelse kön som maktdimension har i den religiösa 
kontexten. Med sin text bidrar Høeg till en pågående diskussion mellan feministisk 
religionsvetenskaplig forskning och feministisk forskning inom andra ämnen. 
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I essän Kritiska studier av livscykelriter reflekterar religionsvetaren och sociologen 
Karin Jarnkvist över betydelsen av att anlägga kritiska perspektiv vid studier av 
livscykelriter som exempelvis namngivningsceremonier, vigslar och begravningar. 
Jarnkvist forskar om ritualisering i samband med födelse, giftermål och död utifrån 
ritdeltagarnas perspektiv och det är också detta tema som är centralt i hennes essä. 
Med exempel från sin egen forskning synliggör Jarnkvist hur normer knutna till 
exempelvis kön, klass, religion och sexualitet skapas, återskapas, förhandlas och 
omförhandlas i ritualiseringen. 
 Språkforskaren Ann-Catrine Edlunds essä Vykort – ett förbisett kulturarv tar läsa-
ren med på en exkursion i vykortens historia i det tidiga 1900-talets Sverige. Med 
utgångspunkt i den gren av skriftforskning som kallas för “new literacy studies” 
analyserar Edlund ett antal vykort som så kallade vardagliga skriftpraktiker.  
Vykort är, enligt Edlund, ett förbisett kulturarv som varken dokumenterats eller 
utforskats i någon större omfattning. I essän studerar hon vilka förutsättningar 
i samtiden som möjliggjorde vykortets succé som kommunikationsmedium och 
reflekterar över vykorts betydelse utifrån kulturhistoriska, socialhistoriska och 
språkhistoriska perspektiv. Vykorten var enligt Edlund det första kommunika-
tionsmedium som kunde användas fullt ut av alla medborgare. Att studera vykort 
kan därmed vara ett sätt att studera kulturarv från ett underifrånperspektiv, med 
användaren i centrum. 
 Den första delen avslutas med essän Ordens lockande kraft: Christina Rossettis 
”Goblin Market” och kulturarvet från romantiken i vilken litteraturvetaren Peter 
Degerman diskuterar kulturell hållbarhet i relation till litteraturen som en särskild 
estetisk kvalitet. Kulturarv är, hävdar Degerman, ett begrepp som liksom hållbar-
hetsbegreppet härrör från en politisk diskurs och som därav har stark koppling 
till olika ideologier. Genom användningen av begreppet litterär eller poetisk 
hållbarhet vill Degerman synliggöra en aspekt av hållbarhet som inte låser fast vid 
en viss sorts tolkning och “sanning” utan istället öppnar upp för framtida tolk-
ningar. Degerman presenterar olika tolkningar av dikten ”Goblin Market” (1862) 
av Christina Rossetti och diskuterar hur dessa tolkningar relaterar till begreppen 
kulturarv och kulturell hållbarhet. Rosettis dikt har varit föremål för en rad olika 
tolkningar genom åren, vilket enligt Degerman gör dikten till en bra utgångspunkt 
för en diskussion om poetisk hållbarhet. 
 Vid en jämförelse av de ovan nämnda essäerna blir det tydligt att flera av 
dem anlägger en antiessentialistisk förståelse av kulturarv, synliggör kulturarvs 
föränderlighet och betonar betydelsen av att studera kulturarv i relation till den 
kontext i vilken kulturarv skapas.  Edquists, Sjödins, Høegs och Jarnkvists essäer 
tar avstamp i en socialkonstruktivistisk förståelse av kulturarv, där kulturarv 
betraktas som något som ständigt skapas, omskapas och förhandlas genom mänsk-
lig praktik. Sjödin, exempelvis, förstår yoga som “en mångfald av olika praktiker 
i konstant förändring”. Att kritiskt undersöka yoga som världsarv handlar för 
hennes del om att undersöka hur och av vem yoga konstrueras. Sjödin sätter sig 
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emot en essentialistisk förståelse av yoga, vilken låser yoga som kulturarv vid en 
viss form och bestämmer ett historiskt skeende. Detta är, enligt Sjödin, omöjligt att 
göra eftersom yoga utifrån hennes perspektiv är och förblir föränderlig. 
 Studier av makt i relation till kulturarv är också centralt i ett flertal av texterna. 
Høeg problematiserar hur genus görs i religiös praktik och därmed vidmakthåller 
en ojämlik maktbalans mellan män och kvinnor. Men kanske än mer visar Høeg 
också på hur kvinnor, i sin kamp om jämlikhet inom religionen, gör kön ogjort, 
och alltså trotsar de normer som finns om hur män respektive kvinnor bör agera. 
På motsvarande sätt problematiserar Jarnkvist livscykelriter som kulturarv genom 
att anlägga ett norm- och maktkritiskt perspektiv i studierna av dem. Vilka normer 
är framträdande i ritualiseringen? och hur konstrueras, förhandlas eller utmanas 
olika normer och maktrelationer i ritualiseringen? är centrala frågor i hennes 
forskning och i essän.  
 Relationen mellan kulturarv och ideologi är som nämnts ovan central i flera 
texter. Edquist argumenterar för att kulturarv i en politisk och marknadsmässig 
diskurs vanligen tystar eventuella negativt laddade associationer till det kulturarv 
som där presenteras. Historiska skeenden omtolkas i syfte att passa de ideal som 
dominerar i Sverige idag. Edquist uppmanar oss alla att uppmärksamma vilken 
historia vi lyfter fram eller förtiger samt vilka betydelser vi ger det förflutna och 
historieskrivningen överlag.  
 I likhet med Edquist (och även Sjödin) pekar Degerman på att begrepp som 
kulturarv ofta används som ideologiskt signalord. Detsamma gäller begreppet 
hållbarhet. Därför är det, hävdar Degerman, viktigt att ställa frågor om de villkor 
som gör att ett hållbart kulturarv är eftersträvansvärt men också om hur hållbarhet 
definieras i det aktuella sammanhanget. På så sätt kan exempelvis olika former av 
exkludering och inkludering bli synliga. Enligt Degerman kan dikten “Goblin mar-
ket” läsas som en kritik mot begrepp som kulturarv och hållbarhet eftersom den 
upprättar en skillnad mellan “de poetiska ordens sinnliga öppning mot någonting 
annat och orden som retoriska objekt”. Detta gör att dikten, enligt författaren, visar 
prov på litterär hållbarhet. 
 Edlunds studie av vykort som kulturarv tar fasta på kulturarvs demokratiska 
aspekter och betonar betydelsen av att, i likhet med Jarnkvist och Høeg, studera 
kulturarv ur ett underifrånperspektiv. Edlund betonar betydelsen av att, med 
vykort som empiriskt material, studera pågående moderniseringsprocesser ur 
medborgarnas eget perspektiv. Sådana perspektiv är enligt Edlund viktiga utifrån 
en förståelse av kulturarv som demokratiskt och till för alla. 
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Del 2: Identitetsskapande rum, platser 
och museala praktiker 
Den första essän har titeln Donatorsmuseer – ett obsolet fenomen? Exemplet Prins 
Eugens Waldemarsudde och är skriven av konstvetaren Christina Wistman. Av titeln 
framgår att texten problematiserar så kallade donatorsmuseer, som ofta bildats 
kring 1900-talets mitt och vars innehåll består av en känd persons bevarade hem 
eller samlingar. Med Pierre Bourdieus fältteori som analytiskt ramverk diskuterar 
Wistman denna museihistoriska utvecklingsprocess. I fokus är frågan hur sådana 
museer ska betraktas och vilka strategier de kan använda för att uppfattas som 
relevanta och angelägna av sin omgivning. Wistman konstaterar att de donators-
museer som får karaktären av en minnesplats för donatorn löper risk att stanna 
i utvecklingen. Ett skäl till att prins Eugens Wadermarsudde idag uppfattas som 
relevant och angeläget är, enligt Wistman, att det etablerat en kritisk och problema-
tiserande blick på det kulturarv som museet förvaltar. 
 Därefter följer en essä med titeln Design för hållbart lärande bland mucklor och 
manicker, som är författad av pedagogikforskaren Sofia Eriksson Bergström. I fokus 
finns museers arbete för att främja lärande om hållbar utveckling. Hon utgår från 
ett utställningsprojekt vid Sundsvalls museum som pågick 2018–2020 där målgrup-
pen var yngre barn. Med Sven Nordqvists kända barnboksgestalter gubben Pettson 
och katten Findus som utgångspunkter för utställningen vill museet erbjuda en 
lärmiljö vars övergripande syfte är att förmedla innehållet i några av de globala 
mål som är formulerade i Agenda 2030. Eriksson Bergström diskuterar museiut-
ställningens utformning i relation till den pedagogiska forskningsinriktningen 
design för lärande och som betonar det fysiska rummets utformning som en viktig 
komponent för lärandet.  
 De båda essäer som nämnts ovan behandlar museer och synliggör därmed 
nätverkets inriktning mot museistudier. Medan Wistman, som själv arbetar i 
museivärlden, problematiserar kulturarv utifrån frågeställningar som är relevanta 
för museer och som kan fungera verksamhetsutvecklande, är Erikssons essä 
ett uttryck för att pedagogiken som disciplin också undersöker lärprocesser 
som pågår utanför skolan. Där är museer intressanta studieobjekt eftersom de 
samtidigt kan generera ny kunskap om barns lärande och om design för lärande 
som även kan tillämpas inom skolans väggar. I båda dessa essäer finns således ett 
fokus på museala praktiker och publik verksamhet men ur olika perspektiv. Vid 
en jämförelse mellan dem blir det också uppenbart att deras sätt att relatera till 
kulturarvsbegreppet skiljer sig åt. Wistmans text skildrar ett stycke museihistoria 
och i denna essä blir således själva museet ett kulturarv, liksom den konstsamling 
som museet förvaltar. Problematiseringen och den kritiska udden ligger i essäns 
utgångspunkt – vilken betydelse och roll spelar donatorsmuseerna i det museala 
landskapet? Är de ens värda att bevara? Dessa frågor ställs av Wistman utifrån ett 
verksamhetsperspektiv där museers existens diskuteras med utgångspunkt i deras 
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förmåga att bedriva en verksamhet som uppfattas som angelägen och relevant. Det 
är förväntningar och krav som idag genomsyrar museers verksamhet. 
 Eriksson Bergström har också museala praktiker som utgångspunkt, men i 
detta fall handlar det om en samtidsorienterad (musei-)pedagogisk utgångspunkt. 
Eriksson Bergström diskuterar museet utifrån dess förmåga att utveckla kreativa 
utställnings- och lärmiljöer och jämför det med skolans möjligheter att skapa 
sådana rum. Eriksson Bergström drar slutsatsen att museer har lättare än skolor 
att skapa så kallade möjlighetsrum, designade för ett lärande där fantasi och 
fiktion kan vara motorer för kreativa idéer och barns egna reflektioner. Även om 
Bergström Eriksson inte diskuterar begreppet kulturarv explicit i sin essä är den 
utställning som hon studerat intressant att diskutera ur ett kulturarvsperspektiv. 
Utställningen utgår från ett populärt svenskt – och även internationellt – barn-
kulturarv. Många av de småbarnsföräldrar som idag besöker utställningen har 
själva vuxit upp med Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus. Sundsvalls 
museums beslut att använda Pettson som utgångspunkt för utställningen och låta 
den handla om de globala målen kan ses som ett strategiskt val där olika kulturpo-
litiska mål kombinerades. Dessutom har Pettsons och Findus didaktiska potential 
för yngre barn redan identifierats av forskare inom teknikdidaktik (Axell 2018). 
Det synliggör de villkor som museer idag arbetar under, där just Agenda 2030 (och 
därmed lärande för hållbar utveckling) är en viktig del, liksom samverkan med 
skolor, förskolor och fritidshem.  
 De följande tre essäerna undersöker relationen mellan människa och plats. Efter-
som platser ofta är i fokus för kulturarvsprocesser och dessa processer rymmer ett 
maktperspektiv är människors relationer till platser ett undersökningsområde som 
är väl etablerat inom den kritiska kulturarvsforskningen (för översikter, se Har-
rison 2013; Waterton & Watson 2015; för svenska exempel, se Martins Holmberg 
2006 och 2014; Sjöholm 2016). 
 De två första platsorienterade essäerna ger perspektiv på Sundsvalls utveckling 
under 1900-talet samtidigt som de bidrar till en fördjupad förståelse av det nuva-
rande stadslandskapet.  I Kulturarv i spåret av 1900-talets bostadspolitik: Om mötet med 
samtida platsnarrativ från egnahems- och miljonprogramsområden i Sundsvall diskuterar 
sociologen Katarina Giritli Nygren och statsvetaren Sara Nyhlén hur stadsland-
skapet genomgått förändringar samt hur olika områden tillskrivits värden och 
egenskaper. De bygger sin essä på intervjumaterial med boende i tre olika områ-
den vars historiska framväxt samt nuvarande socioekonomiska förhållanden skiljer 
sig åt. I fokus för essän är de boendes berättelser om det egna bostadsområdet, 
så kallade platsnarrativ, och de sociorumsliga hierarkier som kan synliggöras via 
berättelserna. Kulturarvsdimensionen kommer in i deras essä genom att författarna 
är särskilt intresserade av om, och i så fall hur, områdenas historia (här förstådd 
som kulturarv) finns med i platsnarrativen. Det kritiska perspektivet i författarnas 
ansats leder därmed till en problematisering av hur områden historiseras samt till 
en fördjupad förståelse av hur sociorumsliga hierarkier reproduceras. 
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Medan Giritli Nygren och Nyhlén fokuserar på bostadsområden är ett naturom-
råde utgångspunkten i nästa essä. I Natur som visuell kultur: Norra stadsberget i 
Sundsvall 1890–1910 undersöker historikern Carola Nordbäck framväxandet av 
en stadspark och den natursyn som kom till uttryck genom detta. Hon beskriver 
hur stadsparken både var ett uttryck för den framväxande turismen och bidrog till 
etablerandet av en urban identitet tillsammans med föreställningar om naturum-
gänge som en form av medborgarfostran.  
 Nordbäck menar att urbana naturmiljöer fungerar likt andra offentliga urbana 
rum som visuella och kulturella meningsbärare. Genom de nya meningskonstruk-
tionerna, den rumsliga iscensättningen och den visuella framställningen omforma-
des berget och blev därigenom en ny plats – en del av den urbana modernitetens 
stadslandskap.  
 Idag är stadsparken ett naturreservat som innehåller ett friluftsmuseum. 
Medan de gamla byggnaderna i området beskrivs som kulturarv är spåren efter 
den 120-åriga stadsparken i form av stigar, träd och bänkar inte definierade som 
kulturarv. Detta synliggör samtidigt föreställningar om relationen mellan kultur 
och natur inom kulturarvssektorn – en dikotomi som ofta har ifrågasatts inom 
den kritiska kulturarvsforskningen (exempelvis Olwig, Lowenthal 2006; Harrison 
2015). 
 Den tredje platsorienterade essän heter Krigets kulturarv: Om gränser, gränsska-
pande och språk och den behandlar ytterligare en slags plats – de gränszoner som 
uppstår efter krig. Författare är sociologen Minna Lundgren och hon skriver om 
hur krig skapar långvariga effekter för människors upplevelse av kulturell, plats-
baserad och social tillhörighet. De specifika områden som diskuteras är Abchazien 
i Kaukasus och Tornedalen i Sverige. Lundgren ser likheter mellan hur människor 
i dessa områden tvingats byta språk, separerats från sina etablerade sociala gemen-
skaper samt avskurits från de miljöer som de känt anknytning till före kriget. Hon 
diskuterar hur människor påverkas av dessa förändringar och pekar på att krigets 
konsekvenser också kan beskrivas som krigets kulturarv.  
 Lundgren identifierar både det som gått förlorat och det som uppstått i dess 
ställe som krigets kulturarv. Genom att benämna konsekvenserna av språk som går 
förlorade på grund av språkassimilation pekar hon på något som kulturarvsforsk-
ningen sällan behandlar. Lundgren skriver både om de nya narrativen, språken, 
gränserna och gemenskaperna som kulturarv och om språkförlusten, de avklippta 
trådarna, de brustna gemenskaperna, och de gamla gränserna som kulturarv. Där 
uppstår en slags överlagring av kulturarv som innebär att olika narrativ om samma 
geografiska område existerar sida vid sida – och skapar olika platser. 
 Den konventionella kulturarvsterminologin erbjuder inte heller möjligheter till 
en nyanserad förståelse av de sammanflätade sociomateriella och sociospatiala 
förändringar som Lundgrens essä behandlar. En sådan diskussion skulle lätt fastna 
i den artificiella tudelningen mellan immateriellt kulturarv (språk, traditioner och 
praktiker) och materiellt kulturarv (föremål och platser). Den är problematisk 
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eftersom den skapar felaktiga föreställningar om en separation mellan medvetande 
och materialitet (Harrison 2013; Olsen 2010). Lundgren tar sig förbi detta dilemma 
genom att inte göra sådana distinktioner. Men hon kommer samtidigt, via sitt sätt 
att tillämpa kulturarvsbegreppet, in på brännande frågor som träffar både indi-
viduella och kulturella smärtpunkter, samtidigt som de går rakt in i den kritiska 
kulturarvsforskningens centrum.  

Avslutande ord 
I denna inledande text har Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier introdu-
cerats. Det har skett genom en kort beskrivning av nätverkets syfte, forskningsfält 
och tvärvetenskapliga karaktär samt genom att nätverksmedlemmarnas essäer 
presenterats.  Sammanfattningsvis kan sägas att författarna på olika sätt bidrar 
till att uppfylla antologins syfte som är att presentera nätverket och ge deltagarna 
möjlighet att visa vad kritiska kulturarvs- och museistudier kan vara i relation 
till deras egna ämnesområden. Av presentationerna ovan framgår att essäerna 
innehåller bidrag till tvärvetenskaplig reflektion och problematiseringen av 
kulturarv på en rad olika sätt, bland annat som begrepp, traditionsförmedling, rit, 
narrativ, praktik, språk, platskonstruktion, natur och identitet. Det är perspektiv 
som speglar de olika författarnas forskningsinriktningar och ämnestillhörighet 
och visar att det tvärvetenskapliga samtalet har mycket att bidra med för fortsatt 
reflektion och fördjupning.  
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Del 1 
Makt, traditioner 

och skriftliga praktiker
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Kulturarv, allt för mycket kulturarv?

Samuel Edquist 

Inom fältet kritiska kulturarvsstudier finns ett dominerande angreppssätt, där kul-
turarvet är en arena vari det förekommer saker att analysera: maktaspekter, ideolo-
gier, över- och underordning. Där studeras exempelvis hur nationalism och etniska 
identiteter verkar inom det som pekas ut som kulturarv för att skapa skillnader 
mellan Oss och Dem, eller hur det etablerade kulturarvet ofta tenderar att framhä-
va sådant som har sitt ursprung hos de övre samhällsklasserna (t.ex. Smith 2006).
 I den här texten tänker jag diskutera några ytterligare sätt att förhålla sig kritiskt 
till kulturarvsprocesser. Ett är att förutsättningslöst granska kulturarvsbegreppet i 
sig självt, vilket också innebär en kritisk blick mot strävanden inom området som är 
maktkritiska och kommer underifrån. Jag kommer att teckna konturerna av en ”ba-
nal kulturarvsdiskurs”, som tenderar att underbygga identitetsprojekt som alltid 
utestänger vissa. Därigenom lurar en maktdimension i kulturarvsdiskurserna, och 
inte sällan verkar de för att underbygga dominerande tänkesätt även när de brukas 
för emanciperande syften. Mot slutet av artikeln kommer jag att diskutera hur 
tillbakablickande och historisering inte alltid står i motsättning till modernistiskt 
framtidsblickande – något som också har ideologiska följdverkningar. Den övergri-
pande tanken bakom texten är inte att komma med några slutgiltiga svar eller ”re-
sultat” i gängse akademisk mening, utan att ge röst åt ett visst kritiskt perspektiv 
på kulturarvsfrågor – förhoppningsvis som avstamp för vidare och mer fördjupad 
diskussion i senare sammanhang.

Den banala kulturarvsdiskursen
Låt mig börja med en granskande blick på kulturarvsbegreppet i sig. Jag vill med 
några exempel från vår samtid föra upp en diskussion som alltid måste föras: Är 
”kulturarvet” i grunden något positivt och eftersträvansvärt?
 Svaret blir olika beroende på vem man frågar. I den akademiska världen är det 
gängse angreppssättet att ”kulturarv” är något socialt och historiskt konstruerat, 
och alltid omgärdat av konflikter av olika slag. Åtskilliga vetenskapliga studier 
har påvisat hur traditionell historieförmedling skett ur de maktägandes perspek-
tiv. Här finns en grundinställning som ofta utgår från mottot i Orwells 1984, som 
påfallande ofta också brukar citeras: ”Den som behärskar det förflutna behärskar 
framtiden. Den som behärskar nutiden behärskar det förflutna.”
 I akademin används alltså begreppet kulturarv (liksom det besläktade kollek-
tivt (eller socialt) minne) vanligen på detta sätt: kulturarvet är inte något som utan 
vidare bara finns där, utan det skapas och omskapas ständigt i våra samhällen. 
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Kulturarvet är vad människor och grupper lägger i begreppet; det är en arena för 
maktkamp, identitet och politik.
 Tyngdpunkten är dock annorlunda i den allmänna samhällsdebatten. Här är 
nästan alltid ”kulturarvet” eller ”minnet” honnörsord. Det hindrar definitivt inte 
att det förenas med en vilja att diskutera begreppen kritiskt till en viss del. Den 
officiella kulturarvspolitiken i Sverige påtalar, särskilt de senaste decennierna, att 
kulturarv är mångdimensionellt och föränderligt; kulturarv är något vi skapar 
här och nu. Den explicita normen i dagens offentliga institutioner betonar mång-
fald och maktperspektiv: att alla har rätt till sitt eget kulturarv. Inte minst finns en 
hälsosamt kritisk udd mot nationellt färgade bruk av kulturarvet: ord som ”det 
svenska kulturarvet” eller det ”nationella minnet” är inte lika vanliga som förr.
 Men det finns en dubbelhet i hur kulturarvet används i samhällsdebatten och po-
litiken. Å ena sidan betonas alltså kulturarvets pluralistiska, demokratiska och för-
änderliga natur – där kulturarvet inte är något fixt och färdigt, där alla ska få vara 
med. Men å andra sidan är begreppet som sådant genomsyrat av en mer traditio-
nell och vardagsspråklig betydelse. Det har växt fram med ett tankegods i vilket 
det förflutna förtingligas till något självklart gott och närmast oproblematiskt. I den 
meningen är kulturarvet något samlande för en viss grupp av människor, vanligen 
kopplat till regional, nationell och/eller etnisk tillhörighet (detta har tidigare visats 
för svensk del t.ex. av Grundberg 2004, för ett sentida exempel se proposition 
2016/17:116, Kulturarvspolitik).
 Här har vi Kulturarvet med stort K, som åtminstone inom den grupp som for-
mas av ett visst kulturarv närmast per automatik för med sig ett konsensusideal. 
Det ligger då också i sakens natur att det för med sig en positiv syn på identitets-
skapande: det är något gott att identifiera sig som såväl svensk, hallänning som 
europé. Det här skrivs vanligen fram som något självklart. Det är en implicit norm, 
som bygger på ett snävt kulturbegrepp: geografiskt/etniskt identitetsskapande, 
efter nation, region och bygd. 
 Vad som dominerar är något som kan kallas en ”banal kulturarvsdiskurs”. Jag 
använder det i medveten blinkning till det välfunna begreppet ”banal nationa-
lism” (Billig 1995) som betecknar den vardagliga nationalism som dominerar i 
exempelvis Sverige, där vi flaggar och slår oss för bröstet för att inte alls vara några 
nationalister utan tvärtom har ett nyktert och inkluderande och fredligt och på alla 
sätt harmlöst förhållningssätt till det nationella. I båda fallen finns en dubbelhet: 
kulturarvet/nationen förs fram som något modernt, progressivt och pluralistiskt, 
men samtidigt skrivs de fram som något tidlöst, där en viss grupp kontrasteras 
mot alla andra.
 Den banala kulturarvsdiskursen kan vi till exempel hitta i regionala kulturplaner:

I samverkan med berörda parter ta tillvara och utveckla det unika kulturarv 
som vallonbruksepoken efterlämnat i form av kulturmiljöer som gruvor, 
gruvsamhällen och järnbruk. (Regional kulturplan Uppsala län 2019–2022, s. 13) 
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Okontroversiellt, slentrianmässigt, klichéartat – javisst. Men sådant här tal sorlar 
överallt. Det finns ett ”unikt” kulturarv. Och implicit hör det till Uppsala län, eller 
närmare bestämt Uppland – det verkliga identitetssubjektet i detta fall. Ett annat 
exempel är landshövdingens förord till kulturmiljöstrategin från länsstyrelsen i 
Värmlands län:

Länsstyrelsen har i växelspel med ett stort antal lokala och regionala 
organisationer arbetat fram en kulturmiljöstrategi för Värmlands län. Den ska 
förhoppningsvis fungera som en ledstjärna i många avseenden och situationer. 
Värdefulla kulturmiljöer är unika utvecklingsbara fästen för att ställa historia, 
samtid och framtid sida vid sida och med denna strategi vill vi ge argument för att 
bredda det värmländska kulturarvets attraktion och funktion. 

De positiva associationer värmländsk kultur väcker har byggts upp under lång 
tid och i det hållbara samhällsbygget måste kulturen i dess olika dimensioner 
finnas med och ge bidrag. Det är därför ett gemensamt ansvar att vi i Värmland 
vårdar oss om våra natur- och kulturgivna kvaliteter och gemensamt arbetar 
för utvecklingen av ett föredömligt hållbart, levande och tillgängligt kulturarv. 
(Kulturmiljöstrategi Värmland 2012, förord)

Citatet är sprängfullt med innebörd. Det anspelar på viktiga trender i vår samtid. 
Där finns det påbjudna samarbetet mellan offentliga aktörer på olika nivåer, liksom 
med företag i enskilda sektorn. Den avspeglar idén att kulturen – däribland kultur-
arv – har en viktig roll för ekonomi och tillväxt (Svensson & Tomson (red.) 2016). 
Och den anspelar på regional identitet, helt explicit genom att tala om ”de positiva 
associationer värmländsk kultur väcker”. Här kan man bara ana att det handlar 
om gängse stereotyper om muntra och chosefria värmlänningar i en leende natur, 
en provins som mer betecknar natur än kultur, fast ändå kultur genom ikoner som 
Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Lars Lerin. Att eventuellt somliga människor 
tvärtom kanske associerar ”värmländsk kultur” med negativt laddade företeelser, 
passeras med tystnad.
 Kulturarvet förknippas gärna med sinnlighet, upplevelser och lekfullhet. Det hör 
samman med den upplevelseindustri som växt fram under de senaste decennier-
na i samklang med neddragningarna av många typer av äldre tillverknings- och 
gruvindustri. I engelsk språkdräkt har det kallats kulturarvsindustrin (”the heritage 
industry”: Hewison 1987). Företag uppmuntras också att använda sig av sin egen 
historia som en resurs. Där finns begreppet ”history marketing”, som bland annat 
uppmuntras av Centrum för Näringslivshistoria och av många regionala arkivin-
stitutioner (Schug 2010). Kulturarvet blir alltså en vara som ska sälja ett företag, en 
bygd eller en region (Heldt Cassel 2003).
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Nytolkningar av historien såsom dominant ideologi
Frågan är dock vad som egentligen händer när kulturarvsprocesserna präglas av 
mer mångfald. Ett fält jag intresserat mig för är hur ofta kulturarv eller historie-
skrivning ”underifrån” bär med sig idéarv som representerar en dominerande his-
torieskrivning. Historieskrivning underifrån kan därigenom bära med sig ideolo-
giska aspekter som kan gå stick i stäv med de krav som rörelsen i fråga företräder.
 Det finns många exempel på hur emancipatoriska strävanden på kulturarvsom-
rådet fört med sig tankegods som är ideologiskt dominanta i samhället. Ett fall är 
nationalismen. Under Sveriges demokratisering förekom en kamp om det natio-
nella, där vänstern i bred mening – arbetarrörelsen och liberalerna – förde fram 
en sorts ”folklig” nationalism. Vänsterns folkliga nationalism hade många drag vi 
känner igen: röda stugor, folkdans, naturmystik. Ibland ställdes sådana symboler 
i motsatsställning till högerns nationalism: ni sysslar med kungar, krig och natio-
nalism, vi hyllar folkdans, hembygd, fred och patriotism. Emellertid var just den 
folkliga nationen något som i själva verket enade de flesta politiska krafter: även 
högern vurmade för allmogekultur och röda stugor. Det förde med sig en syn på 
”kulturarvet” som allas egendom, en bild på kulturen som något höjt över samti-
dens strider, som något självklart gott. Det innebar dessutom ett konsensusideal 
inom historieskrivningen från äldsta tider fram till Saltsjöbadsavtalets Sverige. 
Denna historia, enligt vilken jämlikhet, fred och kompromissvilja ansågs utmärka 
svenskheten sedan hedenhös blev påfallande snabbt en sorts samhällelig överideo-
logi (Linderborg 2001, Edquist 2009).
 Det tas allt som oftast för givet att historien och kulturarvet ska bidra med 
igenkänning: vi ska känna igen oss i det förflutna. Vi vill gärna projicera våra egna 
tiders ideal på det förflutna, och alldeles särskilt då förflutna rum som på något 
sätt anses tillhöra ”oss”.
 Ett fält som alldeles utmärkt påvisar detta är den så kallade vikingatiden i 
Sverige (se tidigare Edquist 2004; Edquist 2012). Jag skriver ”så kallade”, eftersom 
det som uttryck för en viss epok är så inmurat med nationell symbolik (Svanberg 
2003). Vad gäller vikingatiden har det i åtminstone hundra år förts fram en sorts 
”motdiskurs” som vänder sig mot en föregivet ännu dominerande föreställning 
om vikingatiden som krigisk, germansk, svensk och nationell. Gentemot detta 
upprepas ständigt i stället: vikingarna var inga blodtörstiga krigare – de var i själva 
verket fredliga handelsmän. Gång efter gång slås denna öppna dörr upp, där den 
traditionella bilden anses vara fortsatt dominerande – något jag dock menar är 
ytterst tveksamt.
 Snarare är det just det som förs fram som en motbild som sedan länge varit den 
dominerande framställningen av vikingatiden. Det går att tolka som att vikinga-
tiden uppdaterats till att passa in på de ideal som dominerat i Sverige alltsedan 
tidigt 1900-tal. Den sedan länge förhärskande bilden av vikingen som en fredlig 
handelsman passar väl in i det moderna Sveriges självbild av parlamentarisk 
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demokrati där vi löser saker fredligt, och där den ekonomiska grunden är en kapi-
talism med frihandel över nationsgränserna.
 En annan vanlig ”motbild” är att framhålla att det förkristna Sverige/Skandi-
navien ingalunda varit någon guldålder – i själva verket var det fattigt, isolerat 
och outvecklat. Man brukar här citera Tegnérs ord att ”blott barbariet var en gång 
fosterländskt” och sedan inskärpa att Sveriges väg mot framsteget började först 
senare, under medeltiden och kristnandet, då Sverige också blev en verklig del av 
den europeiska civilisationen. Den här berättelsen förekommer även i vår tid som 
en sorts ”korrektiv”. Ett tydligt uttryck är Jan Guillous Arn-böcker, med dess preg-
nanta argumentation att Sverige som stat föddes under medeltiden då det dessut-
om blev en verklig del av det kristna Europa. Det förvisso välmenta ändamålet att 
slå hål på en traditionell mytbildning kring vikingatiden, med dess kopplingar till 
rasbiologi och övermänniskoideal, ersätts då med en snarast kolonial dramaturgi 
där det kristna Västeuropa blir världshistoriens mittpunkt, i vilken icke-kristna och 
statslösa folk hjälps upp till ljuset genom att inordnas i den europeiska maktsfären. 
 Men det kommer också nya typer av motbilder. För inte så länge sedan sedan 
gick det ut pressmeddelanden om att ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt nu 
gjort en omtolkning av en av Sveriges mest kända runstenar: Rökstenen i Östergöt-
land, från 800-talet. Som bekant har den en lång och dunkel inskrift, svårtolkad 
eftersom det inte är uppenbart exempelvis i vilken ordning runraderna ska läsas. 
Budskapet var nu hur som helst att stenen ingalunda, som enligt den traditionella 
tolkningen, handlade om ärorika slag och om minnet av goterkungen Teoderik den 
store i Ravenna. Nej tvärtom var det fråga om något helt annat. I ett pressmedde-
lande från 2016 framhölls att stenen inte skulle tolkas nationalistiskt, utan snarare 
som en existentiell kvarleva rörande föreställningar kring liv och död.

Vad som förut uppfattats som anspelningar på hjältedåd, kungar och krig, 
handlar i stället om själva minnesmärket. […] Rökstenen har i den traditionella 
”hjältedåds-tolkningen” under mer än hundra år bidragit till vår bild av 
vikingatiden. Med den nya tolkningen blir inte Rökstenen ett budskap om 
manlighet, ära och hämnd. Budskapet rör istället hur skriften ger oss möjlighet att 
bevara minnet av våra döda. (GU pressmeddelande 2016)

Några år senare kom ett nytt pressmeddelande, där ett nytt tema lades till: klimat-
krisen. Under rubriken ”Vikingar reste runsten av rädsla för klimatkatastrof” sades 
nu att ”forskare har i över hundra år försökt koppla inskriften till krigiska brag-
der”, men i själva verket anspelade den på farhågor för en ny Fimbulvinter efter ett 
antal olycksbådande händelser.
 Men invävt i denna omtolkning finns en nationell ram i alla fall. En forskare 
citeras med att den omtolkade texten kan ses som ”Sveriges svar på den isländska 
Eddan”, och det slås fast att Rökstenen är ”världens mest kända vikingatida runs-
ten” (GU pressmeddelande 2020).



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          21

Min poäng är här alls inte att ifrågasätta dessa omtolkningar – jag saknar helt sak-
kunskapen som behövs – utan snarare lyfta fram den mediala logik där just denna 
typ av retorik lyfts fram. Det förflutna görs till något vi ska känna igen oss i, och 
där vi gärna vill ha en sorts samhörighet. Det förutsätts nästan som något självklart 
att vikingatiden är ett svenskt kulturarv, något som tillhör svenskarna. För att odla 
den bilden är det enklast om ”vikingarna” framstår som rätt lika dagens svenskar. 

Historisera historien
Exemplen hittills utgör, menar jag, en maning till att vi alla lite till mans bör histo-
risera själva historiebruket. Vi bör inte bara uppmärksamma vilken historia vi lyfter 
fram eller förtiger, utan även vilka betydelser vi ger det förflutna och historieskriv-
ningen överlag. Här kan påminnas om att det moderna samhället som sådant präg-
lats av en sorts fetischisering av det förflutna. Parallellt med framstegs- och utveck-
lingstänkande föddes också en vördnad för det förflutna och historien, i många 
olika former. Förutom den framväxande vetenskapliga historieskrivningen blev 
de historiska rötterna en beståndsdel i en hel flora av sektorer, från politisk retorik, 
skönlitteratur till enskilda människors mer eller mindre personliga historieintresse.
 Vissa har påtalat just en sorts närmast besatthet vid att samla och vårda det 
förflutna. Den franske historikern Pierre Nora har hävdat att arkivminnet är något 
utmärkande för det moderna samhället. Där finns en besatthet vid att arkivera och 
bevara allt fler aspekter av mänskligt liv, både i materiell och skriftlig form, vilket 
i Noras något civilisationskritiskt doftande argumentation sker på bekostnad av 
ett mer ursprungligt minne som förs vidare muntligt och kollektivt, utan stöd i 
dokument och monument (Nora 2016, s. 88–92). I ett lite krassare perspektiv har 
det påtalats att vi i vår samtid tenderar att behandla kulturarvet som ett ”kollektivt 
totem”: något vars positiva och upphöjda värde tas för givet (Beckman 1999, s. 57; 
se även Edenheim 2011).

Historisera den banala modernismen
Samtidigt som det är ytterst relevant att fortsätta studera historiebruken, vore det 
inte mindre värdefullt att granska dess skenbara motsats, ”framtidsbruken”. Här 
finns betydligt mindre forskning. Jag menar då inte sådant som uttalade framtids-
visioner och utopier, utan snarare en reflexmässig attityd att bejaka det moderna 
och nya i kontrast till det förflutna. I denna ”banala modernism” tenderar det 
förflutna överlag att förknippas med något negativt, konservativt och utvecklings-
fientligt. I vår tid kan man se att det parallellt med ett mycket stort intresse för 
kulturarv och historia, kvarlever en antihistorisk doktrin.
 Här kan jag inte belägga med mer än anekdotiska exempel och hypoteser, såsom 
den som Po Tidholm gjort, att det i stora delar av Sverige finns en förståelig solida-
ritet med allt sådant som förknippas med det moderna samhälle som höjt oss från 
den förindustriella fattigdomen: gruvor, industrier, bilar. I ett träffande exempel 
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visar han den dåliga stämning som uppstår när han säger emot ett par män som 
vill ”panela om hela skiten” på en gammal flagnad frikyrkobyggnad och föreslår 
att problemet är relativt lätt att lösa, eftersom problemet är den dåliga moderna 
plastfärg som applicerats på ett underliggande kärnfriskt virke (Tidholm 2013).
 Parallellt med Facebookgrupper om byggnadsvård finns andra grupper som 
snarast ställer sig i motsats till sådant, där man med viss modernistisk underton 
håller fast vid att exempelvis mineralull och plast innebär självklara förbättringar 
för gamla timmerhus (gruppen ”Renovera gamla hus – utan byggnadsvårdspoli-
ser”). Detsamma kan skådas i det lilla, där de som motsätter sig utbyte av original-
fönster eller originalkök från mitten av 1900-talat beskylls närmast instinktivt för 
att vilja tillbaka till häst och vagn, är emot modernisering, verklighetsfrämmande, 
med mera.
 Att försvara värdet av att bevara fönster från 1950-talet kan förstås ofta ha inslag 
av historisk romantik och nostalgi, men det kan också motiveras med argument 
som att det vore resursslöseri att kassera högkvalitativa ting som endast behöver 
renoveras då och då, medan nyare aluminium- eller plastfönster måste bytas efter 
ett par decennier. Problemet ligger då inte i en viss syn på historien, men i en skev 
mekanism där det är lönsamt att massproducera material av sämre kvalitet och 
hållbarhetsförmåga,  en fortskridande (brist på) regelverk som gör det lönsamt att 
riva ut och sätta in kök med absurt kort tidsram.
 I olika lokalgrupper på Facebook, där det ofta finns sådana som handlar om förr, 
finns också en sorts paradoxal blandning av gammalt och nytt. I Stockholm finns 
”Gamla Stockholm”, där tonen ofta är starkt nostalgisk i kommentarsfälten: det var 
naturligare och vänligare förr. Ofta rasar man över efterkrigstidens rivningar av 
gamla hus och kvarter.
 Men påfallande ofta gäller också nostalgin just sådan modernism som präglade 
de (ofta äldre) deltagarnas ungdomsår, när städernas gaturum banade väg för den 
framträngande bilismen. Bilder på 1970-talets gator utan bussfiler och cykelfält ger 
gärna kommentarer med nedsättande kommentatorer om samtida och föregivet 
verklighetsfrånvända politiker som klåfingrigt hindrar bilarnas framkomlighet 
till förmån för gågator, cykelbanor eller moderna spårvägar. Jag vill mena att här 
finns en koppling till en kvardröjande tillväxtdoktrin som ännu utgör en dominant 
ideologi – en banal modernism som agerar parallellt med den banala kulturarvs-
diskursen. 

Slutord
Med dessa lite skissartade exempel har jag velat påtala angelägenheten kring att 
utforska vidare och problematisera hur vi alls talar om och förhåller oss till ”kul-
turarv”, ”minne” och/eller ”historia”. Vore det möjligt eller önskvärt att använ-
da helt andra begrepp och tänkesätt än de som vanligen är i svang? Eller är vi 
ohjälpligt fast vid ett behov av någon form av historiskt grundad identitet, och det 
snarare handlar om att välja vilka identiteter som ska premieras? Kanske är det så, 
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men det bästa vi kan göra är att utifrån våra respektive positioner ständigt påvisa 
att ingenting är naturgivet och självklart, att våra samhällen är historiskt formera-
de, dynamiska och konfliktfyllda. Tillbakablickandet till det förflutna, liksom den 
skenbart motsatta instinkten att identifiera sig med det moderna och nya, är för-
modligen helt ofrånkomliga tillvägagångssätt för att skapa mening i tillvaron. Men 
icke desto mindre måste vi ständigt utsätta dem för kritisk granskning.
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Vems yoga är det? – Att äga tanke och praktik

Anna-Pya Sjödin

…för yoga är både att komma till varat och upphöra att vara
(Katha Upanisad 6.11)

År 2016 beslutar UNESCO att yoga ska skrivas in på listan för immateriella kultur-
arv och betraktas som ett världsarv. Men vad är egentligen yoga? Hur kan yoga 
ringas in när det flyter, när det aldrig kan frysas i en enda form, aldrig kan utpekas 
som en enda slags tanke, praktik eller talhandling? När vi i det ögonblick yoga ska 
bestämmas och definieras går in i en snårskog av uppfattningar, upplevelser och 
känslor. I den här texten undersöker och problematiserar jag UNESCOs försök att 
definiera yoga och placera yogans ursprung och natur i en nation och i en bestämd 
form. 
 De frågor jag arbetar med här handlar mer specifikt om hur yoga som världsarv 
identifieras med en särskild kultur och en särskild praktik/form. Ytterst sett hand-
lar det om definitionsföreträde, det vill säga vad och vem är det som bestämmer 
den yoga som av UNESCO är listad som ett immateriellt kulturarv? 
 Primärmaterialet för att förstå hur yoga konstrueras som kulturarv är de hand-
lingar som producerats av UNESCO och de sökande i processen som ledde fram 
till att yoga blev ett immateriellt världsarv. Två dokument kommer huvudsakligen 
att användas, dels den beskrivning av yoga som finns på UNESCOS informations-
sida samt de bifallshandlingar (consent of communities) som finns bifogade ansök-
ningshandlingarna. Dessa underskrivna dokument är särskilt intressanta eftersom 
ett antal olika yoga-institutioner, universitet och ashrams i Indien där formulerar 
hur viktigt yoga är som världsarv och hur själva yoga-begreppet definieras. Det vill 
säga, vikten av yoga för mänskligheten och vilken slags yoga det är som är viktig. 

Utgångspunkter
För mig som religionshistoriker och indolog handlar yoga om något som omfattar 
en mängd olika praktiker, texter, och tal-handlingar (muntlig undervisning) inom 
vilka yoga fylls med mening. Yoga har dessutom en stor utsträckning i både tid och 
rum; det kan vara gammalt (400-talet före den kristna tideräkningens början) eller 
nytt (2000-talet); det föds och förändras, uppstår och upphör i en ständig rörelse.
 Yoga är medeltida alkemiska metoder för att förlänga livet och få en ”guld-
kropp”. Yoga är 1900-talets utformande av särskilda kroppspositioner, såsom 
fisken eller hunden. Yoga är 400-tals systematiseringar av hur man når befrielse 
från återfödelse genom att sitta avskilt och koncentrera sig på andningen. Yoga 
är 600-tals beskrivningar av vilka magiska förmågor utövandet kan ge, såsom att 
flyga eller besitta döda kroppar. Yoga är sekelskiftesidéer om en medicinsk praktik 
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befriad från sexuella och magiska aspekter (Doniger 2014, s. 116). Yoga är 2000-ta-
lets avslappningsövningar för svenska skolbarn. 
 Rent teoretisk är min utgångspunkt som forskare att yoga, förutom att vara en 
flytande diskurs, också på många sätt är en performativ hybriditet, dvs vad yoga 
är skapas i sammanhang som inte kan bestämmas till en specifik kultursfär, varken 
en nutida eller en dåtida. Yoga skapas genom och i den faktiska utövningen, på 
yogaskolor i Sverige likväl som på ashrams i Indien. Att kritiskt undersöka yoga 
som världsarv handlar därför till stor del om att undersöka hur och av vem yoga 
konstrueras.
 Diskussionen om yoga och vad yoga är äger rum i både ett akademiskt, vardag-
ligt och religiöst rum vilka alla tre påverkar varandra. Den är ibland, som Wendy 
Doniger (2014 , s.116) uttrycker det, ”en strid om yogans kropp”. Kampen är också 
kommersiell, det handlar om patent och kommodifiering, yoga är en industri där 
enorma summor pengar omsätts i världen. Striden om begreppet yoga har pågått i 
över 2000 år och är i allra högsta grad också politiserad. Det handlar och handlade 
om en kamp mellan olika religiösa inriktningar, mellan subversiva och normativa 
förståelser av religiöst utövande. Den religiösa dåtida eliten hade historiskt allt att 
förlora när nya idéer om människan och hennes sociala ställning framfördes inom 
hinduiska och buddhistiska grupper. Den politiska hindunationalismen idag har 
stora intressen i att framhäva yoga som något indiskt och något som stärker den 
indiska identiteten. Redan där kommer likhetstecknet mellan indisk och hinduisk 
in i en ekvation som egentligen rymmer så väldigt många olika religiositeter sedan 
så väldigt långt tillbaka. I Indien har religiositet alltid varit en viktig arena för 
nytänkande och ifrågasättande av normer men också för socialt förtryck och konso-
lidering av makt och så är det givetvis också idag.

Yoga som mänsklighetens kulturarv
Enligt UNESCO är yoga ett arv som är av värde för hela mänskligheten, inte bara 
för Indien, helt i linje med UNESCOs deklaration om världsarv som antogs i Buda-
pest (UNESCO 2002). Indien har kulturarvet, men det är till för hela mänsklighet-
en, det är ett världsarv. På UNESCOS hemsidor finns följande förklarande text om 
yoga:

Den uråldriga filosofin bakom yoga har influerat olika aspekter av hur det indiska 
samhället fungerar, i relation till allt från hälsa och medicin till utbildning och 
kultur. Det är baserat på idén om förenandet av tänkande, kropp och själ som 
leder till ett större mentalt, andligt och fysiskt välmående, yogans värderingar 
genomsyrar till stor del kommunitetens etiska principer.

Yoga består av en serie kroppsställningar, meditation, kontrollerad andning, 
recitation och andra tekniker som syftar till att hjälpa individer att uppnå 
själv-realisation, att lindra upplevt lidande och att bereda väg för befrielse. 
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Det praktiseras av ung såväl som gammal utan diskriminering pga kön, klass 
eller religion och det har dessutom blivit populärt i andra delar av världen. 
Traditionellt har yoga förmedlats via Guru-Shishya-modellen (elev-lärare) där 
yoga-gurus har varit de huvudsakliga förvaltarna av de kunskaper och färdigheter 
som hör yogan till. Nu för tiden ger yoga-ashrams eller kloster såväl som skolor, 
universitet, kulturcentra och sociala medier ytterligare möjligheter för entusiaster 
att lära sig den traditionella praktiken. Gamla manuskript och skrifter används 
också i undervisning och praktik, det finns även en stor mängd moderna böcker i 
ämnet. (UNESCO u.å Yoga)1 

Det finns några särskilt intressanta aspekter av förståelsen av yoga som framhävs 
i texten och som jag kommer att knyta an till i den här essän: Dels handlar det om 
en tids- och traditionsaspekt: Yoga är, enligt UNESCO, en uråldrig och traditionell 
praktik. Yoga beskrivs också som kulturellt/nationellt kodat, det har spritts från 
Indien till andra länder. Sist men inte minst är det intressant att titta på vad som 
inte står i texten. Det vill säga vad som utelämnats i beskrivningen av vad yoga är. 
Vilka former av yoga finns inte med? Vilkas röster är inte hörda?

Yoga och det historiska ursprungets vikt
För att undersöka hur yoga förstås i Unescos text och i ansökningstexterna är det 
viktigt att titta på faktorer för hur yoga har definierats på olika sätt, både bland 
utövare och forskare.
 Ett vanligt sätt att bestämma ett begrepp och en praktik har varit att följa det så 
långt tillbaka i tiden som möjligt och börja där. Vid startpunkten har vi, menar man 
då, en ren definition, en betydelse som inte fläckats av olika människors förmåga 
att förändra, omforma och modellera det hon själv uppfinner. Den rena definitio-
nen blir då också per automatik den sannaste betydelsen, vad något egentligen 
är, i sin kärna. Detta är inte längre ett särskilt vanligt sätt att förstå begrepp och 
praktiker inom humanvetenskaperna i stort även om det ibland dröjer sig kvar i 
yogastudier och bland de forskare som sysslar med mycket gamla förståelser för 
och användningar av yogabegreppet och yogapraktikerna. Hos dessa forskare blir 
den så kallade moderna yogan en avart, något med mindre tyngd än den äldre. 
Om än subtilt uttryckt finns det en iver att hitta de punkter där det blir möjligt att 
radikalt separera det moderna från det som var innan. Det skapas helt enkelt en 
klyfta mellan nytt och gammalt, en klyfta som inte helt lätt låter sig överbryggas. 
Den exakta tidpunkten för den ”moderna yogan” är inte genomgående samma för 
alla forskare men den brukar landa någon gång under början av 1900-talet. Prak-
tiken att gå långt tillbaka i tiden för att hitta en definition är också något som görs 
ibland av yoga-utövare och yoga-lärare (Byrne & Singleton 2008, s. 4-7). 

1 Samtliga citat i texten är översatta till svenska från engelska och i förekommande fall sanskrit av 
artikelförfattaren.
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Det finns, som Jean Byrne och Mark Singelton uttrycker det, en ”äkthetsångest” 
bland utövare eftersom den ”oäkta” moderna yogan ofta får ett lägre värde än den 
”riktiga” både bland forskare och i samhället i stort. I de texter om yoga som finns 
på UNESCOS hemsidor är just den här aspekten viktig att ta hänsyn till och intres-
sant att förhålla sig till när man tittar på hur yoga konstrueras/förstås där. 

Det första beviset för yoga, särskilt sittställningen (asana), finns i Indus-
civilisationen (omkr. 3000 f. Kr.). Det systematiserades [sedan] av den vise 
Patanjali 200-100 f. Kr.). (G. S. Sahay Consent of communities 2015 s. 13)

Värt att notera är att inget i detta citat har någon som helst grund i vetenskapliga 
teorier i nuläget. Patanjali placeras vanligtvis i spannet 200-400 efter den kristna ti-
deräkningens början och kroppsställningar (som vi känner dem idag) uppkom tro-
ligtvis på 1900-talet. Ursprunget till idén om ”sittställning” är några täljstenssigill 
som hittats i arkeologiska utgrävningar i Indus-dalen (nuvarande Pakistan), sigill 
som visar personer sittandes med benen i kors. Men som Wendy Doniger (2014 sid. 
117) påpekar, är det ett tämligen vanligt sätt att sitta. Framhävandet av yoga som 
uråldrigt är frekvent i ”bifallshandlingarna” (Consent of communities sid. 570, 580, 
584,624) och binder yogan till ett imaginärt dåtida ”Indien”. Det blir det kulturella 
arv det ska vara även om Indien som stat inte existerar förrän efter 1947. Utifrån 
mitt eget vetenskapliga perspektiv är det viktigt att förhålla sig kritisk till beskriv-
ningar av yoga som uråldrigt eftersom yoga som utövas idag i mångt och mycket 
består av en blandning av praktiker. Det vill säga, den yogan har formulerats och 
utövats i en fram- och tillbaka-rörelse mellan dåtid och nutid, mellan olika nationer 
och grupperingar, mellan olika värderingar och religiösa såväl som icke-religiösa 
föreställningar. Till exempel hittar man i texter från de sista århundrandena innan 
noll begreppet yoga i både buddhistiska och hinduiska källor. Där har det en slags 
övergripande innebörd, det avser olika former av träning av sinnet och kroppen 
för att uppnå odödlighet, mental kraft eller befrielse från återfödelse (Doniger 2014 
s. 117). Spår av sådana tankar kan vi se i olika former av yoga idag, men idéerna 
liknar också de meditationstekniker som växer fram i Kina, oberoende av eller i 
oklart samband med det man talar om i de hinduiska/buddhistiska källorna. Min 
poäng med att skriva detta är att föreställningar om mentala och fysiska tekniker 
är inte något som är unikt för vare sig hinduism eller buddhism. Singelton (2010) 
utrycker det väl i sin undersökning av hur det som vi idag kanske mest förknippar 
med yoga växer fram, nämligen kroppspositioner. Singelton knyter ihop kropps-
positionsyogan i en säck bestående av svensk medicinsk gymnastik (Stefan Ling), 
indisk kampsport och en ide om att en bra människa har ”en sund själ i en sund 
kropp”, dvs att kroppen och vårt mentala/andliga tillstånd inverkar på varandra. 
Något som också uttrycks tydligt i bifallshandlingarna:
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Yoga har ett budskap till den mänskliga kroppen, den har ett budskap till det 
mänskliga sinnet [mind] och den har också ett budskap till den mänskliga själen/
anden [spirit]. Låt oss gå samman och sprida det till världens ände (Swami 
Maheshananda Consent of communities 2015 s. 5) 

Vi…fastställer att yoga är det holistiska livets vetenskap. I nutidenss höga tempo 
är yoga lösningen på alla psyko-somatiska livsstilssjukdomar, dess essens 
kan transformera individen till en högre livsnivå. (H. J. Yogendra Consent of 
communities 2015 s. 7)

Kroppspositionsyogan bygger i viss utsträckning också på det som kom att kall-
las Hathayoga, en form av en mängd olika religiösa utövningar, med början kring 
600-talet, som befann sig i periferin av det hinduiska normsamhället och som 
kom att föraktas av en religiös elit. Förmodligen delvis på grund av vissa extrema 

praktiker; att gå omkring naken, att utöva våld 
mot den egna kroppen, att använda droger och 
ibland att utöva rituellt sex. Dessa grupper gör 
i princip tvärtom mot vad som förväntas av en 
”god hinduisk man (ibland kvinna)”. Det fanns 
idéer om olika kroppsställningar i Hathayoga 
och dessa ”tvättades” från sina mer provoce-
rande praktiker och togs in i den yoga som blev 
populär i en global kontext (Doniger 2014, 
Singleton 2010). 

I min mening är det förståeligt att en önskan om autenticitet uppkommer i en miljö 
där ”uråldrighet” likställs med auktoritet och tyngd. Men, det blir också proble-
matiskt när röster i marginalen utesluts i en formulering av yoga som säger att det 
praktiseras utan diskriminering. 

Yoga och det nationella ursprungets vikt
När nuvarande Indien, Pakistan och Bangladesh 1948 befrias från sina brittiska 
kolonialherrar påbörjas ett arbete med att återupprätta en kollektiv självkänsla och 
en stolthet över det egna kulturarvets historia. Arbetet med detta har sin upprin-
nelse under den tid som Indien (inklusive nuvarande Pakistan och Bangladesh) 
var koloniserade. Att bli koloniserad, tänker jag och andra forskare med mig (se 

Drogpåverkade yogier [intoxicated ascetics] Sawar, c. 1785, av 
Pemji Folio: 28.2 x 21 cm; Miniatyr: 23.9 x 16.2 cm
Med tillåtelse av Francesca Galloway, London
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t.e.x. King 1999, Chakrabarty 2002), är att bli underordnad inte bara som enskild 
individ utan också som kollektiv. När Europa vaknar upp till mänskliga rättigheter 
och demokrati försätts många länder runtom i världen i förtryckets sömn. Den vite 
mannen är en riktig människa, den vita kvinnan nästan men de färgade männen 
och kvinnorna är det inte alls-för att dra ut kolonialismens linje till sin yttersta 
spets. Naturligtvis var det inte riktigt så enkelt. Även om en fundamental skillnad 
mellan de koloniserade och kolonisatörerna upprätthölls uppstod också en viss 
respekt för indiens manliga hinduiska intellektuella elit hos de brittiska män som 
var intresserade av att kartlägga och beforska indiens olika textuella traditioner, re-
ligiösa likväl som tekniska. Här föds också den akademiska disciplin som jag själv 
tillhör: Indologi (Singleton 2010 s. 11). 
 Skapandet av en kollektiv självkänsla kan i vissa fall ske på någon annans be-
kostnad och i en närmast tävlingsinriktad anda. När Europa tuppar sig med idén 
om mänskliga rättigheter, modernitet och civilisation betonar Indien en urgammal 
visdomstradition där andlighet och moraliskt djup är framträdande; båda bygger 
på att någon annan är lite mindre, lite sämre, underutvecklad så att säga. En intres-
sant aspekt av indologin i detta sammanhang är det fokus på sk. klassiska texter 
som har upprätthållits ända in idag. Just här hittar vi en blick som passar som hand 
i handske med den nutida manliga religiösa/intellektuella elitens; nedtoningen av 
yoga i praktiken, det konkreta utförandet och frånvaron av de mer ”saftiga” insla-
gen av magi, alkemi och sex. (Singelton 2010 s. 10-12, Doniger 2014 s. 119-120, Alter 
2005) Yogan med inslag av magi, alkemi och sex är överhuvudtaget inte nämnd i 
ansökningshandlingarna och inte heller i UNESCOs förklarande text. Konstruk-
tionen av yoga såsom den delvis framstår i materialet från UNESCO sker således i 
en växelverkan mellan akademiker (indologer) och en indisk religiös/intellektuell 
(oftast manlig) elit.
 En realpolitisk delkonsekvens av nationalismen är framväxten av så kallad hin-
duisk nationalism, eller fundamentalism om man så vill. Patrick McCartney (2017) 
har pekat på att de ideal som reproduceras både i Indien och västvärlden inom 
yogadiskursen är färgade av just en sådan nationalism. Han sammanfattar det i 
maximen ”den vediska livsstilen” (s. 2) i kontrast då till en slags ytlighet och ett 
andligt förfall i väst. Men också i kontrast till de former av hinduism som befin-
ner sig utanför fåran av en religiositet definierad av ett fåtal konservativa manliga 
religiösa specialister.
 En slutsats att dra är att ”yoga” i vissa sammanhang ”kidnappats” av några få, 
nationalister, med en premiärminister (Narendra Modi) i spetsen. Här kan det vara 
värt att notera, i linje med Rodney Harrison (2018 s. 136,) ett slags inbyggt pro-
blem i processen som leder fram till att något upptas på UNESCOs världsarvslista. 
Eftersom nomineringsförslaget måste komma från en statlig instans kan det vara 
svårt för grupper i marginalen att göra sina röster hörda. I fallet yoga blir också 
en särskild politisk inriktning synlig, d.v.s. hindunationalismen. Ett antal av de 
institutioner som har skrivit under ansökan har också kopplingar till det av Modi 
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inrättade ministeriet för traditionell medicin i Indien (https://www.ayush.gov.in/).
Till skillnad från McCartney skulle jag ändå säga att den hindunationalistiska 
beskrivningen må vara framträdande i ansökningsdokumenten till UNESCO 
(Consent of Communities 2014), men, och detta är viktigt menar jag, den står i kon-
trast till en helt fantastiskt stor variation av yoga-utövning runt om i världen. Där 
McCartney är alarmist skulle jag tillsammans med Wendy Doniger (2014 s. 125, 
147) placera mig i en hoppfullhetens position i vilken majoritetens mångfald envist 
fortgår och konstant förändras utanför den snäva definition yoga får i en hinduna-
tionalistisk eller elitreligiös normativ kontext. 

Avslutande tankar
Om ett kritiskt anslag ska undersöka de olika maktstrukturer och normer som 
upprätthålls inom ett visst område så är det också, enligt mig, nödvändigt att un-
dersöka min egen position som vetenskapsperson. Enklare uttryckt: Vem är jag att 
ta mig rätten att kritisera och faktiskt också definiera yoga? I mitt fall definierar jag 
ju yoga som en mångfald av olika praktiker i konstant förändring. Den förståelsen 
lutar sig dock mot en vetenskaplig undersökning, ett läsande av texter om yoga 
och dess olika former. Den är också konsekvensen av att lyssna på många röster, 
inte bara på de röster som har makt, som skriker högst eller till och med har vapen 
i sina händer. Min plikt som vetenskapsperson är att vara ödmjuk inför det jag 
studerar, uppmärksam på vem det är som talar och ifrågasättande inför det som 
förenklar beskrivningar av historiska skeenden. I slutändan är det också att inse 
vetenskapens föränderlighet, det som ligger i bakgrunden hela tiden, som innebär 
att vi vetenskapare aldrig når en slutpunkt där allt är färdigt och en gång för alla 
avtäckt.
 Även om yoga presenteras som många olika saker i de texter från UNESCO jag 
har undersökt här, som medicin, filosofi, tradition och religion, är det också beskri-
vet som ett enda sammanhållet fenomen. Yoga blir aldrig den levande, förändran-
de, växande organism som yogas historia faktiskt framträder för min vetenskapliga 
blick. Den process som händer i texterna är att yoga essentialiseras; det får en enda 
fast kärna, en historia och ett ursprung. Det är en tradition och en filosofi. Jag tän-
ker att det hade varit så lätt att skriva i plural, att skriva ”filosofiska idéer”, ”olika 
traditioner” istället. Genom den en enda språkliga ändringen skicka ut en annan 
bild, en rikare bild som öppnar upp hela den fantastiska mångfalden och kreati-
viteten som ryms i ett enda ord: ”yoga”. Vad människor tänker, talar och skriver 
förblir aldrig detsamma, vad människor gör och praktiserar, omvandlas ständigt. 
Det kanske allra tydligaste tecknet på detta är just de otaliga former av yoga som 
finns runtom i världen idag.
 Och så allra sist vill jag återvända till det citat ur Katha Upanisad som inledde 
denna essä; ”yoga är både att komma till varat och upphöra att vara”. En definition 
som upphäver sig själv egentligen, som talar om för oss att det är öppet, tolkar jag 
texten idag 2400 år senare. En bestämning som – och så ofta i Upanisaderna – för-
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blir obestämd, som alltid kräver sin utläsare om och om igen. Det vill säga, och det 
med bestämdhet, något som inte kan spärras in och låsas fast i en enda form.
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Religion og likestilling i et kritisk 
kulturarvperspektiv 

Ida Marie Høeg

Innledning
Kjønn er sporet som et fundament for religion, og kjønn tjener som et sentralt ele-
ment i utformingen av religiøs praksis.. Den religiøse tradisjonen har ofte favori-
sert menn og komplisert endring (Økland 2005). Kritiske kulturarvstudier studerer 
måtene kulturarv skapes, gjenopprettes og vedlikeholdes (jf. Smith 2006, Harri-
son 2013). Plausibel feminin og maskulin praksis forvaltes gjennom historien, og 
mellom kulturer. Hva som betraktes som “normalt” og bestemmer tilhørighet og 
ekskludering og er således innskrevet i forholdet mellom kjønn og makt (Hall 1997: 
1–10). Å rette blikket mot kjønn vil kunne peke hvordan femininiteter og masku-
liniteter spiller en rolle i kulturarvsprosesser og hvilke ulikhetsregimer som kan 
spores (Rodéhn 2017:142). I tråd med Donna Haraways (1991) idé om at kunnskap 
alltid er situert, kan nye identiteter og nye tilknytninger gi et nytt blikk på det re-
ligiøse handlingsrommet. Den epistemologiske innsikten som dette representerer, 
innebærer behovet for å høre et mangfold av stemmer og ivareta kompleksiteten i 
narrativer og diskurser. 
 Hvordan nærme seg det religiøse rommet og den religiøse praksisen i et kritisk 
kulturarvsperspektiv? I denne artikkelen vil jeg peke på hvordan endringer i synet 
på mannlig og kvinnelig har åpnet og begrenset kvinner og menns utfoldelse i det 
religiøse rommet. Vilkårene til likestilling mellom kjønnene viser hvordan den reli-
giøse kulturarven har endret innhold og hvordan kjønn får ulike representasjoner. 
Likestilling i et kulturarvperspektiv må derfor studere samfunnsstrukturer og un-
dertrykkende institusjoner som hindrer like rettigheter og muligheter for kvinner 
og menn i samfunnet (Grahn & Wilson 2018). De rettslige og politiske vilkårene for 
religion og religionsutøvelse og likestilling er derfor sentralt. Et annet like sentralt 
område er aktørene selv som handlende og kommuniserende med strukturene og 
de kulturelle institusjonene. Det sentrale spørsmålet er når individ og grupper er 
selvbestemmende aktører og er i stand til å utfordre og motstå dominansstrukturer 
(McNay 1992) og sånn sett endre kulturarven. Denne artikkelen vil derfor peke på 
forskning hvor kvinner som religiøse aktører navigerer innenfor liberale og kon-
servative religiøse miljøer for å oppnå full inkludering. Det vil jeg gjøre ved å vise 
til andres og egen forskning som peker på handlinger og diskursive prosesser hvor 
kvinners roller, metoder og strategier åpner opp handlingsrommet. Med utgangs-
punkt i disse studiene vil jeg referere til den pågående diskusjon mellom feminis-
tisk forskning og feministisk religionsforskning. I denne sammenheng vil sentrale 
begreper som andregjøring, agens og å gjøre religion bli diskutert. Jeg vil starte med 
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å introdusere feministisk forsknings forhold til religion og deres syn på vilkårene 
for likestilling mellom kjønnene i religionene.

Kjønn og sekularisme
Nåtidige akademiske og bredere sosiale diskurser om feminisme har en tendens 
til å marginalisere de religiøse kvinnene i deres kamp for kvinners rettigheter og 
likestilling, enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt (Nyhagen 2019). Det er som 
om religiøs tro på den ene siden, og troen på likestilling på den andre siden er 
uforenlig. Religiøse kvinners krav og handlinger ansees ikke som en feministisk 
strategi, og faller derfor utenfor et feministisk perspektiv. Til grunn ligger det en 
bred antakelse om at feminisme og likestilling går hånd i hånd med sekularisering. 
Det er derfor vanlig å framstille sekularisme som en garanti for kjønnslikestilling.
 Historikeren Joan Wallach Scott utforsker sekularisme i et kjønnsperspektiv. 
Hun utfordrende påstanden om at sekularisme, både i praksis og diskursiv be-
tydning, alltid har vært synonymt med likestilling mellom kjønnene (2008). Hun 
viser hvordan sekulære samfunn har blitt brukt til å rettferdiggjøre påstander om 
at den vestlige kristne sivilisasjonen er religiøs overlegen. Hun bestrider at i de 
vestlige samfunnene er kvinnenes frigjøring ekvivalent med likestilling. Etablerte 
forestillinger om at kvinner i Vesten er frigjorte har tjent til å vende oppmerksom-
heten bort fra de vestlige samfunnenes pågående vanskeligheter med å oppnå 
likestilling mellom kjønnene (2018:183). Det var ikke før spørsmålet om islam duk-
ket på slutten av 1900-tallet at likestilling ble et sentralt trekk ved diskursen om det 
sekulære samfunnet. Idealer om likestilling og seksuell frihet ble da utformet i po-
lemikk mot muslimer i Vesten og Midtøsten (2018:1). Scott forstår konstruksjonen 
av islam i vestlige samfunn som den "andre" (2018:19).  Det handler om hvordan 
de sekulære fellesskapene bekrefter islam som en diametral kontrast til de progres-
sive og moderne verdiene som vestlige nasjonalstater mener å representere. Hun 
antyder at vestens vrengebilde av islam som den andre, ofte går på bekostning av 
kvinner i vestens sosiale og økonomiske rettigheter. Andregjøringen av islam har 
også blitt brukt til å framstille religion generelt, som fiendtlig mot kvinner, i tillegg 
til at religiøse institusjoner motsetter seg frihet og demokrati.   
 Likestilling framstår ofte som synonymt med sekularitet, og religion framstår 
ofte som synonymt med kjønnsulikhet. Denne binær forestilling om religion og 
det sekulære som preger holdninger til religion, likestilling og sekularisme er ikke 
Scott alene om å påpeke. Både sekulære og religiøse feministiske forskere kritiserer 
«myten om opplysningen» og bemerker at både religion og sekularisme har kapa-
sitet til å støtte kjønnsulikhet og likestilling (Nyhagen 2019). 
 Studier av religiøse kvinner trenger mer enn diskursive analyser av hvordan 
religion er fordelt og hvilke påvirkning religion har på kultur og samfunn. For å 
vinne ny innsikt i likestilling i religiøse sammenhenger kreves det representasjon 
av kvinnene selv. I tråd med feministisk forskning må kvinner og mangfoldet av 
kvinners røster bli hørt og anerkjent. Et nedenifra og aktørsentrert perspektiv gir 
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kvinner én og flere stemmer. I kombinasjon med hvordan strukturene oppretthol-
der og endrer seg, vil det kunne avdekke kvinners rolle i samfunnet og innenfor de 
religiøse organisasjonene. Dette bidraget er mangelfullt i Scotts analyse av sekula-
rismediskursen og dens politiske implikasjoner. Vender en blikket mot sosiale og 
kulturelle kontekster, er religion en sosial og politisk realitet i vestlige sekulære 
samfunn. Og innenfor de religiøse organisasjonene og institusjonene er likestilling 
slett ikke noen fremmed eller avleggs for religiøse kvinner. Som vi skal se, virker 
kvinner fra ulike religioner til nye former for handlefrihet.

Offentlighet og agens
Mange studier har fokusert på spørsmålet om hvordan kvinners praksis i religiøse 
organisasjoner kan undergrave den maskuline hegemoniske ordenen. Religions-
forskere har beskrevet paradoksene til religiøse kvinner, og deres metoder for å 
takle patriarkatet (se for eksempel Gervais, 2012; Manning 1999). Litteraturen viser 
til former for praksis som utfordrer den eksisterende sosiale ordenen og begrenser 
øker kvinneres handlingsrom. Denne litteraturen peker på et dominerende møns-
ter. En viktig strategi religiøse kvinner bruker for å overvinne sin marginale status 
er inntoget i offentligheten. Forskning på lekmannsbevegelsen kan tjene som et 
eksempel på denne strategien i likestillingsprosessen. 
 Den norske lekmannsbevegelsen hadde bred gjennomslaget for religiøst engasje-
ment fra andre halvdel av 1800-tallet. Kravet om pietistisk inderlighet i trosspørs-
mål og aktiv innsats for misjon, mobiliserte mange kvinner. Overalt utgjorde kvin-
nene flertallet når emissærer og andre forkynnere holdt sine møter. Kvinnene var 
mer enn tilhørere. De organiserte seg i kvinneforeninger som ble ledet og drevet 
av kvinnene selv, og det foreningene de som bestemte hvilken misjonsorganisasjon 
de innsamlede midlene skulle gå til. I kampen for gudsriket bygde bevegelsen opp 
kvinners identitet. Kvinner påtok seg roller som tidligere hadde vært forbeholdt 
menn. Like fullt hadde bevegelsen ikke bare potensialer til å provosere rådende 
oppfatninger om kjønnsroller, men også til å konservere dem. Historikeren Bjørg 
Seland viser at flertallet av kvinnene støttet opp om den eksisterende tilstand i 
bevegelsen – at kvinner ikke skulle forkynne eller ha formelle posisjoner. Men 
kallstanken, forestillingen om at enkelte mennesker var kallet til særlig oppgaver, 
ga også en åpning til å utfordre rådende rollefordeling mellom kvinner og menn. 
Med legitimeringen av formelle posisjoner som misjonær og misjonskvinne, trådte 
kvinnene inn i offentligheten (Seland 2000). Kvinners utvidelse av grensene for sitt 
tillatte virkefelt vitner om agens og aktive innflytelse på det sosiale og religiøse 
livet (Griffith 1997). 
 Med bakgrunn i ulike fagtradisjoner og teoretiske ståsted har agens, vært et 
viktig perspektiv til å forstå kjønnslikestilling. Agens er et begrep for utøvelse – at 
en har vilje og evne til å forårsake endring i en tilstand. Agensperspektivet ser 
etter hvilke strategier kvinner bruker og hvordan de navigerer – i vår sammen-
heng innenfor de religiøse tradisjonene. Sentralt står forhandlinger om tradisjonell 
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praksis, ofte for å oppfylle kravene til et moderne liv. Studier av kvinner i religiøse 
organisasjoner har vært opptatt av hvorvidt kvinner har og hvordan de oppnår 
agens. Et sentralt spørsmål er kvinners rom og handlefrihet i religion (Reilly 2011). 
Flere studier av kvinners agens i religiøse organisasjoner, også konservative, viser 
at kvinner ikke er passive mål for religiøse diskurser. Derimot peker de på at de 
skaper nye rom og utfordrer handlefriheten. Innenfor rammene til den religiøse 
tradisjonen er de religiøse subjekter (Avishai 2008). I Saba Mahmood (2004) studier 
av kvinner i moskebevegelsen i Egypt fremholder hun at kvinners religiøse praksis 
er alt for kompleks til å forstå som brudd eller videreføring av den kjønnede reli-
giøse praksisen. Hun hevder at religion kan produsere ulikhet, men også utfordre 
undertrykkelse. For eksempel viser kvinnene hvordan islam gir nye former for 
kjønnet handlefrihet og bidrar til nye artikulasjoner av religion.
 En kritikk av agens-begrepet er at fokuset på religiøse aktører kan ignorere 
strukturelle og kulturelle sammenhenger som organiserer den religiøse praksisen 
(Avishai 2008:412). På slutten av 1990-tallet studerte jeg kvinnelige prester på ar-
beidsmarkedet i Den norske kirke. En representativ spørreskjemaundersøkelse gav 
muligheter for å utforske deres erfaringer, også utover avkrysningene i de lukkede 
svarkategorier (Høeg 1998a: 27-29).1  Undersøkelsen viste at kvinner i prestetjenes-
te hadde erfaringer med å bli objektivisert og usynliggjort. Flere hadde opplevd å 
bli forbigått ved ansettelse. Noen hadde trukket søknaden sin på grunn av kvinne-
prestmotstand, hatt ubehageligheter i møte med arbeidsplassen som nytilsatt og 
ikke fått kollas (biskopens tjenestebrev) ved innsettelse. Alt dette på grunn av at de 
var kvinner og ikke menn (Høeg 1998a).
 Kvinner i prestetjenestes evner og muligheter til å ta styring, måtte skje i en kirke 
som påla dem å tilpasse sin yrkesutøvelse. Det var innenfor disse strukturene de 
kunne skape nye rom for utforming av en ny presterolle (Høeg 1998b). Deres egen 
fagforening øvet stort press på dem. Presteforeningen som er fagforeningen og 
profesjonsforeningen til flertallet av norske prester og teologer, institusjonaliserte 
kravet om tilpasning. Fagforeningen hegnet om motstanderne av kvinners pre-
stetjeneste og var opptatt av å legge forholdene til rette for dem. Gjennom Preste-
foreningens såkalte Kjøreregler for kollegafellesskap og samarbeid, som først ble 
avskaffet i 2004, ble kvinners prestetjeneste, og ikke motstanderne av kvinners 
prestetjeneste, framstilt som et problem kirken måtte løse. Kjørereglene gikk ut på 
at kvinneprestmotstandernes ikke skulle bli pålagt å samarbeide med kvinner i 
prestetjeneste om gudstjenesten. 

1 I 1997 fikk samtlige kvinner i prestetjeneste (150) tilsendt et spørreskjema med åpne og lukkede sva-
ralternativer. Gruppen utgjorde sokneprest, kapellan, stiftskapellan og vikarprest. 57% prosent svarte 
på undersøkelsen. Surveyen har satt søkelys på ulike sider ved ansettelsesforholdet og ansettelsesreg-
lementet, rekrutterings- og ansettelsespraksis, valg av arbeidssted og stilling og kvinners syn på det å 
være prest, likestilling og forholdet til kvinneprestmotstanderne. Spørreskjemaet har også spørsmål 
som tar for seg de kvinnelige menighetsprestenes status, tilhørighet og bakgrunn. 
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Den norske kirke sammen med Presteforeningen var altså mer opptatt av å tilret-
telegge for kvinneprestmotstanderne enn kvinner i prestetjeneste. Å utelukkende 
å sette søkelys på agens ville lett kunne overse disse vilkårene for kvinners preste-
tjeneste, og hvordan vilkårene begrenset dem i utøvelsen av yrket og i relasjon til 
kolleger. 

Kjønnsoverskridende religiøs praksis
Kvinnenes strategi for likestilling kan også beskrives som «å gjøre» religion. Å 
gjøre religion henger sammen med en søken etter et autentisk religiøst subjekt 
og utformes i sammenhenger hvor en opplever at religionens symbolske grenser 
er truet (Avishai 2008). Å gjøre religion spiller på begreper å gjøre kjønn. Å gjør 
kjønn argumenterer for viktigheten av å se på kjønn, ikke som noe statisk, men 
noe som handles fram i sosiale kontekster (West & Zimmerman 1987). Begrepet å 
gjøre kjønn blir ofte kritisert for ikke å fange opp endring, men heller vise hvordan 
kjønnskonvensjoner fungerer. I stedet for å gjøre kvinne og mann i gjentagende 
handlinger og ytringer, mener Judith Butler at for å bedre kunne forklare endringer 
i adferd kreves det at kjønnsteoretikere konseptualiserer dette skiftet til "undoing" 
kjønn. Undoing viser til at handlinger har et endringspotensiale dersom en bryter 
med forventningene til kjønn eller aktivt utfører noe uventet (Butler 2004).  
 Begrepet å omgjøre religion er på sin side også rettet inn mot å fange opp brudd – 
hvordan handlinger og praksiser bryter menns dominans over kvinner og kvinners 
underordning. Det vil si at religiøse handlingsregler ikke alltid videreformidler 
den tradisjonelle praksisen, men handles og tolkes på nytt i tilknytning til eksis-
terende teologiske og institusjonelle strukturer (Darwin 352-354; Rinaldo 2008). 
På den måten kan de både være fleksible og bryte kjønnskonvensjoner. Helana 
Darwin har et kritisk kjønnsperspektiv på å gjøre religion. Hun argumentere for 
det "å gjøre kjønn" og "å gjøre religion" fungerer som sammenflettede systemer for 
agens. I likhet med jødisk religion, er jødisk feminisme praksisorientert. Dermed er 
feministisk teologisk refleksjon ofte innebygd i ritual og liturgi. Med dette kulturel-
le bakteppe gjør ikke bare jøder religion eller det jødiske uten også at gjøre kjønn. 
Når jødiske kvinner omgjør religion, gjør de handlinger som er et kjønnsavvik og 
da også et religiøst avvik. På denne måten gjør de også religiøs feminisme. 
 Siden framveksten av den jødiske feministiske bevegelsen, har kvinner fått 
tilgang til en rekke religiøse praksiser som de tidligere slapp å gjøre, eller sagt med 
Helena Darwin, som de var ekskludert fra (Darwin 2018). Det jødiske bønnesjalet 
(tallit) og hodeplagget (kipa) er rituelle gjenstander som inngår i religiøs praksis. 
Plaggenes historiske maskulinisering viser at retningslinjer for kjønn og religion er 
uløselig flettet sammen i jødisk ritualoverholdelse. Både rituelle gjenstander, steder 
og romlige innredninger utrykker og tilrettelegger for kjønnet praksis. Basert på 
forskning om sted og religion, har jeg studert hvordan en moderne ortodoks me-
nighet, Det jødiske samfunnet i Trondheim, er i ferd med å transformere synago-
gen. De endrede måtene kvinner og menn gjør religion og kjønn på i synagogen, 
utfordres og tilpasses de romlige strukturene i synagogen. 
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Studien er basert på livsfortellinger blant jøder som bor eller som er oppvokst 
i Trondheim.2  Livshistoriefortellingene beskriver hvordan jøder som har lange 
familiebånd til byen og jøder som er første generasjons immigranter forhandler 
jødisk identitet. Livshistoriene sentrerer om fortellinger fra det jødiske miljøet hvor 
synagogen og gravplassen som sosiale og fysiske steder er sentrale.
 Studier av steder og religiøse rom, viser at dette vanligvis er spenningsfullt, der 
sosial makt og autoritet hevdes og utprøves (Brenneman & Miller 2016, 88). Min 
studie viser at når jøder i Trondheim ivaretar og videreutvikler jødisk identitet og 
kulturproduksjon, avslører den romlige siden ved jødisk identitet hvordan makt 
fungerer i synagoge-bygningen i forskjellige situasjoner og sammenhenger. Makt-
strukturen uttrykkes gjennom ortodokse definerte handlinger i synagogen som har 
blitt tilpasset det jødiske miljøet i Trondheim og overført gjennom generasjoner. 
Den ortodokse jødedommens definisjon av hvem som er jøde, og religiøse for-
pliktelser knyttet til å være en jødisk mann eller en jødisk kvinne, regulerer i stor 
grad hvem som deltar og utfører rituelle handlinger. De forskjellige rituelle rollene 
for hvert kjønn har vært foreskrevet av ortodoks jødisk lov (halakha). I ortodokse 
menigheter som er forpliktet på halakha må kvinner og menn sitte hver for seg i 
synagogen, kvinner vil ikke bli talt med i gudstjenesten (minyan) eller kalt opp for 
å lese fra de bibelske skriftene eller be for deres avdøde (kaddish). 
 Handling fremstår som et avgjørende element i romlige formasjoner (Löw 2016). 
Regulering av medlemmenes religiøse praksis i synagogerommet er en del av 
sosialiseringen inn i et rituelt liv, undervist om i barndommen og praktisert gjen-
nom oppvekst og voksen alder. På den måten er rommet en integrert komponent i 
jødisk identitetskonstruksjon. I denne forbindelse er ikke synagogen et sted jøder 
kommer fra, det er et sted de er. Synagogen representerer akkumulert historie. 
Narrativene forteller om stedet som et minne om forfedre og besteforeldre og egne 
romlige opplevelser med synagogen. Følgelig er det et rom basert på tidligere og 
nåværende romlige handlinger utført av dem selv og deres forfedre. De sosiale og 
fysiske opplevelsene av rommet gjør stedet til en viktig bakgrunn for meninger og 
begrunnelser for de romlige arrangementene. 

2 Blant de 20 voksne som ble intervjuet i 2019 og 2020 er det ni kvinner og elleve menn. Alle har vokst 
opp i Trondheim med unntak av fire som har vokst opp i utlandet og én informant som har vokst opp 
utenfor Midt-Norge. Alle bor i Trondheim eller Trøndelag med unntak av én som er oppvokst i Trond-
heim, men som nå bor i Oslo. Halvparten har mor eller far som har immigrert. Informantene er spredt 
i alder: To er i slutten av 20-årene, to i 30 årene, fem i 40 årene, én i 50-årene, syv i 60 årene og tre i 70 
årene. Én av informantene er konvertitt. To har jødisk far, men ikke-jødisk mor, og ser på seg selv som 
jøde. Fem har eller har hatt jødisk ektefelle. I tillegg til livshistorieintervjuene med 20 personer ble for-
stander Rolf Buchmann intervjuet og leder for menighetens venneforening, Henriette Kahn, intervjuet 
om driften og menighetens ulike aktiviteter. Alle de 20 intervjuene er anonymisert og personidentifi-
serende opplysninger er slettet. Prosjektet er meldt inn og godkjent av Norsk senter for forskningsdata 
(NSD). Prosjektet er en del av forskningsprosjektet Negotiating Jewish Identity, finansiert av Norges 
forskningsråd.
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Kontroversen rundt hvem som har tilgang, hvor og når viser at betydningen av 
synagogen som sted ikke er bestemt en gang for alle, men som kan endres (Massey 
2005), selv når en bærer på en tung kulturtradisjon som skal forvaltes.
 Kvinners likestilling er spenningsfylt i det jødiske etnisk-kulturelle samfunnet. 
Nå Trondheimsjødene forhandler jødisk identitet er det i relasjon til kjønn og tra-
disjon. For noen er deres tilhørighet til et etnisk kulturelt samfunn viktigere enn å 
utfordre religiøse kjønnsnormer for å få til endring. For andre med en liberal femi-
nistisk tilnærming favoriseres en kjønnsoverskridende religiøs praksis. For begge 
gruppene utgjør samspillet mellom rom og kjønn spørsmålet om kjønnslikestilling 
skal trumfe etablert ortodoks overholdelse. Når det gjelder å være medlem av det 
jødiske samfunnet og en jøde i det verdslige Norge, ser det ut til at ortodoksi og 
kjønnsidentitet samles og konfronterer hverandre. Denne dynamikken er uløselig 
knyttet til hvordan andre jøder territorialiserer stedet, samt hvordan ikke-jøder 
territorialiserer sekulære steder - hvordan de får tilgang til, markerer og bruker 
stedet. Å endre den distinkte kjønnsrolleinndelingen i synagogen er imidlertid 
et viktig spørsmål for noen menn og kvinner i menigheten. Selv om dette ikke er 
en representativ studie for medlemmer av menigheten, avslører tilknytningen til 
ortodoks jødedom ingen sterke kjønnsforskjeller i denne saken. Alle kvinnene og 
mennene støttet ordningen med et ikke-kjønnsdelt rom under gudstjenestene, hvor 
kvinner ikke må ta plass på galleriet, men kan stå ned sammen med mennene.  
 Når det gjelder den såkalte minyanen, at det må være 10 jødiske menn til stedet 
for at en gudstjeneste skal kunne gjennomføres, er det kvinner og menn i menighe-
ten som både vil og ikke vil fremme egalitære forandringer ved å la kvinner være 
tellende. Kvinner i menigheten som argumenter for at bare menn skal kunne telles, 
kan forstås som feministisk religion. Faktum er at kvinner er langt mer aktive i 
menigheten enn menn. Rasjonale til en av informantene, Adah, er at ved å opp-
rettholde en tradisjonell minjan hvor bare menn telles, vil menn føle seg forplik-
tet til å engasjere seg. Som hun sier, har også menn i menigheten et ansvar for å 
opprettholde aktiviteten i menigheten. At menn må komme for at det skal bli en 
gudstjeneste, mener hun vil skape en kjønnsmessig balanse i ansvaret for menig-
hetens gudstjenester, og ikke velte ansvaret over på kvinnene. Dette kan forstås 
som at en feministisk posisjon fremmer en ikke-egalitær praksis. Adah ser menig-
hetslivet under ett, og hva som vil tjene den jødiske menigheten, og ikke minst 
kvinnene i menigheten. Adahs augmentative kraft illustrerer at jødiske kvinner har 
handlingsrom til å stille krav til menn. Det gjør hun ved å bryte med den binære 
forestillingen om sekularisme som garanti for handlefrihet og religion som hindrer 
det. Handlingsfrihetens rekkevidde bruker hun til å argumentere for å oppretthol-
de ikke-egalitære religiøse handlinger. 
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Avslutning
Forholdet mellom religion og kjønn er ikke enhetlig og statisk, men variabelt. Det 
er vanskelig å lage generaliseringer, og helt nødvendig å ta høyde for spesifikke 
historiske, politiske, sosialøkonomiske og kulturelle sammenhenger for å forstå 
forskjeller mellom konservative og liberale religioner og spore hvordan kvinner ut-
former religion. Forskere som har engasjert seg etnografisk med religiøse kvinner 
er opptatt av å utforske erfaringene til religiøse kvinner, snarere enn å skyve femi-
nistiske valg på dem. Feministisk forskning som ser på de komplekse forholdene 
mellom kjønn og religion gjør det mulig å oppdage mange og trinnvise handlings-
rom og strategier som er iboende i spenningen mellom kjønn og religion (Ecklund 
2003). En slik framgangsmåte gjør at vi kan analysere hvilke mekanismer religiøse 
kvinner bruker for å muliggjøre praksis, definere rom og bekrefte identitet.  
 Innblikket i konservativ og liberale religiøse miljøer utfordrer myten om at kon-
servativ religiøs praksis nødvendigvis er undertrykkende for kvinner. Ved å skifte 
det analytiske fokuset til en kjønnsoverskridende religiøs praksis, belyser de nevn-
te studiene hvordan det å omgjøre kjønnet religion bidrar i retning egalitær sosial 
endring. Som forskning har vist, gjør ikke folk bare religion på kjønnede måter, 
men de gjør også ofte kjønn på religiøse måter (Avishai 2008). Å omgjør religion 
er derfor også å omforme en kjønnet praksis (Darwin 2018). Når religiøse kvinner 
omformer religion, omformer de også kjønn. 
 De historiske og sosiale prosessene som definerer rommet for kvinners religiøse 
utfoldelse bidrar til problematisere rollen til kulturarv og kjønn i kulturarvspro-
sesser. De empiriske studiene viser at kjønn er situert i tradisjon og at den religiøse 
kulturarven på noen områder vedlikeholdes og på andre områder endres. Studiene 
som er presentert kan spore at religiøse handlinger stadig skaper kulturarv gjen-
nom romlige praksiser, strategier og prosesser. Fokuset på religiøse handlingsrom 
og praksiser illustrerer tydelig at begreper om kjønn har en dynamisk og reforme-
rende agenda. Kritiske kulturarvstudier er opptatt av å anerkjenne kjønn som et 
viktig strukturene prinsipp (Grahn & Wilson 2018). I fortsettelsen er det viktig at 
denne forskningstradisjonen innovative tilnærminger til bruk av kjønn også utfor-
sker kjønn i sammenheng med religion.

Referenser 

Avishai, O. (2008). “Doing Religion” in a Secular World: Women in Conservative   
 Religions and the Question of Agency. Gender & Society 22: 409–33
Brenneman, R. & Brian J. Miller (2016). When Bricks Matter: Four Arguments   
 for the Sociological Study of Religious Buildings. Sociology of Religion 77:   
 82–101.
Butler, J. (2004). Undoing gender. Milton Park. Routledge.



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          41

Darwin, H. (2018). Redoing Gender, Redoing Religion. Gender & society, 32   
 (3):348–370. DOI: 10.1177/0891243218766497
Ecklund, Elaine H. (2003). Catholic Women Negotiate Feminism: A Research   
 Note, Sociology of Religion 64 (4):515–524, https://doi.org/10.2307/3712339.
Gervais, C. L. M. (2012). Canadian women religious’ negotiation of 
 feminism and Catholicism. Sociology of Religion 73 (4): 384-410.
Grahn, W. & Wilson, R. J. (Eds.) (2018). Gender and Heritage. Performance, Place   
 and Politics. Routledge.
Griffith, M. R. (1997). God’s daughters: Evangelical women and the power of 
 submission. Berkeley: University of California Press.
Hall, S. (Ed.) (1997). Representation: Cultural representations and signifying   
 practices. Sage Publications, Inc; Open University Press.
Haraway, D. J. (1991). Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature.   
 New York: Routledge.
Harrison, R. (2013). Heritage. Critical Approaches. London & New York: 
 Routledge.
Høeg, I. M. (1998a). Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke.    
 Trondheim: Tapir forlag. 
Høeg, I. M. (1998b). Kvinner i en ny presterolle. Hva betyr kjønn for 
 kvinnelige presters yrkesliv, og hvor relevant er begrepet ‘den kvinnelige  
 presterollen’? Norsk teologisk tidsskrift 99(4): 221 – 235.
Löw, M. (2016). The Sociology of Space: Materiality, Social Structures, and Action.   
 New York: Palgrave Macmillan US.
McNay, L. (1992). Foucault and feminism. Power, Gender and the Self. Cambridge:   
 Polity Press.
Mahmood, S. (2004). Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist 
 Subject. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Manning, C. (1999). God gave us the right. Conservative Catholic, 
 Evangelical Protestant, and Orthodox Jewish women grapple with feminism. 
 New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Massey, D. (2005). For Space. London: Sage.
Nyhagen, L. (2019). Contestations of Feminism, Secularism and Religion in the   
 West: The Discursive Othering of Religious and Secular Women. Nordic   
 Journal of Religion and Society. 1(32): 4-21. DOI: https://doi.org/10.18261/  
 issn.1890-7008-2019-01-01
Reilly, N. (2011). Rethinking the Interplay of Feminism and Secularism in a   
 Neo-Secular Age. Feminist Review 97(1):5-31.
Rinaldo, Rachel (2008). “Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and   
 the Public Sphere in Indonesia.” Social Forces 86:1781–804.
Rodéhn, C. (2017). Ulleråker – kulturarv, genus och funktionsnormer. Nordisk   
 Museologi 2: 142-147. ISSN 1103-8152. 



42          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

Seland, B. (2000). ”Called by the Lord" - Women's Place in the Norwegian 
 Missionary Movement. Gender and Vocation. Women, Religion and Social  
 Change in the Nordic Countries, 1830-1940. Finnish Literature Society. s 69 -  
 112.
Scott, J. W. (2018). Sex and Secularism. Princeton: Princeton University Press.
Smith, L. (2006). Uses of Heritage. London & New York: Routledge
West, C. & D. H. Zimmerman (1987). Doing gender i Gender & Society,    
 1(2):125-151.
Økland, J. (2005). Women in their place. Paul and the Corinthian discourse of 
 gender and sanctuary space. London: T&T Clark.



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          43

Kritiska studier av livscykelriter 

Karin Jarnkvist

Stora livshändelser, som när barn föds eller par gifter sig, uppmärksammas ofta 
genom så kallade livscykelriter. Dessa riter är en form av kulturarv. De är hand-
lingar som förs vidare genom generationer men som också omförhandlas och 
förändras med tiden. I den här texten vill jag visa på betydelsen av kritiska studier 
av livscykelriter som kulturarv. Med kritiska studier menas här studier som utma-
nar invanda föreställningar om kulturarv och som i det här fallet problematiserar 
livscykelriter genom att exempelvis anlägga ett maktkritiskt perspektiv i studierna 
av dem. Sådana perspektiv är, vill jag hävda, alldeles nödvändiga för att förstå 
livscykelriters betydelse i dagens Sverige generellt och i synnerhet riternas betydel-
se som kulturarv. 
 Jag forskar om ritualisering i samband med födelse, giftermål och död utifrån 
ritdeltagarnas perspektiv och ställer frågor som: Hur skapar ritdeltagarna mening i 
de olika riterna? Vilka normer är framträdande i ritualiseringen? Hur konstrueras, 
förhandlas eller utmanas olika normer och maktrelationer i ritualiseringen? Samma 
frågor är centrala i den här texten, i vilken jag i hög grad utgår min egen forskning 
(se exempelvis Jarnkvist 2010, 2011, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b). 
 När livscykelriter studeras som kulturarv relateras ofta till riter som tradition 
vilket gör att de tenderar att få något statiskt över sig. Kulturarv betraktas i det 
här fallet som något historiskt som behöver bevaras för eftervärlden i den form de 
ursprungligen anses ha framträtt (Jarnkvist 2020a). Den statiska förståelsen av riter 
och kulturarv hänger ofta ihop med ett essentialistiskt tänkande, där riter förväntas 
bära på en inneboende mening vilken frigörs i ritualiseringen. Utifrån ett kritiskt, 
icke-essentialistiskt perspektiv blir istället andra sätt att förstå riter synliga; förstå-
elser av riter som föränderliga och komplexa, både gällande form, funktion och 
mening. 
 Kritiska studier vänder på perspektiv och utmanar invanda föreställningar om 
riter. Ett exempel är föreställningen om riters förenande kraft. Att riter kan förena 
människor i ett samhälle har uppmärksammats i många studier, allt sedan Émile 
Durkheims forskning kring sekelskiftet 1900. Ett kritiskt perspektiv synliggör hur 
riter i hög grad också skiljer människor åt, bland annat genom att visa att det finns 
föreställningar kopplade till hur riter ska utformas för att uppfattas som ”riktiga” 
riter. Dessa föreställningar skapar starka normer, vilka kan vara svåra att leva upp 
till men också att bryta mot. I den här texten visar jag, genom exempel från mina 
ritstudier, hur det kan ta sig uttryck.
 Texten behandlar också riters relation till övriga samhället. Livscykelriter har 
ofta en privat karaktär i Sverige, på det sättet att de vanligen utförs i tämligen 
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små grupper av människor. Men riternas betydelse i samhället är betydligt vidare 
än så. Riter genomsyrar populärkulturen i hög grad. Såväl dop som bröllop och 
begravning har exempelvis varit föremål för åtskilliga filmatiseringar, står i fokus 
i ett antal månadsmagasin, bloggar och hemsidor och är centrala i ett flertal olika 
realityserier. Riterna är också högst kommersialiserade och den materialitet som de 
associeras med, som exempelvis brudklänningar, ringar, dopklänningar och blom-
mor, är betydelsefull för såväl modeindustrin som för annan kommersiell verksam-
het (Knuts 2006; Åkesson & Samuelsson 2010). De riter som kan tyckas vara privata 
är på detta sätt en del av samhällsstrukturen och kulturarv i Sverige. Riterna, deras 
utformning liksom vem/vilka som utför och deltar i dem, blir normerande för hur 
ritdeltagare själva väljer att ritualisera stora livshändelser. Kritiska perspektiv kan 
bidra till en förståelse för hur livscykelriter ofta förstärker, men i vissa fall ock-
så utmanar, olika normer och värderingar och hur de därigenom påverkar olika 
maktrelationer i samhället. 
 Innan jag går vidare vill jag kort beskriva vad jag i den här texten menar med 
rit och ritualisering. Jag utgår från ett praxisteoretiskt perspektiv, i vilket rit som 
praktik, alltså själva ritualiseringen, är central. Catherine Bell (1997) definierar ritu-
alisering som ett sätt att agera som skiljer sig från andra handlingsmönster genom 
att utföras på speciella sätt och med specifika syften. Ritens mening skapas hela 
tiden genom människors handlande, i ritualiseringen, och i relation till den kontext 
i vilken handlingen sker. En konsekvens av det blir att riter förändras, försvinner 
eller tillkommer i takt med att människor och samhällen förändras. Bell hävdar att 
det har vuxit fram ett nytt paradigm i USA och Europa. Rit har framför allt kommit 
att bli en typ av uttryckssätt, där den egna individen, snarare än gud eller samhäl-
let, är i fokus.
 Enligt ett praxisteoretiskt perspektiv är ritualiseringen alltså bunden till, och 
interagerar med, världsbilden i det omgivande samhället. Vid kritiska studier av 
livscykelriter blir denna rörelse, samt interaktionen mellan rit, individ och samhäl-
le, synlig. Jag vill ge några exempel på detta från min forskning om riter i samband 
med födelse och giftermål.

Ritualisering av barns födelse 
När barn föds är det vanligt att föräldrarna har en rit som uppmärksammar hän-
delsen. Sådana riter finns troligen i alla världens länder men de skiljer sig åt mellan 
olika religioner och kulturer och även inom en och samma kultur. I Sverige finns 
till exempel barndop, barnvälsignelse, namngivningsceremoni och omskärelse. 
Tidigare var det mycket vanligt att barn i Sverige döptes inom Svenska kyrkan 
men sedan år 2000, då Svenska kyrkan separerade från staten och barn inte längre 
automatiskt blir medlemmar i Svenska kyrkan, har allt färre föräldrar valt att låta 
döpa sina barn. 
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Istället finns det tecken på att borgerliga namngivningsceremonier ha blivit allt 
vanligare1 . 
 Till skillnad från de riter som sker inom religiösa organisationer, som exempel-
vis dopet, så är namngivningsceremonin helt fri till sin form. Det finns inte heller 
någon organisation som ansvarar för att organisera den. Den som vill ha en namn-
givningsceremoni kan utforma den hur som helst och även leda den själv om en 
så önskar. Den rituella friheten kan upplevas befriande men också svårhanterlig, 
eftersom det inte finns några ramar att hålla sig till. ”Hur ska det gå till?” är en 
vanlig fråga i olika bloggar och nätforum där namngivningsceremonier diskuteras. 
Resultatet blir ofta tämligen likt det kristna dopet, som varit så tongivande i Sveri-
ge under lång tid. Människor skapar nya sätt att ritualisera samtidigt som de delvis 
håller fast vid de gamla riterna. Praktiken känns igen från annan forskning om 
borgerliga riter, alltså riter som sker utanför religiösa samfunds ordningar. Gamla, 
kända former av ritualisering kopieras eller efterliknas men ges ny innebörd (Høeg 
2009). Detta kan förstås som ett sätt att göra en handling rituell genom att ge den 
en känsla av tradition (Bell 1997) och därigenom även göra den socialt accepterad 
bland släkt och vänner (Jarnkvist 2019b) men också som ett sätt att få ett manus och 
en dramaturgi för de borgerliga riterna, vilka i dag är minimalt formaliserade. 
 Namngivningsceremonin liknar ofta det kyrkliga dopet till sin utformning men 
också i fråga om materialitet. De föräldrar jag har intervjuat är dock noga med att 
betona att både de praktiker och de materiella ting som de har hämtat från den 
religiösa riten har en annan betydelse för dem än vad de anser att de har i do-
pet. Dopklänningen, exempelvis, kan användas för att ge riten social legitimitet i 
släkten men i namngivningsceremonin kläs med ny symbolik. Barnet som individ 
ersätter den plats som Gud har i det kyrkliga dopet och kärnfamiljen och släkten 
ersätter den kristna gemenskapen och Svenska kyrkan som samfund. Istället för 
att döpas in i den kristna gemenskapen, bli medlem i Svenska kyrkan och växa i 
sin kristna tro befäster namngivningsceremonin, i de ritberättelser jag har lyssnat 
till, barnet som egen individ, en individ med egna rättigheter som växer i tron på 
sig själv och som genom riten blir en del av kärnfamiljen och släktgemenskapen.  
Namngivningen är ett tydligt exempel på den individualisering som skett inom 
ritualiseringen, där Gud eller ett religiöst kollektiv ersatts med fokus på individen 
och individens sociala gemenskap, i det här fallet släkten. 
 Exemplet med dopklänningen visar att riter är en del av en historisk process i 
vilken gamla kulturella mönster återskapas men att ritdeltagarna också kan omtol-
ka och förändra dessa mönster. Riten är alltså inte enbart en traditionell handling 

1 Det finns ingen statistik över antal namngivningsceremonier. Uppgifterna om en trolig ökning av 
antal namnceremonier kommer från mina intervjuer med borgerliga ceremoniförrättare och ritdeltagare 
samt hemsidor om namngivningsceremonier, vilka under 2000-talet blivit allt mer utvecklade och tycks 
attrahera en allt större publik.



46          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

utan uttrycker också förändringar i samhälle och kultur. Meningsskapandet sker 
både i relation till andra ritdeltagare och till det omgivande samhället. Därigenom 
kan en rit förstås på väldigt olika sätt av olika människor och i olika sammanhang.
 Om vi tar det kristna dopet som exempel så har det gått till på olika sätt genom 
historien. Det skiljer sig också nu åt i olika delar av världen samt i olika kristna 
samfund. När ett barn idag döps i till exempel Svenska kyrkan kan det vara så att 
prästen har ett visst syfte med de handlingar som riten innehåller och ger riten en 
viss symbolik men det behöver inte vara densamma som barnets föräldrar eller 
övriga ritdeltagare tillskriver handlingarna. 
 I min forskning om borgerliga namngivningsceremonier blir ritens sociala och 
kulturella funktioner synliga, liksom andra konstruktioner av mening. Det blir 
exempelvis tydligt hur den heterosexuella kärnfamiljen görs till norm genom val 
av sånger om mamma, pappa, barn (Jarnkvist 2019b). Bland de personer jag har in-
tervjuat är det framför allt mödrarna som planerar för namngivningsceremonierna. 
Min tolkning är att riter i samband med barns födelse är viktiga tillfällen för många 
kvinnor att göra sådant som bekräftar dem själva som goda mödrar; forskare kallar 
det för att ”konstruera moderskap”. Enligt föreställningen om det goda moderska-
pet är mamman en trygg förälder som bekräftar sitt barn och ger det en plats i den 
sociala gemenskapen av släkt och vänner. I riten blir föreställningar om det ideala 
moderskapet särskilt tydligt i val av sånger eller lästa texter, där mamman som 
barnets trygga famn betonas. På grund av denna norm kan riter i samband med 
barns födelse upplevas vara särskilt viktiga för kvinnor, till skillnad från män som 
inte behöver legitimera sig själva som fäder på detta sätt. Att vara en bra pappa 
handlar om andra saker. Men riter i samband med barns födelse har inte bara med 
genus att göra. Att ordna en ceremoni till vilket släkt och vänner bjuds in förutsät-
ter både en hel del socialt och ekonomiskt kapital. Det är således inte vilket moder-
skap som helst som skapas i den form av rit som jag pratar om här, utan framför 
allt en heterosexuell medelklassmamma. Diskursen om den goda modern talar i 
hög grad till den tämligen välbärgade kvinnan vilken har både tid och ekonomisk 
möjlighet att ställa till med fest. 

Ritualisering av giftermål
Låt oss gå över till en annan livscykelrit, bröllop, som sker i samband med att ett 
par gifter sig. Denna rit har jag ägnat mest tid åt i min forskning. Efter en tid av 
minskat antal giftermål under slutet av 1990-talet ökade antalet drastiskt under 
början av 2000-talet. Bröllop blev på några år också väldigt populärt medialt. Det 
var en våg av reportage om kändisar som gifte sig, tv visade tävlingsprogram i 
vilka brudar tävlade med varandra om det bästa bröllopet och det första program-
met likt ”Gift vid första ögonkastet” gjorde entré. Intresset väcktes hos mig att höra 
brudar och brudgummar berätta om sina bröllop, i syfte att komma åt den mening 
som brudpar skapar i bröllopen och i berättelserna om dem. Jag intervjuade 16 bru-
dar och brudgummar i heterosexuella par, varav hälften blivit vigda enligt Svens-
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ka kyrkans ordning och hälften valt borgerlig vigsel. Intervjuerna handlade inte 
enbart om bröllopet som sådant, utan också om vägen dit. Vad var det som gjorde 
att de över huvud taget valt att gifta sig? Vad betydde äktenskapet för dem? Vad 
avgjorde vilken vigselform de skulle ha, vilka kläder, och hur gick förberedelserna 
till? Hur upplevde de vigseln och bröllopsdagen? 
 Studien blev en avhandling med titeln ”När jag gifter mig ska jag göra det 
på riktigt” (2011), ett citat från en av de brudar jag intervjuade i studien. Citatet 
refererar till det stora kyrkbröllopet som norm. Det är den vackra bruden i vit lång 
klänning, blommorna, gästerna, prästen och kyrkan, som för den intervjuade gör 
vigseln till vad hon uppfattar vara en ”riktig” vigsel och bröllopet till ett ”riktigt” 
bröllop. Det är förstås inte nödvändigt med ett stort bröllop om en vill gifta sig 
kyrkligt, men det var så föreställningarna om kyrkbröllop var bland de jag inter-
vjuade. När stora, påkostade bröllop är norm leder det till flera svårigheter. Alla 
har exempelvis inte ekonomisk möjlighet att ställa till med ett ”riktigt” bröllop. 
 Att bryta mot normerna kan också vara riskfyllt. Normbrytare kan i omgivning-
ens ögon betraktas som svikare, då släkt och vänner kan förvänta sig att få delta i 
en rit som sker på ett sätt som de är vana att den ska utformas och med de materi-
ella ting de förväntar sig hör till denna rit. Mina intervjuer visar att det kan behö-
vas genomtänkta strategier för att hantera förväntningar från släkt och vänner om 
de väljer andra sätt att ritualisera än de väntade.
 För de personer jag intervjuade visade sig det ”riktiga” bröllopet vara en i 
många stycken heteronormativt färgad rit där bruden är huvudperson och brud-
gummen har en biroll, för att inte säga statist. Även i senare forskning jag gjort 
om vigslar står denna romantiska bröllopsdiskurs – som populärkulturen och den 
kommersiella bröllopsindustrin föder – i bjärt kontrast mot den diskurs om jäm-
ställdhet, med delad föräldraledighet och ideal om bådas ansvar, som många av de 
intervjuade brudarna och brudgummarna haft att förhålla sig till i sitt vardagliga 
liv. Jag tolkar giftermålet som en tydlig praktik i formandet av femininitet och 
maskulinitet. I likhet med att kvinnor förväntas vilja ha barn och bli mödrar, den 
påstådda modersinstinkten, fann jag i analysen av intervjupersonernas berättel-
ser en uttryckt förväntan om att kvinnor också ska vilja gifta sig och stå brud. En 
slags brudinstinkt. Att gifta sig, och se ut på det sätt som de romantiska filmerna, 
bröllopsmagasinen och kanske även vännerna gjort, blev en norm som samtliga 
brudar hade att förhålla sig till, även om det fanns personer som gjorde motstånd. 
Jag märkte att för brudarna var det mycket som uppfattades stå på spel om något 
gick snett den där dagen. Männen hade däremot nästan inget att förlora. Det var ju 
i hög grad kvinnans show. Det ligger något paradoxalt i att vigseln, som för många 
av de intervjuade handlar om att visa på kärlek och förening, samtidigt sätter 
parentes runt den kanske största utmaningen i deras liv; strävan efter att leva som 
två jämlikar.
 Vi lever i en tid av stor rituell förändring i Sverige. Antalet giftermål ökade 
kraftigt under 2000-talets första decennium och ligger sedan dess på en stadigt hög 
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nivå. År 2019 gifte sig omkring 53 000 par. De flesta som gifter sig har levt sambo-
ende en tid före giftermålet, och bland dem har de flesta också barn. Flera av mina 
studier (Jarnkvist 2010, 2011, 2019a) belyser barns betydelse för giftermålet men 
också för vigselns utformning. Bland de jag intervjuat är det ofta i samband med 
barns födelse som tankarna på giftermål satt fart och många beskrev giftermålet 
som ett sätt att inte bara erkänna paret utan också att stadfästa kärnfamiljen. Barn 
är inte längre en följd av äktenskap, utan tvärtom, dess tändning och kanske också 
dess motor. Vigseln blev för flera av dem ett tillfälle att också synliggöra barnen 
och deras betydelse för föräldraparet och kärleken till varandra. Några av de jag 
intervjuat har också haft dop eller namngivningsceremoni i samband med vigseln. 
Äktenskapets innehåll, dess mening, kan ha förändrats men riten finns fortfarande 
kvar, om än i delvis andra former än tidigare. 
 Även på andra sätt sker förändringar. Allt färre väljer nu kyrkliga vigslar. Denna 
vigselform, som fram till början av 2000-talet var helt dominerande, har i dagsläget 
sjunkit drastiskt och nu väljer endast en tredjedel av alla par att gifta sig kyrkligt. 
Det är troligt att framför allt de borgerliga vigslarna har blivit vanligare. Samtliga 
borgerliga vigslar som beskrivs i min avhandling var små och intima och skedde 
ofta i hemlighet. Men många har idag stora borgerliga vigslar. Dessa kan utformas 
i stort sett hur som helst men, liksom i fråga om namngivningsceremonier, väljer 
de flesta att göra de borgerliga vigslarna väldigt lika den kyrkliga normen.

Avslutande reflektion
En kritisk blick på livscykelriter som kulturarv belyser den tid av rituell hybriditet 
som vi lever i, där gammalt och nytt blandas och där människor söker efter nya sätt 
att göra riter på och fyller gamla handlingar med ny mening. Normer knutna till 
exempelvis kön, klass, religion och sexualitet skapas, återskapas, förhandlas och 
omförhandlas. Det finns exempelvis ett ökat motstånd mot den heteronormativa 
diskurs som vigseln så länge gett uttryck för. Men så länge det finns pengar att 
hämta i bröllopsindustrin – och det lär det finnas under lång tid framöver – kom-
mer troligtvis den mediala och kommersiella logiken av könens isärhållande att 
vara fortsatt stark. Det lär dröja innan kvinnan kliver ner från sin piedestal och blir 
sin makes jämlike i mediernas och marknadens bröllopsberättelser; berättelser som 
trots allt påverkar hur brudar och brudgummar utformar sina bröllop. Detsamma 
gäller riter i samband med barns födelse, där mödrarna ofta ser sig som ansvariga 
för att få riten till stånd, och det på ett sätt som uppfyller normerna i det sociala 
sammanhang de finns i.
 Avsaknaden av rituella manuskript (som platser, materiella ting och rituella 
praktiker) för riter utanför de religiösa rummen rubbar samhällets maktordningar. 
Personer som vanligen har en priviligierad position i samhället kan på den rituella 
arenan vara i en underordnad position eftersom de inte får tillgång till det som 
de religiösa aktörerna erbjuder. Tack vare sina resurser kan dessa personer dock 
ändå genomföra riterna på det sätt de själva önskar. Det krävs betydande socialt 
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och ekonomiskt kapital för att exempelvis kunna genomföra en borgerlig vigsel 
så storstilat som många önskar, då såväl lokal som musiker och officiant måste 
bekostas av den enskilda individen. Personer som däremot saknar sådant kapital 
har betydligt sämre möjligheter att genomföra ett sådant bröllop.
 Den religiösa dominansen på den rituella arenan märks också på andra sätt. 
Även om andelen kyrkliga riter har minskat så är Svenska kyrkans sätt att rituali-
sera ännu normerande för andra former av riter. Trots att många av dem jag har 
intervjuat om namngivningsceremoni och borgerlig vigsel distanserar sig från 
Svenska kyrkan som organisation, och från den tro de associerar kyrkan med, 
kopierar ritdeltagarna ofta stora delar av den religiösa riten till en civil kontext. 
Ibland tänker jag att det är som att slå in en ny present med gammalt omslags-
papper. Vigseln och ritualiseringen av barns födelse kan ha fått ny design men de 
rituella uttrycken är till stor del desamma som för 50 år sedan. Sett utifrån ett kul-
turarvsperspektiv pågår det en slags dragkamp mellan det som av många verkar 
uppfattas vara traditionella, kollektiva praktiker (och därför i sig själva tycks vara 
högt värderade och svåra att ifrågasätta), och ett sökande efter nya sätt att ritua-
lisera. Detta nya är ofta synonymt med handlingar som uttrycker någon form av 
autenticitet, där individen sätts i centrum. Samtidigt är även dessa praktiker ofta 
snarlika kopior av vad andra gjort. Jag tolkar de här spretiga rituella uttrycken som 
ett tecken på den rörelse och hybriditet som kulturarv ständigt innebär. Kulturarv 
är inget statiskt eller fastslaget som förs genom historien i någon slags ursprunglig 
form och mening. Tvärtom är det i ständigt görande, något som förändras med 
individ och samhälle. Därför är också kritiska studier av livscykelriter som kultur-
arv viktiga temperaturmätare av de sociala relationer och makthierarkier som finns 
i samhället vid en viss tid. 
 Den i skrivande stund pågående Coronapandemin är ett exempel på hur riter 
också kan påverkas av det som sker i det omgivande samhället. Många dop, namn-
givningsceremonier, bröllop och begravningar har tvingats ställas in eller utföras i 
en mycket liten grupp ritdeltagare på grund av nationella restriktioner och risk för 
smittspridning. Vilka långsiktiga effekter pandemin har på livscykelriter är idag 
omöjligt att säga men säkert är att den kraftigt påverkat människors möjligheter att 
ritualisera på det sätt som varit vanlig hittills. Kanhända har krisen i vissa fall gett 
plats för nya former av ritualisering. I andra fall kanske den helt uteblir. Oavsett 
vilket så påverkas människors uppmärksammande av stora livshändelser av den 
rådande situationen. Livscykelriter som kulturarv har därmed också för alltid för-
ändrats. Vad den förändringen innebär, för enskilda individer liksom för samhället 
i stort, återstår att utforska.
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Vykort – ett förbisett kulturarv

Ann-Catrine Edlund

Under 1970-talets tågluffssomrar trillade det regelbundet ner vykort i brevlådan i 
föräldrahemmet. Vykorten var oftast topografiska, de avbildade en stadsmiljö eller 
ett landskap på den plats där 1970-talets backpacker-generation på resa i Europa 
befann sig. Under mina egna tågluffar var jag en flitig vykortsskribent. Det skulle 
skickas vykort till mormor, fastrar, mostrar, familjen och alla klasskompisar som 
undrade vad vi hade för oss. En stor del av resan gick åt till att köpa vykort, leta 
efter frimärken (vilket kunde vara mer än svårt), skriva vykort och leta efter brev-
låda där vykorten kunde postas. På vykorten hem till familjen berättar jag om vår 
resväg, vädret och turistattraktioner som vi besökt. Dessa utpräglade turistvykort 

står antagligen modell för de förvänt-
ningar som vi har på vykortsanvändning 
idag. Turistvykortets praktik kan sägas 
fungera så här: Avsändaren är en person 
på resande fot. Meddelandet beskriver vad 
som hänt under resan. Mottagaren är en 
vän eller släkting. Vykortets topografis-
ka motiv avbildar en plats där resenären 
befinner sig.

Vykortet med Eiffeltornet är skickat hem till mina 
föräldrar och avsänt i Paris den 18/6 1976. ”Hej 
svejs! Nu befinner vi oss i Paris för andra gången. 
Idag har vi varit och sett på Triumfbågen och Eif-
feltornet. Det är varmt och kvavt som sjutton här.” 
Därefter följer en redogörelse för våra resplaner och 
meddelandet avslutas med: ”Många kokheta häls-
ningar från Dottern”. (I privat ägo.)

Under vykortspraktikens blomstringsperiod under det tidiga 1900-talet var tu-
ristvykortet dock en marginell företeelse. Man hade helt andra förväntningar på 
vykortets avsändare, mottagare, meddelande och bild. Avsändaren var sällan 
en person på resande fot. Mottagaren kunde antingen vara bekant eller obekant. 
Meddelandet kunde vara av många olika slag. Vykortets bild – om det var topo-
grafiskt – kunde antingen avbilda platser på avsändarens boendeort, eller avbilda 
en plats någonstans i Sverige, till vilken avsändaren oftast inte hade någon an-
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knytning. Kortet avsändes dessutom vanligen från hemorten. Dessa vykort från 
tidigt 1900-tal kan sägas vara ett förbisett kulturarv som vare sig dokumenterats 
eller utforskats i någon större omfattning. För att kunna förstå varför det är ange-
läget att uppmärksamma dessa vykort som kulturarv behöver vi blicka tillbaka till 
vykortets gyllene tidsålder 1900–1920 och se vilka förutsättningar i samtiden som 
möjliggjorde vykortets succé som kommunikationsmedium.

Topografiskt vykort med gatuvy från 
Matfors som är adresserat till studeran-
den Oskar Erik Lindström i Arboga och 
avsänt från hans moster i Matfors med 
den sms-liknande frågan: ”Huru mår ni 
nu?”. (SuM foto 031323.)1

Vykortet som avbildar Kungsträd-
gården är skickat mellan två personer 
som är obekanta för varandra, troligen 
1902. Det är adresserat till signaturen 
”Greta” poste restante i Härnösand, 
vilket innebar att hon kunde hämta 
vykortet på postkontoret. Avsändaren 
uppger också en poste restanteadress, 
”Enok p.r. Sundsvall”. Vykortet är 
poststämplat på avsändarens hemort, 
alltså i Sundsvall. (I privat ägo.) 

Vykortsraseriet och vykortsmodets slavar
Vykortet lanserades i Sverige under det sena 1800-talet och gjorde en kometartad 
karriär. Rekordåret 1903 sändes 43 miljoner vykort i Sverige (Billgren & Andersson 
1996, s. 98). Alla medborgare tycks ha deltagit i vykortspraktiken. Gammal som 
ung, i staden och på landsbygden, rik och fattig. Alla ville vara med och skriva 
vykort. Vykortets framgång kan förklaras med samverkande materiella, tekno-
logiska och sociala faktorer: en utbyggd infrastruktur, fototeknisk utveckling, en 
framväxande konsumtionskultur och inte minst att samtliga medborgare tack vare 
skolväsendets utbyggnad nu var skrivkunniga. I backspegeln kallas tiden mellan 
1900–1920 för vykortets gyllene tidsålder då uppskattningsvis 200–300 miljarder 



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          53

vykort skickades i Europa (Rogan 2002, s. 39). Men i den samtida dagspressen var 
tongångarna annorlunda. Där talades det om vykortsraseri, vykortsvurm och vy-
kortsmani. Vykorten ifrågasattes framför allt på moraliska och ekonomiska grunder 
(Svensson 2020). Korten var osedliga eller alltför fantasifulla samtidigt som de 
riskerade att ruinera den fattiga delen av befolkningen. I Hallandsposten 1903 före-
slås drastiska åtgärder för att komma till rätta med vykortsraseriet. 

Vore vi diktator i detta usla land, hvilket tvifvelsutan är i starkt behof af en ny 
Christian Tyrann eller Karl IX, skulle vår första ukas blifva, att vid lifsstraff med 
stegel och hjul förbjuda all tillverkning och försäljning av vykort. Detta icke blott 
af estetiska skäl, utan ock af nationalekonomiska skäl. Ty faktum är, att denna 
vykortslyx håller på att ruinera landet och icke minst den fattiga befolkningen. 
(Hallandsposten 1903-04-16, s. 3.)

De som deltog i vykortsraseriet kallades bland annat för vykortsmodets slavar 
(Norrbottensposten 1903-04-20). En nödvändig förutsättning för att bli slav under 
vykortsmodet var förstås att kunna skriva och läsa, vilket inte varit en historisk 
självklarhet. Under det sena 1800-talet genomfördes alfabetiseringsprocesser i 
Sverige och övriga Västvärlden. Tidigare hade tillgång till läs- och skrivkompe-
tens varit begränsad huvudsakligen till en ekonomisk, politisk och religiös elit. 
Spridningen av läs- och skrivkompetens och en samtidig implementering av ett 
standardiserat nationalspråk var bärande språkpolitiska komponenter i den på-
gående moderniseringsprocessen och i nationsbyggandet, inte bara i Sverige utan 
i hela Västeuropa (se t.ex. Vincent 2000; Lyons 2007, s. 29). Svenska medborgare 
hade förhållandevis tidigt tillägnat sig en mekanisk läskompetens, dvs. att lära 
sig rabbla texter utantill. Skrivkompetensen var också till en början mekanisk. Det 
sena 1800-talets skrivundervisning gick ut på att mekaniskt skriva av texter med ett 
uppfostrande eller sedelärande syfte. Att självständigt kunna producera egna tex-
ter är en sen skrivkompetens som inte utvecklades förrän under tidigt 1900-tal, där 
vykortspraktiken säkerligen hade en strategisk betydelse (Edlund 2020, s. 92 f.). 
Den samtidiga implementeringen av nationalspråket svenska rymde både demo-
kratiska och disciplinerande ansatser. Målet var en enspråkig nation där samtliga 
medborgare kunde använda riksspråket svenska för att ha möjlighet att delta i det 
demokratiska samtalet. Nationalspråksideologin var samtidigt starkt disciplineran-
de eftersom den enspråkiga normen var tvingande för alla medborgare, vare sig 
man talade en dialekt som starkt avvek från riksspråket eller om man talade något 
av minoritetsspråken (Josephson 2018; Nordblad 2015). 

Vykortet och den skrivande medborgaren
Vykortspraktiken var unik på två sätt i sin samtid. Det är det första kommuni-
kationsmedium som kunde användas fullt ut av alla medborgare. Den folkliga 
brevkultur som utvecklats under det sena 1800-talet hade naturligtvis banat väg 
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(Liljewall 2007, s. 20, 185; Lyons 2013, s. 246). Vykortet hade dock två viktiga för-
tjänster. Det kostade hälften så mycket att skicka som brev, 5 öre, och det krävdes 
inga förkunskaper om hur vykortsmeddelandet skulle utformas, till skillnad från 
brevet där det fanns ett förhållandevis fast regelverk som skribenten förväntades 
följa (Liljewall 2007, s. 14; Hall & Gillen 2007, s. 106). Vykortspraktiken var också 
unik inom den samtida visuella kulturen. Ända fram till första världskriget behöll 
de topografiska vykorten sin position som de vanligaste fotografiska bilderna i 
Sverige (Snickars 2001, s. 127 ff.).  Vykortets bilder stillade antagligen människors 
bildtörst i en vardag som annars var mycket bildfattig för de allra flesta. 
 Vykortet kan beskrivas som en multimodal medieartefakt, som består av både 
text och bild: vykortsbilden, det handskrivna meddelandet och eventuellt nå-
gon förtryckt text på kortet. Vykortet kan också sägas vara en artefakt med stark 
koppling till den moderna tiden. För att beskriva moderniseringsprocessen brukar 
begrepp som demokratisering, individualisering, rationalisering, rörlighet och 
reflexivitet bland annat användas (Liljewall 2007, s. 11). Mera sällan brukar de tidi-
gare nämnda språkpolitiska aspekterna av moderniseringen lyftas fram: allmänhe-
tens tillgång till skriftspråket och etablerandet av föreställningen om den enspråki-
ga svenska nationen. Under det tidiga 1900-talet kan man knappast tala om att det 
fanns ett likartat och standardiserat talspråk över hela landet. En standardiserad 
talvarietet av svenska etableras fullt ut först i och med lanseringen av etermediet 
radio (Teleman 2003, s. 41 f.). Men vare sig skribenterna talade skånska, dalmål, 
eller göteborgska så tycks de ha eftersträvat att använda det svenska riksspråk som 
de mött i skolans undervisning på vykorten. Genom att kommunicera via skrift i 
vykortspraktiken demonstrerar skribenterna att de besitter de språkliga kompe-
tenser som är mycket starka markörer för det moderna samhället: läs- och skriv-

kompetens och kompetens 
i svenskt riksspråk. Att 
delta i den skriftburna vy-
kortspraktiken blir därmed 
en möjlighet att identifiera 
sig som en modern skri-
vande medborgare som 
behärskar det svenska riks-
språket (Edlund 2020).

”Man skrifver vykort”. Stockholmsut-
ställningen 1909. 
Foto: Anton Blomberg, 
Stockholms stadsmuseum.
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Att skriva och ta emot vykort kallas vardaglig skriftpraktik inom den gren av 
skriftforskning som kallas för new literacy studies. Med vardaglig betonas att vy-
kortspraktiken är förankrad i skribenternas vardagliga erfarenheter och att prakti-
ken fyller vardagliga syften. Med skriftpraktik betonas att skriftanvändningen ingår 
i ett socialt sammanhang – i en social praktik – och dessutom betonas den menings-
skapande betydelse som skriftaktiviteterna får i människors vardag. Vardagliga 
skriftpraktiker utmärks av att de är informellt inlärda, att deltagande är frivilligt, 
att de är kreativa (eftersom de inte är reglerade), och att praktikerna är lågt värde-
rade i sin samtid när man talar om läsande och skrivande – vilket också stämmer 
väl in på vykortspraktiken (Barton & Hamilton 2012, s. 251 ff.). 
 Under tidigt 1900-tal existerar också flera andra vardagliga skriftpraktiker där 
den skrivande medborgaren kan använda sin nyvunna läs- och skrivkompetens 
för att både interagera, dokumentera och organisera vardagliga erfarenheter, t.ex. 
dagboken, visboken, poesiboken och levnadsminnet (Edlund 2020). Idag lever vi i 
en textmedierad social verklighet.2 Men man kan våga påstå att människors sociala 
verklighet redan under tidigt 1900-tal till betydande delar var textmedierad, och att 
skrivande var en framträdande aktivitet i den sociala verkligheten. 

Vykortens berättelser om det moderna
Det tidiga 1900-talets vykort är intressanta som kulturarv ur både kulturhistoriska, 
socialhistoriska och språkhistoriska perspektiv. Vykortens bilder och meddelanden 
bär på berättelser om både det framväxande moderna samhället, om människors 
sociala relationer och om människors vardagliga skrivande. Trots att vykortet var 
den vanligaste fotografiska bilden i Sverige från 1897 fram till första världskriget, 
och det första kommunikationsmedium där alla medborgare kunde delta aktivt, är 
vare sig den visuella praktiken eller skriftpraktiken nämnvärt utforskad på svenskt 
område.3  Jag ger här två exempel på vykortens berättelser om det moderna: en 
enkel exemplifiering av de topografiska vykortens gestaltning av det moderna och 
traditionella Sverige och en lite utförligare beskrivning av den s.k. vybytespraktiken.
 De topografiska vykorten gestaltar stadsmiljöer och naturlandskap, men kunde 
också skildra privata miljöer, till exempel det egna bostadshuset eller den egna 
affärsverksamheten. Dessa vykort erbjuder berättelser både om det moderna Sveri-
ge och det traditionella Sverige under det tidiga 1900-talet. Två vykort nedan från 
Medelpad tydliggör att vykortets storhetstid sammanföll med modernisering, ur-
banisering och välfärdssamhällets framväxt. Västhagens sjukhem i Sundsvall som 
invigdes 1916 rubriceras på vykortet som Sinnesslöanstalt. Den byggnad som är 
under uppförande på den andra vykortsbilden är ett kraftverk i Ljungaverk under 
uppförande, i Ånge kommun. 
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Berättelser om det traditionella gestaltas också i vykortens bilder. På två litogra-
fiskt framställda vykort gestaltas en grupp samer i vinterlandskap på Södra Berget 
i Sundsvall och laxfiske vid Indalsälven. 

Västhagens sjukhem i Sunds-
vall som invigdes år 1916. 
Vykortet är adresserat till en 
stockholmsadress och möjligen 
skrivet av en patient på sjuk-
hemmet: ”En liten påminnelse 
av Parken här hemma om Du 
visste vad den blivit fin. ny 
dansbana och mera sådant 
Teater med har du glömt 
adressen till mig. eller vad är 
det med dig Hälsning Selma”. 
(SuM foto 030839.)

Ljungaverks kraftstation som 
invigdes 1912. Vykortet är daterat 
i Ljungafors den 21 september 
1912 med det korta meddelandet 
”Afreser härifrån i kväll. Många 
helsningar [svårtolkad signatur]”. 
Eftersom vykortet är adresserat 
till Statens verkstäder i Östersund 
kanske man kan anta att det är en 
ingenjör vid verket som skickat 
kortet. (SuM foto 033184.)
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Vykortet är avsänt från Sundsvall och daterat den 28 mars 1901 och ingår uppenbarligen 
i ett vybyte ”För ombytes skull nu lite nomadlif å Hoppas nästa gång ha erhållit en del 
nya vyer af staden. Hälsningar och tack John[?]”. (SuM foto 029450.)

Vykortet som gestaltar laxfiske i Indalsälven är sänt som en namnsdagshälsning inom 
Stockholm och daterat den 29 augusti 1904. ”Hjertlig lyckönskan på namnsdagen af 
Carl [oläsligt]”. (SuM foto 030994.)
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En vykortspraktik som tycks ha varit ytterst utbredd under 1900-talets första årti-
onde var vybytet. Man bytte vykort med varandra helt enkelt. Meddelandet tycks 
ha varit underordnat – det var många gånger kortfattat och standardiserat. Skri-
benten tackade för den erhållna vyn, konstaterade att vy skickas, ursäktade sig för 
dröjsmålet, uttryckte en önskan om att få en ny vy och avslutade med en hälsning. 
Det var alltså utbytet av bilder och inte meddelandet som stod i fokus i denna 
praktik. 

Vykort skickat till Anders 
Jakobsson i Lomfors, Väs-
terbotten, där avsändaren 
konstaterar att vy skickas och 
att vy väntas. ”Beste Ante 
jag får nu senda dig en vy 
jag hoppas att du mår bra jag 
mår också bra och väntar post 
monga hälsningar Aug” ”Vy 
väntas” (i övre högra hörnet). 
(I privat ägo.) 

Vybytespraktiken var samtidigt en samlande praktik där många tycks ha valt att 
samla och dokumentera de mottagna vyerna i brevkortsalbum. Enligt en bokhan-
del i Sundsvall skulle albumen finnas i alla hem under 1900-talets första år och 
albumen var populära julklappar (Sundsvalls tidning 1943-05-12, återgiven i Sunds-
vallsminnen). Man kan anta att albumen var något av en statussymbol samtidigt 
som de erbjöd en för samtiden unik bildvärld, inte minst för barnen (Johannesson 
1972, s. 30). 
 Man bytte vyer med vänner men man etablerade också nya relationer genom 
vybytandet. I storstadspressen kan man hitta radannonser där det annonseras 
efter vybyten. I Stockholmstidningen den 8 november 1902 återfinns följande fyra 
annonser:

VY- och FANTASIKORT besvaras säkert af ”Marry”, ”Greta”, ”Lisa”, Hernösand, p.r.
Finnes det någon Gosse, som vill byta Vykort med Kerstin. Svar till 
”Regndroppe”. Kungsholms Postk.
Finnes det någon Gosse, som vill byta Vykort med Brita. Svar till ”Snöflingan”. 
Kungsholms Postkontor.
Är det någon Gosse som har mod att byta Vykort med fula Kerstin. Sv. Till 
”Gulnade blad”. Kungsholms postkontor.
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Frida Westin (f. 1882) var en av de kvinnor som 
annonserade efter vybyten i Stockholmstidningen 
den 8 november 1902 under pseudonymen Greta. 
Här är hon utklädd till postiljon med en mössa 
med ett postemblem. Troligen håller hon vykort 
och/eller brev i sina händer. Man kan kanske anta 
att hon fått låna kläderna hos fotografen Per Axel 
Stenholm i Härnösand. Kanske att hon tog bilden 
för att kunna skicka ett fotografi till de män som 
hon vyade med? (I privat ägo.) 

Bakom pseudonymen Greta i den första 
annonsen döljer sig tjugoåriga Frida Wes-
tin som bor i Härnösand, där hon arbetar 
på kallbadhuset. I hennes annons fram-
kommer också att vybytespraktiken inte 
uteslutande handlade om topografiska 
vykort, utan också kunde inbegripa s.k. 
fantasikort och andra kortgenrer. Det är 
möjligt att följa Fridas vyande genom de 
vykort som bevarats i hennes omfångs-
rika brevkortsalbum som innehåller 195 
vykort, merparten från 1902–1903. För 
Gretas, eller Fridas del, är det uppen-
bart att vyandet handlar om att etablera någon form av kärleksrelation – en form 
av vykortsdejting. Fridas annons resulterade i minst 40 svar från Kiruna i norr till 
Landskrona i söder – mestadels med manliga avsändare. Iwar Johansson, eldare 
från Stockholm, är den som har flest vykort i hennes album. Hela 18 stycken. Han 
svarar på Fridas annons med en vykortsbild med barn, hund och katt tillsammans 
med en kort hälsning den 10 november 1902. 

Iwar Johanssons första vykort 
i hans korrespondens med 
Frida Westin. ””Greta” 
hälsas vänligen af en munter 
gast (adr: Eldaren Iwar 
Johansson Skeppsholmen 
Stockholm”. På bilden har 
Iwar skrivit: ”Också en liten 
trio”. (I privat ägo.)
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Men redan efter två veckor går Iwar rakt på sak. Önskan om en kärleksrelation 
framkommer i både vykortets bild och meddelande. Bilden visar ett kyssande par 
med en landskapsfond i bakgrunden. Kvinnan sitter i en gunga, medan mannen 
står tätt intill med ena handen bakom kvinnans rygg och den andra i hennes knä.

Kortet är skickat från Iwar Johansson i Stockholm till 
Frida Westin i Härnösand, daterat den 24 november 
1902. I det långa meddelandet skrivet på vers berättar 
Iwar att han är en glad och lifwad yngling som blir glad 
vid tanken på att Frida är liten glad och snäll. På kvin-
nan står det skrivet ”Frida!” och på mannen ”Iwar?”. 
(I privat ägo.)

Inom vybytespraktiken tycks man också byta 
fotografiska självporträtt med varandra – 
ibland i form av ett vykort. Helmer Essman 
i Eskilstuna dejtar också Frida via vyandet. 
Han skickar en bild på sig själv i form av ett 
vykort där det framkommer att han skickat 
andra fotografier tidigare. 
 

Vykortet från Helmer Essman i Eskilstuna är daterat 
den 26 september 1903. ”Tack för kortet. Här skall du få 
det utlofvade Är jag bättre här än på de andra? Hjärtliga 
hälsningar. Förlåt dröjsmålet”. (I privat ägo.) 

Under det tidiga 1900-talet kunde man 
också dejta via regelrätta kontaktannonser i 
storstadspressen (Englund 2018). Det fanns 
alltså två möjligheter om man velat knyta 
nya relationer i början av 1900-talet: sätta in 
en kontaktannons eller delta i vybytesprak-
tiken. Den berättelse som träder fram i Frida 
Westins vybyten handlar alltså om svärmerier 
och ungdomars drömmar om en gemensam 
framtid.
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Att dokumentera och utforska vykort som kulturarv
Betydande delar av den sociala verkligheten var alltså textmedierad redan under 
tidigt 1900-tal – under vykortets gyllene tidsålder 1900–1920. Vykort från denna 
tid utgör ett unikt och förbisett kulturarv. Det är det första kommunikationsmedium 
som var tillgängligt för samtliga medborgare. Enskilda medborgare kommer här 
till uttryck i både skrift och bild och alla samhällsskikt finns representerade. För att 
vykortspraktiken ska kunna utforskas vidare krävs dock att vykorten i ett första 
skede dokumenteras och digitaliseras. Vykort från vykortsraseriets tid finns visser-
ligen i ett aldrig sinande överflöd. Tack vare att vykortet redan tidigt blev ett sam-
larobjekt har vykorten bevarats hos både privata samlare och hos minnesinstitutioner. 
Framför allt finns stora samlingar topografiska vykort runtom på museer i Sverige. 
Men dessa vykort behandlas vanligen uteslutande som historiska fotografier och 
återfinns i fotosamlingarna. Vid slumpmässiga sökningar på Digitalt museum blir 
kategoriseringen av vykortet som ett fotografi och inte som en medieartefakt tydlig 
i och med att det vanligen endast är bildsidan som digitaliserats och tillgänglig-
gjorts. Det finns dock exempel på att vykortet betraktats som en medieartefakt och 
att både kortets bildsida och adressida därmed har digitaliserats. Några exempel 
på museer som digitaliserat vykortets båda sidor kan nämnas här: Sundsvalls mu-
seum som i samverkan med Mittuniversitetet digitaliserat 4 000 vykort,4 Postmu-
seum, Vänersborgs museum och Skellefteå museum. 
 Vykortspraktiken väntar på att bli utforskad ur många aspekter. Språkvetarens 
utforskande blick riktas mot den språkideologi som kommer till uttryck i vykor-
tens meddelanden. I språkhistoriska beskrivningar skildras vanligen endast det 
skriftspråk som användes av samhällets elit (Elspass 2012, s. 156), vilket naturligt-
vis förklaras av det befintliga källäget. Skildringen av svensk språkhistoria kan 
därmed vidgas från att enbart avse den samhälleliga elitens tryckta texter till att 
även omfatta handskrivna dokument av ”vanliga” människor. Vykorten gör det 
möjligt att studera hur väl kyrka och stat lyckats med att genomföra nationalspråks-
ideologin och att implementera nationalspråket svenska i det skolsystem som 
växte fram under det sena 1800-talet. Skrevs vykort skickade inom Sverige alltid på 
svenska? Och följde man i så fall de skriftnormer för det svenska riksspråket som 
etablerats under 1800-talet? Eller hade man skapat egna konventioner och skrev 
delvis på sin talade dialekt? Eller på något av minoritetsspråken? Ett studium av 
vykortens vardagliga skriftpraktik gör det möjligt att ge en socialt mångfasetterad 
bild av effekterna av det tidiga 1900-talets språkpolitik och språkhistoria ur ett 
underifrånperspektiv (Elspass 2005). 
 Kommunikationsetnografens blick riktas mot vykortspraktikens utformning. 
Precis som för dagens sociala medier saknades en reglerad normering av vy-
kortspraktiken. Det fanns alltså inga anvisningar eller färdiga manualer för hur 
ett vykortsmeddelande skulle vara utformat. Frågan blir här hur vykortspraktiken 
samspelade med andra vardagliga skriftpraktiker under tidigt 1900-tal. I vilken 
utsträckning har textmönster och konventioner från visbokspraktiken, poesial-
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bumspraktiken och brevpraktiken inverkat på vykortspraktiken? Vykortsprakti-
ken från tidigt 1900-tal kan också studeras för att ge oss historiska perspektiv på 
dagens sociala medier. Det finns många likheter med dagens sociala medier både 
vad gäller mediernas förutsättningar, deras form och deras sociala betydelse för 
människors identifikation.
 Identitetsaspekter kopplade till vykortspraktiken väntar också på att bli utfors-
kade. De topografiska vykorten med bilder av stadsmiljöer, byggnader och land-
skap berättar om nationen Sverige på väg att moderniseras. Här kan frågor ställas 
om nationell identitet och samhörighet. Vilka föreställningar om nation och region 
bidrar vykortspraktiken till att skapa? Hur representeras nationell och regional 
identitet på vykortets bild och i vykortets skrivna meddelande? Praktikens sociala 
betydelse för människors identifikation och sociala relationer väntar också på att 
bli grundligt utforskad. Vilka vardagliga sociala behov fyllde praktiken och vilka 
identiteter möjliggjorde den?
 Vykort från tidigt 1900-tal utgör ett unikt kulturarv där vi kan få ta del av de be-
rättelser om det moderna som cirkulerade i det samtida samhället - vilket gör det 
möjligt att studera pågående moderniseringsprocesser ur ett underifrånperspektiv, 
ur medborgarnas eget perspektiv.
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Ordens lockande kraft

Christina Rossettis ”Goblin Market” och 
kulturarvet från romantiken

Peter Degerman

Oavsett om poetiska texter betraktas som konstnärliga artefakter eller som ex-
empel på historiska skriftpraktiker är det som subjektiva uttryck för sin samtid 
som de ofta får sin relevans i ett kulturarvperspektiv. Frågor som rör kulturell 
och samhällelig hållbarhet är däremot knutna till övergripande, objektivt tänkta 
parametrar. De kommer till uttryck i de policydokument som rör bevarande av 
historiska artefakter och dokument, snarare än i de historier och sammanhang som 
dessa källor ger uttryck för. Hållbarhet som begrepp är i dag en av de domine-
rande konceptionerna inom det som kan kallas ett gemensamt kultur- och värde-
grundsarbete, så också i samband med diskussioner om kulturarv. Såväl frågor 
om ett gemensamt kulturarv som förståelser av begreppet hållbarhet är emellertid 
problematiska – det är knappast längre möjligt att tala om ett för alla gemensamt 
kulturarv samtidigt som begreppet hållbarhet används i så många olika samman-
hang att dess betydelse riskerar att bli godtycklig. I det följande diskuteras därför 
kulturell hållbarhet i relation till litteraturen som en särskild estetisk kvalitet. För 
att undvika möjliga och i förlängningen improduktiva distinktioner mellan hållba-
ra och ohållbara kulturarv bör den litterära texten som en särskild form av estetiskt 
kulturarv sättas i fokus.    
 I denna korta studie får dikten ”Goblin Market” (1862) av Christina Rossetti stå 
i centrum för en sådan diskussion om en särskild litterär hållbarhet. Dikten är en 
del av ett romantiskt kulturarv med betydelse i synnerhet för det anglosaxiska 
språkområdet, men också för västerländskt tänkande i stort. I likhet med många 
betydande dikter från den romantiska perioden har den blivit föremål för nyläs-
ningar och omtolkningar som kastat nytt ljus över dikten – det gäller i synnerhet 
från 1970-talet och framåt, när nya teoretiska infallsvinklar bryter upp ramarna för 
humanistiska studier. Dessa förutsättningar gör att dikten väl lånar sig till läsning-
ar som utifrån ett hållbarhetsperspektiv belyser en särskild poetisk hållbarhet.

Diktens många röster
I den långa berättande dikten får vi inledningsvis höra the goblin marchants ropa 
ut sina varor. Dag som natt hörs dessa försäljares lockrop. Efter de inledande 
stroferna av dikten – ”Morning and evening/ Maids heard the goblins cry/ Come 
buy, come buy” – följer tjugosju strofer där vi får lyssna till just dessa lockrop, där 
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mängder av härliga varor räknas upp, den efter den andra: ”Plump and unpacked 
cherries/ Melons and raspberries/ Bloom-down-cheeked peaches/ Wild free-born 
cranberries/ Pine-appeles, blackberries/ Apricots, strawberries/ All ripe together”.
 Det riktigt vattnas i munnen. Och först nu, i diktens andra avdelning, presen-
teras vi för de unga kvinnorna, systrana Laura och Lizzie, som nås av ropen från 
försäljarna nere vid flodstranden. Laura kan inte motstå dem, och blir som uppslu-
kad av dessa ”små män”, som i dikten liknas vid djur: ”One had a cat’s face/ One 
whisked a tail/ One trampled at a rat’s pace/ One crawled like a snail/ One like a 
wombat prowled obtuse and furry/ One like a ratle tumbled hurry skurry”.
 Det är framförallt rösterna som förtrollar Laura. Hon uppfattar dem som vänliga 
och fulla av kärlek, likt fågelsång i det vackra vädret. Trots att Lizzie varnar henne 
– ”Their offers should not charm us/ Their evil gifts would harm us” – så kan Laura 
inte låta bli att bita i den förbjudna frukten.
 Att dikten givit upphov till en rad tolkningar som tagit fasta på en erotisk ladd-
ning är således inte att undra på. Inte minst uppmärksammades den under 1970-ta-
let i en rad feministiska läsningar där en post-freudiansk tolkning av det sexuella 
samspelet utgjorde ett av huvudspåren. I den inflytelserika The Madwoman in the 
Attic påpekade Sandra M. Gilbert och Susan Gubar att dikten hade blivit ”a textual 
crux for feminist critics” (1979, s. 556) och föreslår att den sexuella laddningen mel-
lan systrarna postulerar ”a covertly (if ambivalently) lesbian world” (s. 567).  
 Till detta kan läggas marxistiska läsningar där dikten får stå för en kritik av den 
kapitalistiska marknaden (Holt, 1990, Mendoza 2006). Goblinmännens rop från 
gläntan vid floden ljuder likt en försäljningsjingel genom dikten: ”Come buy, come 
buy” – en refräng som när den läses högt kan betyda både ”kom och köp” och 
”kom förbi” och som därmed kopplar sexuell åtrå till kapitalistisk marknad.
 Att dikten i vår tid också har blivit föremål för ekokritiska läsningar är därmed 
endast följdriktigt (Scott, 2007; Mason 2018). I likhet med tidigare post-freudian-
ska och marxistiska tolkningar av dikten i sexualpolitiska eller socioekonomiska 
termer kan det förefalla som om de ekokritiska implikationerna, spänningen 
mellan det lokala och det globala, varit explicit formulerade vid diktens koncipie-
ring. Terrence Holt har exempelvis upptäckt hur dikten gestaltar miljöfrågor som 
är kopplade till den senkapitalistiska värld vi nu lever i (1990, s. 52–53). I diktens 
pastorala scener målas systrarnas stilla, traditionella liv upp i samklang med den 
omgivande biosfären:    

Early in the morning
When the first crock crowed its warning,
Neat like bees, as sweet and busy,
Laura rose with Lizzie:
Fetched in honey, milked the cows,
Aired and set rights the house,
Kneaded cakes of whitest wheat,
Cakes for dainty mouths to eat,
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Next churned butter, whipped up cream,
Fed their poultry, sat and sewed

Systrarnas hem, deras oikos, kontrasteras därmed med kommersen nere vid floden, 
med goblinmännens glänta vid floden, med den yttre världen, dess ekonomiska 
transaktioner, med oikonomia. En ekokritisk poäng här är alltså att dessa platser 
egentligen inte står i kontrast till varandra, utan att de är intrasslade i varandra på 
ett sådant sätt att ekonomiska transaktioner alltid påverkar ekologiska förhållan-
den. 
 Parallellt med dessa läsningar – där nya teoretiska perspektiv öppnar upp dikten 
för frågor i tiden – finns de litteraturhistoriska läsningarna som i större utsträckning 
strävar att förstå dikten i sitt historiska sammanhang, i förhållande till källor från 
diktens tillkomsttid  som dagböcker, brev och tidningsartiklar. Dessa läsningar är 
naturligtvis lika påverkade av den tid då de utförts som av det historiska samman-
hang som studeras. Varje tid sin egen Rossetti, skulle man kunna konstatera. Sam-
tidigt är det inte oväsentligt hur dessa läsningar förhåller sig till den litterära texten 
som artefakt, i synnerhet inte ur ett kulturarvs- och hållbarhetsperspektiv.

Romantiken som kulturarv
I ett litteraturhistoriskt perspektiv är bestämningen av diktens genre av lika stor 
betydelse som utredningen av tidssammanhanget för dess tillkomst. I engelsk 
litterär terminologi, men mer sällan i ett svenskt sammanhang, talar man om tre 
huvudsakliga diktgenrer: lyrisk dikt, dramatisk dikt och episk dikt. Under den 
sistnämnda kategorin faller självklart stora epos på vers, som till exempel Miltons 
Paradise Lost, men också mindre, mer anspråkslösa, berättande dikter. ”Goblin 
Market” skulle kunna hänföras till denna kategori, men lika gärna betraktas som 
en dramatisk dikt. Sådana skilda genrebestämningar kan påverka läsningen av 
dikten – den episka dikten är i högre grad inbäddad i förflutet medan den drama-
tiska dikten sker här och nu.
 Diktens iscensättning av tid utesluter inte att den är fast förankrad i den epok 
då den tillkom; genrebestämningen kan också göras utifrån historiska källor. När 
samlingen Goblin Market and Other Poems utkom 1862, med illustrationer av Christi-
na Rossettis bror Dante Gabriel Rossetti, kom flera av de samtida recensionerna att 
beteckna ”Goblin Market” som en historia för barn, så till exempel i en recension i 
Spectator från den 12 april 1862, där det konstateras att dikten är ”a true children’s 
poem”, men att den samtidigt utforskar teman som ”temptation, regression and 
redemption” (Marsh, 1994, s. 282). Genrebestämningen har sedan dess följt dikten 
in i vår tid, men – som vi har sett av de senaste femtio årens kontextuella läsningar 
– blivit allt mindre relevant. Christina Rossetti själv lär ha tydliggjort att diktsam-
lingen inte var tänkt att läsas av barn, men eftersom hon senare, i samklang med en 
allt mer lukrativ marknad för barnlitteratur, började skriva poesi för barn, kan hon 
själv ha bidragit till föreställningen om ”Goblin Market” som barnlitteratur.
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Till saken hör också de kopplingar som hon på grund av sin bror hade till den 
neoromantiska gruppering som gick under beteckningen the Pre-Rafhaelite Brother-
hood – hon var fullvärdig medlem av brödraskapet, men hade inte tillstånd att delta 
i grupperingens möten. ”Goblin Market” bär därmed spår av romantiska idékom-
plex, av prerafaeliternas romantiska längtan tillbaka till den tidiga renässansen, 
samtidigt som tydligt realistiska teman gör sig gällande. I den meningen finns 
likheter med andra poeter från den viktorianska eran, såsom Emily Brontë och 
Elizabeth Barrett Browning.
 Betraktat i ett kulturarvs- och hållbarhetsperspektiv är förhållandet till ett ro-
mantiskt idékomplex intressant då föreställningen om traditionella värden som ska 
föras vidare dyker upp som ideologi under denna tidsperiod (Selberg, 2002, s. 14). 
Också idén om de traditionella värdena i kontrast till det moderna projektet har 
sina rötter i romantisk ideologi. Dikten kan därmed låta sig tolkas i förhållande till 
begreppet kulturarv på minst tre olika plan: innehållsmässigt gestaltar dikten en 
konflikt mellan stabila traditionella värden och modernitetens snabba förändring-
ar; historiskt kontextuellt hör den hemma i ett sammanhang av romantisk histori-
cism; i ett brittiskt kulturellt sammanhang är dikten en självklar del av kulturarvet, 
av en litterär kanon.

Litteraturen som skillnad
Begreppet kulturarv är naturligtvis alls inte lika gammalt som de idéströmningar 
från romantiken som ligger till dess grund. Dagens kulturarvsbegrepp är framför 
allt resultatet av en medveten kulturarvspolitik (Klein, 2000, s. 25), och i ett littera-
turvetenskapligt sammanhang är begreppet i huvudsak kopplat till likaledes poli-
tiskt inklinerade diskussioner om en litterär kanon. ”Hållbarhet” är som begrepp på 
samma sätt ett resultat av politiska incitament, även om det också här finns rötter 
tillbaka till framför allt ekonomiska uträkningar inom skogs- och fiskerinäring 
avsedda att bestämma balans mellan utvinning och återväxt (Borowy, 2014). 
 Talet om kulturarvet i ett hållbarhetsperspektiv är således framför allt en politisk 
diskurs kopplad till samhällsfrågor i vår tid. Det går visserligen att hävda, som här 
ovan, att det rimligen fanns ett politiskt budskap i ”Goblin Market” redan under 
dess tillkomsttid, och att detta budskap hade sin upprinnelse i romantiska idéer om 
att bevara, eller kanske snarare ”återuppväcka”, äldre traditioner – dikten ställer 
trots allt det traditionella lantlivet mot den framvällande, osunda internationella 
konsumismen – avgörande är ändå att en sådan läsning av dikten måste göras från 
dagens politiserade förståelse av såväl kulturarvs- som hållbarhetsbegreppen. 
 I det här sammanhanget blir det väsentligt att tala om en särskild litterär hållbar-
het som skiljer sig från begreppet hållbarhet som det vanligen används i dagens 
policydokument. Claire Colebrook har beskrivit denna särskilda litterära hållbar-
het i termer av texter som ”sustains a marked difference”, till skillnad från till exempel 
officiella texter och policydokument:



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          69

To read a text as literary is to think of it as maximally sustainable, as what might 
always be reiterated beyond any of the present bounds of sense. A text would 
also be – as literary – hyper-promissory: we might ‘know’ (historically) that it 
makes no sense to read Twelfth Night as queer or transgendered (if the concept 
of queerness had no meaning in the original context), but the play always allows 
for new performances that – say – most Americans would not grant to other texts 
such as the Declaration of Independence or the US Constitution, or that most 
Christians would not grant the Bible. (Colebrook, 2017, s. 122)

Det finns alltså en särskild sorts litterär hållbarhet som handlar om förhållandet 
mellan en fastställd, ”nedskriven” text som bär den in i framtiden och en avsikt, 
eller ursprunglig sanning, som inte behöver medfölja en sådan nedskriven text. En 
litterär text är alltid riktad mot framtiden. Den är öppen för ständigt nya läsningar, 
ständigt nya förståelser. Den poetiska texten är, med Colebrooks ord, något som 
överskrider alla slutgiltiga läsningar, och som därmed kan erbjuda ”a time beyond 
our grasp” (2017, s. 123). Samtidigt måste den ursprungliga nedskrivna texten, 
fixerad i sitt sammanhang, artefakt eller inte, alltid vara utgångspunkten för dessa 
framtida läsningar. Om originaltexten ”Goblin Market” skulle försvinna – den 
ursprungliga texten, alla tryckta och digitala upplagor av denna ursprungliga text 
– skulle textens sanning inte längre existera, men så länge den är där, fixerad i tid 
och sammanhang, kommer dess slutgiltiga betydelse att vara ständigt uppskjuten.  
 Detta inomlitterära, estetiska hållbarhetsbegrepp frigör emellertid inte littera-
turen, litteraturförmedlingen och litteraturundervisningen från det hållbarhetsbe-
grepp som i vidare mening genomsyrar dagens policydokument. Colebrooks tanke 
om det litterära verket som ständigt öppet mot framtida förståelser hindrar inte 
att litteraturen som kulturellt föremål nödvändigtvis färgas av dagens historieför-
ståelse – det gäller i synnerhet när litteraturen diskuteras i termer av ett hållbart 
kulturarv.

En västerländsk kanon?
Colebrooks exempel på litterär hållbarhet, Shakespeares Trettondagsafton, åskåd-
liggör inte endast på ett tydligt sätt hur förståelsen av ett litterärt verk alltid är en 
fråga om omförhandlingar, utan utgör också ett av de mer tydliga exemplen på nå-
got som kan betraktas som ett hållbart kulturarv, ett uttryck för en gemensam euro-
peisk litterär tradition. Det är svårt att i dag hitta ett mer kanoniserat namn i vårt 
gemensamma europeiska kulturarv än Shakespeare – det ska i så fall vara Beetho-
ven. Mitt eget exempel här, Christina Rossettis mest kända dikt, kan ses som en del 
av ett anglosaxiskt kulturarv, en del av en kanon inom den engelska litteraturen, 
men är knappast spridd eller läst på samma sätt i övriga i Europa, åtminstone inte i 
jämförelse med Shakespeare. I det inflytelserika verket The Western Canon (1994) är 
just Shakespeare en av de tjugosex författare som litteraturforskaren Harold Bloom 
nämner som omistliga för ett gemensamt kulturarv. Det är föga överraskande att 
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endast en av de uppräknande författarna är nordisk – Henrik Ibsen – och bara en 
är kvinna – Jane Austen. 
 Problemet med att avgränsa kanon är en central men problematisk fråga i ett 
sammanhang där ett hållbart litterärt kulturarv diskuteras. I de hetsiga diskussio-
ner som under slutet av 1900-talet och inledningen av 2000-talet fördes nationellt 
och internationellt när det gällde vikten av en gemensam litterär kanon – vid de 
amerikanska lärosätena kallat the Canon Wars – är kopplingen till ett gemensamt 
västerländskt kulturarv av avgörande betydelse. ”En mycket stor del av kul-
turarvet är trots allt gemensamt flera länder, sociala grupper etc.”, skriver Lars 
Lönnroth i svensklärarens årsskrift 1984. Årsskriften riktar sig polemiskt mot det 
upplösning av traditioner som man tycker sig finna i den progressiva pedagogi-
ken och i ett under slutet av milleniet allt tydligare mångkulturell förståelse av det 
gemensamma. Inom akademin skjuts tanken på en gemensam kanon i sank av en 
framväxande kritik av etniska och genusmässiga maktstrukturer.  Diskussionerna 
om en gemensam litterär kanon kan sägas kulminera, åtminstone i ett nordiskt 
sammanhang, när folkpartiets Cecilia Wikström lämnar in en motion till Sveriges 
riksdag 2006 om behovet av en litterär kanon för skolan, samt när den rapport 
publiceras som bildar underlag till det nationella kanon som i dag finns i den dans-
ka skolan. Därefter har samtalen om litterär kanon och kulturarv blossat upp med 
jämna mellanrum, politiskt kodade på ett sådant sätt att förespråkarna för nationell 
kanon befunnit sig på högerkanten – på senare tid har till exempel företrädare för 
kristdemokraterna och sverigedemokraterna gjort utspel i saken – medan kritiken 
av kulturarvstanken och avgränsningarna av en litterär kanon kommit från vän-
sterkanten. Det finns skäl att påminna om att en sådan politisk polarisering inte 
alltid varit självklar – under 1980-talet kom flera etablerade författare att ge sig in i 
debatten, så till exempel Jan Myrdal och Lars Gyllensten, och där var det folkbild-
ningstanken och arbetarklassens kulturarv som stod i centrum, men också en idé 
om att det så kallade kulturella kapitalet måste distribueras jämlikt – det vill säg 
det bildningskapital som med Bourdieus terminologi är en förutsättning för fram-
gång i det västerländska samhället. 
 Frågor måste alltså ställas om de villkor som gör att ett hållbart kulturarv är 
eftersträvansvärt, men också om vad det är vi menar med hållbarhet i dessa sam-
manhang. När vi talar om ett gemensamt litterärt kulturarv, vilken gemenskap är 
det då vi åsyftar? Den västerländska kulturgemenskapen? Den europeiska? Den 
nationella? Eller avser vi kanske den gemensamma gruppen, regionalt eller etniskt, 
politiskt eller andra intressemässiga gemenskaper?

En ljudande tystnad
Att röra sig med ett textinternt hållbarhetsbegrepp för litteraturen, såsom Claire 
Colebrook föreslår, gör inte att besvärliga frågor om kulturarv och kanon blir obso-
leta. Som tidigare nämnts fungerar spänningsfältet mellan den litterära inskriptio-
nen och den förståelse som ständigt kan omprövas och som riktar sig mot framti-
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den bäst när den appliceras på välkända texter, traderade och analyserade, må de 
så vara officiellt kanoniserade eller ej. Utan dessa ramar, de explicita eller implicita 
bedömningar som görs av vad som är ett litterärt värde eller en litterärt värdefull 
text, måste vi hantera besvärliga frågor om vad som egentligen är en litterär text, 
eller snarare, vad som är litterariteten i en given text. Paradoxalt nog är det således 
när litteraturen visar sig i termer av ett hållbart kulturarv, som historisk artefakt, 
som ursprunglig inskription, som den också öppnar sig mot framtida omläsningar 
och omförhandlingar. Kanondiskussionerna har här, med sina konnotationer till ett 
de ursprungliga religiösa urkunderna och deras exegetiker, sina ortodoxa bokstav-
strogna liksom sina mer progressiva reformister. 
 Den åtminstone i den anglosaxiska kultursfären kanoniserade dikten ”Goblin 
Market” kan alltså tjäna som exempel på dessa spår genom historien och dess 
möjliga hållbarhet – eller kanske snarare föränderlighet – inför en möjlig framtid. 
Med sin förankring i den prerafaelitiska neoromantiska rörelsen vill dikten i rent 
tematiska termer sträcka sig tillbaka till en mer autentisk tid, närmare naturen, 
närmare det ursprungliga livet, samtidigt som den låter sig lockas av det nya, be-
gära en framtid full av möjligheter – att Laura liksom bibelns Eva inte kan motstå 
den förbjudna frukten är naturligtvis inget slumpmässigt sammanträffande. Det 
är också skäl att i ljuset av dikten påminna om att tanken om ett kulturarv av vikt 
som måste bevaras till framtiden har – liksom den litteraturvetenskap som disku-
terar litteraturens ontologi – sin upprinnelse i romantiken. Colebrooks textinterna 
förståelse av litterär hållbarhet laborerar visserligen med ett kontextuellt, av sam-
manhanget föränderligt, litteraturbegrepp men just det faktum att hon diskuterar 
litteraturens särskildhet i förhållande till andra texter förankrar den i en tanketradi-
tion från romantiken. 
 I sin mest utrerade vetenskapliga ambition visar sig en sådan textintern littera-
turförståelse i den formalism som dominerade den litteraturteoretiska exegetiken 
under en stor del av 1900-talet – också denna lingvistiskt färgade litteraturve-
tenskaplighet ett arv från romantiken när det gäller en strävan efter litteraturens 
autonomi. ”Goblin market” kan läsas också på detta sätt i termer av ett hållbart 
litterärt kulturarv, som ett uttryck för en särskild språklig litterär särskildhet, en 
litteraturens motstånd mot språket som enbart kommunikativt, men inte ens med 
en sådan läsning är det möjligt att helt frigöra sig från de betydelser som vår tids 
användning av begrepp som hållbarhet och kulturarv för med sig. 
 En sådan formell läsning av ”Goblin Market” skulle som utgångspunkt till ex-
empel kunna ta den tydliga förankringen som dikten rent språkligt har i en brittisk 
tradition av nonsensrim – nursery rhyme. En sådan läsning tar då fasta på språket 
som estetisk lek, på ljud och på rytm, något som kan visa att diktens musikalitet, 
hur dikten ”låter”, är väl så väsentligt som varje möjlig förståelse för dess innehåll, 
dess ämne eller teman:
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Puffing and blowing,
Chuckling, clapping, crowing,
Chuckling and gobbling,
Mopping and mowing,
Full of airs and graces,
Pulling wry faces,
Demure grimaces,
Cat-like and rat-like,
Snail-paced in a hurry,
Parrot-voiced and whistler,
Helter skelter, hurry skurry

En sådan läsning med inriktning på ljudmässiga valörer, på diktens musikalitet, 
går också att finna stöd för i ett historiskt och biografiskt perspektiv. Nursery 
rhymes är en del av det brittiska kulturarvet och Christina Rossetti skrev också 
flera kortdikter tydligt angivna inom genren. I sin dagbok Time Flies (1897) funde-
rar Rossetti över hur det kan komma sig att ord på ett papper kan ”låta” och drar 
paralleller till en not i ett partitur som inte är musik ”but a silent sound” – ”and 
what can a silent sound be?” frågar hon sig. Med en estetisk syn på litteraturens 
särskilda ljudmässighet är svaret på den frågan naturligtvis: dikten, dikten är tyst-
nad som ljuder. Som hon skriver i dikten ”An Old-World Thicket”: ”something not 
music, yet most musical”
 Det går också att ta fasta på en annan estetisk kategori i en mer formell läsning 
av dikten, nämligen poesins bildmässighet, dess spatialitet, något som kan knyta 
an till resonemanget om litteraturens – eller i det här fallet snarare det litterära 
språkets – hållbarhet. Orden i dikten är i enlighet med en av genrens konventioner 
indelade i strofer; orden kan sägas ligga spridda över sidan, eller kanske hellre 
staplade längs sidans vänstermarginal, likt frukurerna som goblinmännen bjuder ut 
till försäljning – ord som läsaren kan plocka upp och plocka ihop efter egen förmå-
ga. Diktens spatialitet, de korta fraserna, bidrar också till en hetsig, andfådd rytm, 
i stark kontrast till de pastorala scenerier som utgör systrarnas traditionella och 
naturliga liv på gården. I denna stackaterande, flämtande rytm ligger en insikt om 
att ord kan vara vilseledande, retoriskt övertygande, ljuva och lockande. 

Retorik och poesi
”Come by, come by” – jingeln, reklamsentensen, är en av de språkliga nivåer som 
tematiskt pekar mot framtiden i dikten, mot modernism, konsumtionssamhälle, 
gestaltad som en dualism eller ambivalens mellan någon traditionellt, autentiskt 
och något artificiellt och tekniskt. Spänningsfältet känns igen från det arv som 
romantiken lämnat efter sig och som avspeglar sig i många av dagens resonemang 
om ekologi, klimatkris och hållbarhet – naturen och civilisationen, det globala och 
det lokala, det kvinnliga och det manliga. ”Goblin Market”, kan i ljuset av såda-
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na dualismer läsas som en kritik av det moderna konsumtionssamhället, där det 
kvinnliga på känt manér står för naturen, det naturliga, och samhället, kommersen, 
industrin för det manliga – en uppdelning som rimligen borde vara överspelad i 
dagens komplexa debatt om miljö och hållbarhet, men som visar sig vara ett arv 
från romantiken med solid hållbarhet. 
 Men det är alltså inte på det tematiska planet som ”Goblin market” visar prov på 
en särskild litterär hållbarhet. Läst i dag, i ljuset av diskussioner och policydoku-
ment om hållbarhet och kulturarv, erbjuder dikten mer än så – närmare bestämt en 
kritik av dessa begrepp, av ordens retoriska laddningar. Det är orden som lockar 
och förför Laura, det är orden som kan tyckas så självklart fyllda av mening, men 
som visar sig inte innehålla annat än ständigt skiftande speglingar av begäret. 
Med dikten upprättas en skillnad mellan de poetiska ordens sinnliga öppning mot 
någonting annat och orden som retoriska objekt – må det så vara produkter till 
försäljning eller ideologiska signalord som hållbarhet eller kulturarv.
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Del 2 
Identitetsskapande rum, 

platser och museala praktiker
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Donatorsmuseer – Ett obsolet fenomen? 
Exemplet Prins Eugens Waldemarsudde

Christina Wistman

Problematisering av kulturarv sker dagligen i museer där teori och praktik är 
nära sammanlänkade i arbetet. Det handlar till exempel om vilka berättelser som 
förmedlas; vilka eller vad som representeras; vad samlingarna kan berätta på olika 
sätt och ur skilda perspektiv. Det handlar också om vilka utställningar som pro-
duceras samt vilken programverksamhet museet har. Kunskap om föremålen och 
samlingarna är museernas unika kompetens. Redan 1500-talets samlare förstod 
kopplingen mellan kunskap och föremål och kunde inreda särskilda rum för 
forskning kring sina samlingar för att öka kunskapen kring dem. Att museernas 
verksamhet ska vara angelägen och relevant i sin samtid är av vikt. Ibland talas 
det om framtunga respektive baktunga museer, där de framtunga har fokus på det 
utåtriktade och de baktunga i samlingsförvaltningen. En balans mellan dessa båda 
förhållningssätt är önskvärd. 
 En speciell kategori museer utgörs av donatorsmuseer – den särskilda form av 
arkiv som vanligtvis formerats runt en känd persons bevarade hem eller samling. 
Föreliggande artikel uppehåller sig utifrån exemplet Prins Eugens Waldemarsudde 
kring den del av kulturarvet som donatorsmuseerna utgör. Är alla donatorsmuseer 
ett kulturarv värt att bevara eller utgör de idag ett obsolet fenomen? En problema-
tisering av sådana kulturarv gjordes i samband med utarbetandet av den svenska 
museilagen, då ett antal donatorsmuseer (konstnärshem och personmuseer) kom 
att falla utanför definitionen museum.1 
 De donatorsmuseer som finns i västvärlden tillkom vanligen kring 1900-talets 
mitt och har valt olika överlevnadsstrategier. Några frågor som de som arbetar 
med museerna har tvingats ställa är: Är den ursprungliga huvudpersonen för 
dessa museer idag en belastning eller en värdefull utgångspunkt? Hur bibehålls re-
levans och hur förblir ett sådant museum angeläget? Prins Eugens Waldemarsudde 
är ett givande undersökningsobjekt av donatorsmuseer eftersom det är ett museum 
som insett möjligheterna med och värdet i att både bearbeta och kritiskt granska 
sin egen berättelse. 
 

1 Utdrag ur Museilagen. 1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med 
det allmänna museiväsendet avses 1. statliga museer, 2. regionala museer, 3. kommunala museer, och 
4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är 
utsedda av stat, kommun eller region. Lag (2019:977). 2 § Med ett museum avses i denna lag en insti-
tution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut 
materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          77

Som teoretisk utgångspunkt används Pierre Bourdieus teori om kulturella fält.  En 
vid, och därmed inte särskilt uttömmande, definition av fältbegreppet är att, ett 
fält 2 är ett system av relationer mellan positioner (se exempelvis Bourdieu 1996). 
Ett kulturellt fält är ett rum för kulturell/konstnärlig produktion och konsumtion. 
Framställningen nedan ger en schematisk beskrivning av ett sådant kulturellt fält. 
De formella positionerna inplaceras i fältet utifrån kapitalinnehav och autonomitet/
heteronomitet.

Fig. 1. Schematisk framställning av ett kulturellt fält enligt Pierre Bourdieu. Figuren är författarens 
egen visualisering av Bourdieus teorier om fältet, se Bourdieu passim.

I fältteorin består alla kulturella fält av ett produktionsfält och ett konsumtionsfält. 
På produktionsfältet sker den kulturella produktionen och där finns konstnärerna, 
författarna och deras verk. På konsumtionsfältet finns konsumenterna, publiken, 
konstköparna. 
 

2 Donald Broady (1991) har formulerat en interpretation av Pierre Bourdieus teorier som ytterligare be-
skriver och förklarar dem. För att fältbegreppet skall bli relevant som metodologiskt redskap avgränsas 
fältet i varje enskilt forskningsprojekt utifrån den aktuella empirin.
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För att kunna analyseras måste fältet vara autonomt. Det innebär bland annat att 
det har sina egna regler och sin egen art av kapital, ett fältspecifikt symboliskt 
kapital som är överordnat alla andra kapitalformer. Fältet ska därtill vara polari-
serat, och ett kulturellt fält indelas i en världslig respektive en autonom pol. I den 
autonoma polen styr det fältspecifika kapitalet. Där är ekonomisk vinning inte 
högt värderad, som det är i den världsliga polen. Inom fältet finns positioner som 
innehas av både enskilda personer och institutioner. Det är relationerna mellan 
dessa formella positioner som studeras i fältteorin och det är de formella positio-
nerna som fältagenterna konkurrerar om.
 Agenter på fältet kan förmera sitt kapital och röra sig på fältet. I den här texten 
undersöker jag om det är möjligt även för museala institutioner som agenter att 
röra sig på fältet och förändra/förmera sitt kapitalinnehav. Är det så ett museum, i 
detta fall särskilt ett donatorsmuseum, håller sig angeläget och relevant?

Prins Eugen – en central agent på det svenska konstfältet
För en undersökning av museet Prins Eugens Waldemarsuddes rörelser på det 
kulturella fältet, behöver en utgångspunkt tas i museets grundare – prins Eugen. 
Waldemarsudde som museum har rört sig på ett kulturellt fält ungefärligen så som 
prins Eugen gjorde. 
 Oscar II:s yngste son Eugen (1865–1947) var en okonventionell kunglig person. 
Att en svensk prins valde konstnärsbanan var radikalt under 1880-talet. En prins 
med avstånd till tronen förväntades tjäna sitt land som officer och att ingå äkten-
skap. Eugen kom att bli befriad från sina militära plikter och gifte sig aldrig. Konst-
nären Eva Bonnier, själv privilegierad dotter till bokförläggaren Albert Bonnier, 
förväntade sig att det ställdes krav på prinsen när han kom till Paris för konstnärli-
ga studier 1887:

[M]en pojken måste ovillkorligen uppmuntra konsten genom att köpa af andra. 
Annars blir han inte länge populär bland artisterna. Och då han är myndig och 
millionär, så begriper jag inte hvarför han inte redan börjat. 
(Pariserbref 1999, s. 233)

Eva Bonnier satte fingret på att prinsens gynnade livssituation även hade kom-
plikationer. Eugen hade uppenbarligen en särskild ställning och Bonnier hade 
en bestämd uppfattning om hur han borde agera för att få en plats i det svenska 
konstlivet. Huruvida den 22-årige prinsen förstod det själv är långt ifrån klart, men 
det går att belägga hans ageranden. 
  År 1887, då Eva Bonnier skrev sina ovan citerade rader, gjorde prinsen sina 
första konstförvärv. Eugens konstsamlande var inte en kunglig plikt, han samlade 
konst för konstens egen skull (Wistman 2008.) Prinsen förvärvade svensk samtids-
konst och hans långa liv med aktiva ställningstaganden i det svenska konstlivet 
märks självfallet i samlingens innehåll. Eugens konstsamling är inte någon visuali-
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serad konsthistoria och av förklarliga skäl heller ingen elitsamling. Eugen var fri att 
köpa vad han ville och han hade modet att även köpa konst av oetablerade konst-
närer. Att samla samtidskonst är svårt: ingen kan förutse hur konsten kommer 
att stå sig i en framtid och det kräver att samlaren har överblick. Ett visst mått av 
risktagande ingår därmed. Med bygget av Waldemarsudde och Eugens inflyttning 
1905 intensifierades konstsamlandet. Waldemarsudde var funktionellt ur denna 
synvinkel, där fanns plats för konst och samlare måste ha något att samla i. Huset 
blev snart fullt och prinsen tappade lusten att samla, vilket ledde till planerna på 
att bygga ett konstgalleri som stod klart 1913. 
 Som personligt urval är Waldemarsuddesamlingen ett unikt dokument över 
tidsperiodens svenska konst. Det prinsen själv skrev om sitt konstsamlande är klar-
görande: ”Nej jag skall allt begränsa mej till svenska saker nu, endast undantagsvis 
något utländskt”. (Eugen 1913.) Han skrev även, trots att han var mycket förmö-
gen, att han inte hade råd att köpa vad han ville, och han köpte inte allt. Ingen sam-
lare kan eller vill köpa allt, eller vad som helst. Eugen hade en linje och samlandet 
var beroende av hans tillgängliga resurser och möjligheter samt hans kännarskap. 
Samlandet var långsiktigt och selektivt. 

Konstsamlande som social strategi
Ordet strategi i rubriken har här inte samma betydelse som i vardagligt tal. Strate-
gi är med Pierre Bourdieus terminologi inte kalkylerat och inte nödvändigtvis ett 
medvetet val. Strategi ska förstås som något intuitivt. (Gunneriusson 2002, s. 23) 
Det är personens sociala bagage (Bourdieu benämner detta habitus) och dennes 
horisont av möjligheter som avgör vad personen i fråga kan tillåtas göra. Konst-
samlandet var för Eugen inte ett medvetet medel att öka den sociala prestigen, allt 
detta hade han redan, men han förstod dess fältmässiga funktion. Samlande var 
inget främmande för en furstlig person och var således en del av prinsens sociala 
bagage. Prins Eugens samlande fungerade som en konverteringsstrategi, där han 
omvandlade sitt ekonomiska kapital till symboliskt kapital genom att köpa konst 
av andra konstnärer verksamma på fältet.
 Att bara köpa ett eller annat konstverk är inte kapitalinbringande, alla konstkö-
pare får inte fältspecifik betydelse. Eugens samlande fick inte betydelse förrän hans 
förvärvade verk betraktades som en samling. Dessförinnan hade det alls ingen 
betydelse på konstfältet. Bygget av galleriet på Waldemarsudde var en markering 
som fick gehör, konstnären Karl Nordström skrev:

Prinsen bygger nu ett utmärkt galleri i parken, där jag hoppas månget verk av ung 
nordisk konst skall hamna. Kan jag göra något för den saken, skall det sannerligen 
bli gjort. 
                  (Nordström 1913)
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Galleriet på Waldemarsudde kan betraktas som en konstpolitisk insats, en mani-
festation för svensk konst. Galleriet möjliggjorde även för prinsen att på ett legitimt 
sätt visa sin samling, sitt symboliska kapital som nödvändigtvis måste visas upp 
för att fungera. 

Positionen prins Eugen
Eugen blev en kapitalstark agent med en egen, men inte en formell, position i 
konstfältets övre mitt, en mellanposition, om vi ser till Pierre Bourdieus modell. 
Det Eugen strävade mot var att förändra varumärket/den sociala ställningen prins; 
en position som inte var disponerad för vad han önskade uppnå med sitt liv. 
 Prinsens kapitalinnehav kunde konverteras inom ramen för fältets gåvoutby-
ten och han lyckades avancera. Tidigt var begreppet prins Eugen ett faktum. På 
1890-talet medlade han mellan Konstakademien och Konstnärsförbundet, förmed-
lade utställningar mellan Sverige och Norge och ansvarade för konstavdelningen 
vid 1897 års Stockholmsutställning. Eugens första konstnärliga framgångar kom 
vid samma tid, men positionen prins Eugen kunde först senare iscensättas. Innan 
en ny fältposition kan uppträda måste dess innehåll vara känt och accepterat på 
fältet. I anslutning till detta bör erinras om några milstolpar i prinsens liv på fältet: 
förvärvet av Ernst Josephsons målning Strömkarlen 1893, inflyttningen på Walde-
marsudde (1905) och bygget av galleriet (invigt 1913). Strömkarlen innefattar både 
konstsamlaren och ett synliggörande av värderingar och smak. Med flytten till 
Waldemarsudde fick Eugen sin egen position; han blev en konstnär med egen stor 
ateljé och en samlare med utrymmen att exponera konst. Galleriet var en konstpoli-
tisk insats som manifesterade den svenska konsten, och konstsamlaren Eugen. 
 Prins Eugen hade en egen position även betraktad utifrån krassa socio-ekono-
miska faktorer. År 1935 var positionen prins Eugen ett faktum som framgår av min 
kvalitativa empiri, att jämföra med den kvantitativa empiri som pekar åt samma 
håll i ekonomhistorikern Martin Gustavssons korrespondensanalys (Gustavsson 
2006, s. 49–60). Gustavsson gjorde ett nedslag år 1935 och studerade konstinköpen 
hos det då unga galleriet Färg och Form och hos den betydligt äldre Fritzes konst-
handel (se figur 2 nedan). Sammanlagt fanns där 463 individuella konstköpare, 
av dem var det endast åtta som köpte konst i båda gallerierna. Prins Eugen var en 
av dem, och i korrespondensanalysens normalt sett hästskoformade individmoln 
finns en ensam liten markering mitt i fältets övre halva, där ingen position borde 
finnas. Som Gustavsson frågar sig: ”Vem var både fattig och rik?”. Det var prins 
Eugen, som ”[g]enom att så att säga gå åt en rad olika håll samtidigt blev [--] kvar 
på samma plats i rummet, långt ifrån såväl kulturelitens, den ekonomiska elitens 
som professionernas pol” (Gustavsson 2006, s. 56). Att på detta sätt röra sig mellan 
de olika polerna på fältet gav prins Eugen en egen position.
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Fig. 2: Konstköpare hos Fritzes och Färg och Form 1935. Källa: Gustavsson 2006, s. 57. 

Museigrundandet
Det är skillnad mellan de donatorsmuseer som gjorts offentliga på ägarens uttryck-
liga önskan, i många fall med angivna riktlinjer för verksamheten, och de muse-
aliseringar som skett på någon annans initiativ. En person kan lätt förvandlas till 
lera i andras händer och olika tolkningar av individers personligheter kan prägla 
såväl historieskrivning som personmuseers innehåll och vad som framförs i en 
museal visningsverksamhet. Prins Eugen kunde inte i detalj förutsäga hur museet 
skulle komma att gestalta sig eftersom det var genom hans död som det erhöll sin 
slutgiltiga form. Eugen lämnade inte fältet helt fritt för tolkningar, hans testamente 
markerar slutet på ett rikt liv på konstens fält och innefattade även tankar på hur 
hans hem skulle kunna formas till ett museum: 

Egendomen med inventarier skall hållas huvudsakligen i samma skick, vari den 
vid mitt frånfälle befinner sig, samt på tider och villkor, som kunna anses lämpliga 
hållas för allmänheten tillgänglig. De konstnärligt inredda rummen bör förbli 
huvudsakligen orubbade. [---] Att samtliga bostads- och ekonomilokaler skulle 
såsom sådana behållas och kanske förevisas är emot min önskan. I desamma 
kunna istället utställas konstverk, som ej ha lämplig annan plats.
              (Prins Eugens testamente §5)
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I brevväxlingen med vännen Carl Anton Ossbahr ventilerade Eugen sina dona-
tionsplaner. Först och främst ville han inte ha något personmuseum, det var inte 
personen Eugen som skulle stå i fokus. Museet skulle inte gestaltas som om prin-
sen endast lämnat ”huset för en kortare resa”. Den stora frågan var: ”bör man verk-
ligen göra ett ställe som detta till ett slags museum? Det måste ha ett verkligt värde 
för en framtid för att det ej skall bli pretentiöst” (Prins Eugens Waldemarsudde). 
Intressant i denna brevväxling är hur prins Eugen själv problematiserade sitt 
kulturarv och nogsamt tänkte över huruvida Waldemarsudde ens skulle bli ett 
museum. Eugens vän konstnären Richard Bergh, som en tid var överintendent vid 
Nationalmuseum, menade att ett museums plikt är att följa med sin tid och att vara 
en levande institution istället för en ”likbod” (Bergh). Säkert hade Eugen påverkats 
av dennes tankar och prinsen såg tydligt för sig att museet behövde vara just levan-
de, eller angeläget och relevant, som är de ord som används idag. 

Gustaf Lindgren – från handsekreterare till museichef
Fil. dr i konsthistoria Gustaf Lindgren (1903–1989) anställdes av prins Eugen 
som handsekreterare 1937 med den primära arbetsuppgiften att sammanställa en 
katalog över prinsens konstsamling. Beståndskatalogen fick titeln ”Waldemarsud-
des konstsamling” (1939), vilket tydligt pekade fram mot museet. Lindgren sökte 
tjänsten som chef vid Liljevalchs konsthall, en tjänst som han inte fick – trots att 
prins Eugen begick ett fältmässigt klavertramp och öppet förordade Lindgren. 
Prinsen utsåg då i stället Lindgren till intendent för sina samlingar och med det 
blev Waldemarsudde allt mer publikt. Under 1940-talet tog Lindgren emot bokade 
grupper och arrangerade offentliga visningar. Detta kan ha varit ett sätt att prova 
det kommande museets attraktionskraft, som torde ha bedömts som god: visning-
arna var välbesökta.
I sitt testamente skrev Eugen att det var hans önskan att Lindgren skulle: 

förordnas till förste innehavare av den befattning såsom intendent Waldemarsudde, 
som efter min död skall vara inrättad med åliggande att efter styrelsens direktiv 
handhava det närmaste överinseendet över egendomen med samlingar och 
anläggningar. 
                 (Prins Eugens testamente) 

Lindgren blev därmed en viktig person i omdaningen av Waldemarsudde till mu-
seet Prins Eugens Waldemarsudde. Han fick i den rollen diskursiv makt att tolka 
Eugen. 
 I motsättning med prinsens egna önskemål skapade Lindgren ett museum med 
prins Eugen som huvudperson. När museet öppnade 1948 var det kungligt och 
fint. De epitet som stått i vägen för att närmare förstå prins Eugen myntades inte av 
Lindgren, men han befordrade dem: ”Blomsterprinsen”, ”Målarprinsen”, ”Röde 
prinsen” som hade sin bostad i ”Blommornas slott”. Som exempel kan nämnas att 
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i prinsens ateljé iordningställdes en fast utställning med prinsens monumentala 
arbeten och en hörna där en oavslutad målning stod på ett staffli med en målarrock 
intill. Som om prins Eugen hade lämnat huset ”endast för en kortare resa”. 
 När Prins Eugens Waldemarsudde öppnade var det per definition Sveriges 
första konstmuseum för modern och samtida konst, något som dock inte betonades 
eftersom prins Eugen placerats i centrum. Verksamheten koncentrerades kring de 
fasta utställningarna inkluderande prinsens representationsvåning. Under museets 
första tio år visades endast sex tillfälliga utställningar, under hela 1960-talet visa-
des knappt tjugo. Som museichef förvaltade Lindgren primärt museet och förde 
arvet efter prins Eugen vidare i högre grad än vad som framgick av prins Eugens 
sista vilja.

Museet på fältet
Prins Eugens Waldemarsudde blev en omedelbar succé, men intresset för museet 
mattades av och under 1960-talet minskade antalet årliga besökare kraftigt. Orsa-
ker till det kan stå att finna i att museet levde på prinsen, en liten publik verksamhet 
och det faktum att det inte är tillräckligt att hålla öppet för att vara angelägen och 
relevant. Det krävs mer än så i en bransch där kunskap, förmedling och upplevel-
ser av innehållet i museet är – eller åtminstone borde vara – det bärande. Museets 
grundare hade blivit en belastning snarare än en tillgång. Gustaf Lindgren hade 
feltolkat vilket kulturarv som var värt att bevara och tillgängliggöra vilket gav 
Waldemarsudde en mindre fördelaktig position på fältet. 
 När Lindgren avgick med pension 1970 efterträddes han av konstkritikern Bo 
Lindwall (1915–1993) som hade en fil. lic. i konsthistoria och bred museal erfaren-
het. Lindwalls primära uppgift torde ha varit att förbättra besökssiffrorna, vilket 
innebar att prioritera det framtunga museiarbete som nämndes inledningsvis. I det 
framtunga arbetet ingår att attrahera besökare, att öka besökssiffror med publik-
dragande utställningar och program. Med ett för stort fokus på det framtunga 
riskerar museet att hamna i en ekonomiskt bräcklig situation samtidigt som det har 
en verksamhet som inte alltid baseras i kunskap och/eller kärnverksamhet. Under 
Lindwalls tid som chef på Waldemarsudde, 1970–1980, visades så många som 
drygt nittio tillfälliga utställningar. Det var en enorm utökning av utställningsverk-
samheten, men utställningarna baserades sällan i ny forskning och kunskapsupp-
byggnad. Samlingsförvaltningen stod tillbaka, liksom vården och bevarandet av 
anläggningarna, vilket skapade en verksamhetsskuld samtidigt som besöksantalet 
ökade. Under Lindwalls ledning fann dock utställningsverksamheten sin profil: 
konstnärskap ur prins Eugens generation; konsthantverk och nutida konst. Denna 
profil stämde dessutom överens med prinsens samlarprofil.
 Fortfarande under 1980-talet, när konsthistorikern och tidigare chefen för Na-
tionalmuseums konsthantverksavdelning, Dag Widman (1924–2003) blivit chef på 
Prins Eugens Waldemarsudde var det en liten arbetsplats. Samlingsförvaltningen 
och utställningsverksamheten bedrevs under museichefens ledning som till sin 
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hjälp hade ett par medarbetare. Det är imponerande att så mycket kunde göras 
med de fåtaliga händerna till hands. Under Widmans tid var utställningstakten 
fortsatt hög. Han ägnade sig dessutom åt museets historia och utgav den rikt il-
lustrerade Prins Eugens Waldemarsudde: en målarprins och hans hem. De utställningar 
som visades blev väl omskrivna i pressen.
 Sammanfattningsvis kan sägas att prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet 
har varierat med den person som varit chef och därmed något av konstnärlig led-
are. Kring 1990-talets mitt skedde dock en stor förändring i museets historia. Hans 
Henrik Brummer (f. 1937), docent i konsthistoria, och tidigare chef vid Zornsam-
lingarna i Mora övertog rodret på Waldemarsudde. Brummer hade vid sidan av 
sina konsthistoriska meriter en gedigen erfarenhet från Mora att arbeta med ett 
donatorsmuseum. Under Brummers ledning blev utställningarna forskningsbase-
rade samtidigt som den interna kunskapsuppbyggnaden tog fart. Antalet medar-
betare blev flera och mer specialiserade, exempelvis anställdes en arkivarie och en 
samlingsintendent. På Prins Eugens Waldemarsudde började verksamhetsskulden 
att betas av. Grundläggande inventeringar av samlingarna genomfördes, magasins-
utrymmen förbättrades, park och trädgård underhölls för långsiktigt bevarande 
och förmedlande av fler berättelser. Man började uppnå en balans mellan det fram-
tunga och det baktunga arbetet.
 Från det vackra besöksmålet med utställningar gick Prins Eugens Waldemarsud-
de mot att bli både en välbesökt och en välrenommerad konstvetenskaplig insti-
tution. Utifrån bearbetning av samlingarna, parken och trädgården samt prins 
Eugens verksamhet (inte prinsen) som grund inleddes den forskning som bedrivs 
idag med den egna historien som bas. Till detta kom en fortsatt omfattande utställ-
ningsverksamhet med program och en konstpedagogisk verksamhet som tillkom-
mit under 2010-talet. Prins Eugens Waldemarsudde har därmed blivit betydelsefull 
även för skolor, barn och unga. 
 Prins Eugens Waldemarsudde riskerade att bli obsolet utifrån en feltolkning av 
prins Eugens sista vilja. Tiden har utvisat att prinsen blev en belastning snarare än 
fördel för verksamheten, men genom att gå ad fontes har Waldemarsudde återfått 
relevans och blivit ett angeläget museum. Det har lyckats genom att balansera 
framtungt arbete med baktungt, genom att utnyttja samlingarna och den egna 
berättelsen i det publika arbetet och låta det gå i dialog med samtiden. 
 Under coronapandemin 2020–2021 tvingades många andra museer också gå ad 
fontes, söka i sin historia, i de egna källorna och samlingarna. Pandemin tvingade 
i rask takt museerna att förändra sina arbetssätt. Museiarbetare blev tvungna att 
fundera över hur ett museum bibehåller sin relevans, sin angelägenhet och aktuali-
tet när det inte går att hålla öppet för besökare. Pandemin påskyndade den digitala 
omställningen i många museer och den ökade digitala närvaron visar att många 
museer gick till sin egen kärna: de egna samlingarna, den egna historien och det 
egna huset. De berättelser som alltid finns blev det som museerna framför allt 
uppehöll sig kring. 
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Med rörelserna på fältet, från fint kungligt museum till forskningsinstitution, har 
Prins Eugens Waldemarsudde dessutom gjort en liknande resa som Eugen, mu-
seets grundare, och detta genom att problematisera just grundaren och hans tid. 
Således kan konstateras att även institutioner kan förändra sin position på fältet 
och som i detta fall genom att både kritiskt granska, problematisera och levandegö-
ra en del av kulturarvet. 
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Design för hållbart lärande bland 
mucklor och manicker

Sofia Eriksson Bergström

Inledning
Barn och unga växer idag upp i en tid där allvarliga hotbilder visar hur klimatet 
och jorden är i kris och att det finns en utarmning av biologisk mångfald. De 
växer upp under dessa förutsättningar och ska finna mod och hopp i att tro på en 
framtid. En vanlig fråga hos vuxna som möter barn i skola och förskola är hur man 
ska kommunicera och undervisa om ett så allvarligt budskap som klimatkrisen och 
de effekter som sker idag till följd av klimatförändringarna. Denna text kommer att 
resonera kring tre områden som på olika sätt berör denna fråga. Platser och design 
för lärande är ett område. Det andra området är hållbarhet och klimatkris och det 
tredje området handlar om kreativitet och fantasi som grund för undervisning om 
hållbarhet och klimatkris, vilket jag nu närmast inleder med. 
 Kreativitet lyfts idag av Skolverket som en kompetens som kan stimuleras och 
tas tillvara i arbetet med klimatkrisen. I processer av nytänkande, som att skapa 
nytt och föreställa sig saker som inte finns, ligger en förhoppning att skapa mod 
och tro på att framtiden går att påverka och förändra. Den österrikiske författaren 
Robert Musil menade att konsten är möjlighetssinnets medium: ”Om det finns ett 
verklighetssinne, och det kan man ju knappast betvivla, så måste det också finnas 
ett möjlighetssinne” (Jonsson, 2019, 1 april). Det fiktiva greppet; fantasin, kan bidra 
till att förstärka det estetiska i verkligheten, vilket kan ge människan en djupare 
förståelse av dem själva, av deras plats i historien och samhället. Kreativa processer 
äger emellertid inte rum i ett vakuum. Samspelet mellan människa och den fysiska 
miljön är av stor vikt och det finns fysiska faktorer som kan skapa förutsättningar 
för kreativa processer (Eriksson-Bergström, 2021). Medvetenheten om att miljöer 
och sammanhang har betydelse för kreativitet medför också en förståelse av hur 
rum för lärande designas och utformas i undervisningssituationer.
 Det andra området som texten rör sig runt är således platsen för lärandet och 
hur designen för lärandet tar sig uttryck. Synen på var lärande ska äga rum och 
med vilka resurser  är inte självklart givet. Det finns idag så många fler arenor för 
lärande än själva skolbyggnaden. I den här upplösningen av de förgivettaganden 
som finns om att lärandet ska äga rum i skolans rum aktualiseras även synen på 
museet som en plats för lärande.
 Det tredje området som texten berör består av klimatkrisen, hållbarhet och 
ekokritik. Den tidsålder vi nu lever i benämns allt oftare som Antropocen. Den 
har ersatt den tidigare geologiska tidsåldern Holocen, vilken varit rådande sedan 
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cirka 8000 f.v.t. Begreppet Antropocen härstammar från latinets antropos som 
betyder människa. Tidsåldern Antropocen karaktäriseras av människans påverkan 
på jordens ekosystem och klimat. Den leder bland annat till mer extrema väder-
förhållanden, minskad biologisk mångfald, avskogning och försurning. Det finns 
idag i princip ingen plats på jorden som är orörd av människan. Som en reaktion 
har bland annat forskningsfältet ekokritik utvecklats utifrån en ekocentrisk upp-
fattning att människan är jämlik med övriga levande varelser och därför varken 
viktigare eller mer värdefull än dem. Människan behöver inse och acceptera att 
hon är en del av ett komplext biologiskt system där arterna är ekologiskt sambero-
ende (Tornborg, 2020). 
 Texten fortsätter nedan med resonemang dels kring kreativitet och fantasi 
som utgångspunkt i undervisning om hållbarhetsfrågor, dels kring hur platser 
kan designas för sådan undervisning. Kapitlets huvudsakliga syfte är att ge en 
presentation av arbetet med att utforma en utställning vid Sundsvalls museum 
om barnboksgestalterna Pettson och Findus, som syftade till att stimulera fantasi 
och kreativitet, samtidigt som den förmedlar kunskap och medvetenhet om den 
globala klimatkrisen och Agenda 2030. Innan texten fortsätter att berätta om den 
här utställningen kommer jag först att reda ut vad design för lärande kan innebära. 

Design för lärande
Det bedrivs idag forskning om hur fysiska miljöer samverkar med barns lärande 
och utveckling i förskola och skola. Undervisningssituationer ses således inte 
enbart som något som sker mellan barn och lärare utan även som en samverkan 
mellan individ och rum (Björklid & Fischbein, 2011). Från ett didaktiskt perspektiv 
kan utställningen om Pettson och Findus fungera som ett exempel på hur det 
fysiska rummet samverkar med barn och lärare. Selander (2003) menar att de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför bör kompletteras med ett var? Han menar 
att man alltför sällan ställer frågan: var skall allt detta ske? Rummet ses ofta som 
något självklart men idag ställs det allt större krav på att läraren faktiskt ska 
designa sin didaktiska verksamhet. 
 Vi står inför en rad utmaningar i en värld som kännetecknas som en senmodern 
”flytande” epok där våra relationer och handlingsutrymmen förändrats och där 
dikotomier som till exempel privat – offentligt samt lokalt – globalt alltmer löses 
upp. I denna förändring har också synen på skolan som arena för lärandet alltmer 
börjat ifrågasättas och problematiseras (Selander, 2017). 
 Ytterligare en förändring är att vi idag betraktar lärande som förmågor, snarare 
än som en uppnådd kunskapsnivå. Denna vidare syn på lärandet medför också 
att elever idag betraktas som agenter och med egen drivkraft lär de sig relevanta 
saker i olika meningsfulla miljöer. Dessa miljöer, rum, finns idag på så många 
fler ställen än bara inom skolhusets väggar. Faktumet att det idag finns så många 
lärmiljöer utanför skola och universitet medför behovet av en förnyad syn på såväl 
undervisning och lärande som på lärarroll och förhållningssätt.
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I en lärandemiljö finns det information i olika korsande och överlappande resurser/
medier, vari individen själv kan använda och upptäcka information från en mängd 
olika källor (Bezemer & Kress, 2016). Genom detta betraktas den lärande individen 
inte enbart som en mottagare av lärarens eller läromedlets kunskap, utan i allt 
högre grad som en informationssökare. Lärarrollen förändras därigenom från att 
ha varit en som planerar undervisningen till att vara en som designar lärandetillfäl-
let (Selander, 2017). Vi befinner oss alltså i ett paradigmskifte när det gäller hur vi 
betraktar platser för lärande och det är således inte självklart under vilket tak och 
mellan vilka väggar som undervisning kan bedrivas. I den här förändringen har 
platser som museum i allt högre grad börjat betraktas som en plats för lärande. 

Utställningen om Pettson och Findus
Hösten 2018 började planer smidas för en permanent utställning riktad till barn 
och unga utifrån författaren Sven Nordqvists sagofigurer Pettson och Findus. 
Pettson är en äldre man som lever på sin gård, lantligt belägen, tillsammans med 
sin katt Findus. Berättelsen är känd långt utanför Sveriges gränser och böckerna 
har översatts till cirka 50 olika språk. De har också blivit filmatiserade och bildat 
utgångspunkt för teaterpjäser, musikaler och dataspel. 
 Projektet Design för Lärande på Kulturmagasinet: Barnkultur, teknik och hållbarhet, 
skapades mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls museum. Projektets syfte var att 
utveckla kunskap om hur museer kan planera och utforma pedagogiskt anpassade 
lärmiljöer för arbete med barnkultur, hållbarhet och teknik. Utställningen har ett 
specifikt kunskapsobjekt i FN:s Agenda 2030 och dess Globala mål för att arbeta 
mot en hållbar värld. Utställningen har även syftat till att utveckla verktyg som kan 
förbättra lärares möjligheter att nyttja museet som lärandemiljö i den vardagliga 
undervisningspraktiken. Ett mål i projektet har även varit att utveckla didaktiska 
möjligheter för lärarutbildningen vid Mittuniversitetet att bedriva undervisning på 
plats i museet och utställningen.
 Utställningen är unik både till utformning och innehåll. Den barnboksvärld 
som genomsyrar de välkända och populära barnböckerna om Pettson och Findus 
har inte använts i relation till naturvetenskap och hållbarhetsteman på detta sätt 
tidigare, varken i Sverige eller utomlands. 
 Utvecklingen av Pettson och Findusutställningen är en del av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet vid museet. Den planerade utställningen har utformats enligt ett 
nytt koncept som innebär att det pedagogiska arbetet kring utställningen kan ske 
i olika delar av Kulturmagasinet och därigenom möjliggöra nya kombinationer av 
lärprocesser och aktiviteter. Det pedagogiska arbetet kan ske i form av skapande 
verksamhet i den konstateljé som museet nyligen byggt i nära samarbete med 
biblioteket och därmed med fokus på barnlitteraturens potential för barns läs- och 
språkutveckling.
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Utställningen som en plats för hållbart lärande
Nilson Skåve och Löwe (2020) menar att fiktionen kan utgöra ett unikt uttryck 
för människans föreställningar om framtiden. Gubben Pettson bor på sin går 
tillsammans med katten Findus och de båda utgör berättelsernas subjekt. Findus, 
som har ett verbalt språk och bär byxor framställs delvis som ett barn i relation 
till Pettson. Livet på gården innefattar även höns och mucklor. Hönsen har också 
ett verbalt språk medan mucklorna finns där men de är bara synliga för Findus. 
Detta sätt att jämställa djur och människor kan idag användas som ett sätt att skapa 
ekokritiska reflektioner i den antropocentriska tidsåldern. Även om dessa figurer 
inte gestaltas i relation till klimatkris eller hållbarhetsteman kan Pettson med sin 
påhittighet och uppfinningsrikedom, hans strävan att laga, lappa och fixa, fungera 
som utgångspunkt för reflektion och förståelse hos barn och unga. 
 Tidigt i planeringsskedet av utställningen uttrycktes i projektgruppen en önskan 
att utställningen både skulle stimulera besökarnas nyfikenhet vad gäller naturve-
tenskap och fantasi men även kunna skapa hopp och mod att kunna förändra och 
påverka en värld som ur en klimataspekt på många sätt kan uppfattas vara i kris. 
Trots att klimatkrisen i högsta grad berör ungdomar som en realitet finns också en 
önskan om att utställningen just genom att lyfta fantasi, lekfullhet och kreativitet 
ska stimulera till mod och engagemang. Det har varit en strävan att utställningens 
fantasivärld kan skapa och möjliggöra ett reflektionsrum, där barn och elever 
genom fantasin och sagans värld kan hitta alternativa och konstruktiva sätt att 
förhålla sig till omvärlden (Jfr Vygotsky, 1995). 
 Utställningen är unik i sitt slag genom att den utgår från de Globala målen och 
väver in dessa i Pettson och Findus sagovärld. De globala målen är en del av FN:s 
Agenda 2030 och listar sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara 
uppnådda senast år 2030. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och 
det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens 
ledare hittills antagit. Det övergripande syftet är att fram till år 2030 avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och 
rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. För att uppnå målen krävs 
att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar. 
Utställningen om Pettson och Findus har skapats med en genomtänkt tematik; 
barnkultur – teknik och hållbarhet, som ett genomgående pedagogiskt koncept 
relaterat till både läroplanerna och de Globala målen.
 Utställningen fokuserar på fem av målen: Hållbar Energi (mål 7), Hållbara städer 
och samhällen (mål 11), Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), Bekämpa 
klimatförändringarna (mål 13) samt Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). 
En grupp lärare från Sundsvalls kommun har fungerat som referensgrupp under 
utställningsarbetet. De har besökt utställningen under processens gång samt gett 
skriftliga kommentarer på dels utformningen av utställningen, dels den lärarhand-
ledning som utformats i relation till utställningen. Under 2019 fick de även fått ta 
del av olika innehåll och aktiviteter för att skapa förståelse och kunskap om de 
Globala målen, om hållbarhetsfrågor och dilemman.
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Läraktiviteterna i handledningen är ordnade efter de fem globala mål som 
förekommer i utställningen. Den är även utformad utifrån de läroplaner som finns 
för förskola och grundskola. I den inledande delen för samtliga läroplaner anges 
miljö och hållbar utveckling som ett av de fyra perspektiv som ska genomsyra all 
utbildning i Sverige. Det finns således en samsyn inom detta området från försko-
leverksamhet till vuxenutbildning. Svensk utbildning berörs alltså i olika delar av 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det finns i läroplanernas inledande 
delar, samt i flera kursplaner, målbeskrivningar för hållbar utveckling samt tydliga 
kopplingar till områden som till exempel demokrati, jämställdhet, entreprenörskap 
och hållbar utveckling, vilka också är centrala delar i Agenda 2030. 
 I samband med framtagandet av en ny läroplan för förskolan introducerades 
också begreppet hållbar utveckling i styrdokumenten för förskolans verksamhet. 
Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, ska var och en som verkar i förskolan 
arbeta för en hållbar utveckling. Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet 
att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö 
och till natur och samhälle. Förskolans verksamhet ska ge barnen möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en 
hållbar utveckling – såväl ekonomisk som social och miljömässig. Lärarhandled-
ningen, som beskrivs nedan, problematiserar dessa tre olika aspekter av hållbarhet. 
Förståelsen av till exempel ekonomisk hållbarhet lyfts fram främst som något som 
inte medför negativa konsekvenser för ekologisk och social hållbarhet. En del i 
lärarhandledningen syftar till att betrakta och problematisera Pettsons leverne i 
ljuset av detta. Att fundera över hur och om han tjänar pengar, hur ofta han köper 
kläder samt var han reser på semester är utgångpunkter där förhoppningen är att 
starta en reflektion hos barnen/eleverna samt att kunna förstå och konkretisera 
begreppet hållbarhet.
 Skolans undervisning ska belysa hur samhällets funktioner och sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Alla elever ska få kunskaper 
om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling. Genom detta 
miljöperspektiv får eleverna både möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka, och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. 
 Lärarhandledningen innehåller förslag på lärandeaktiviteter inför, under 
och efter besök i utställningen. De utmaningar som beskrivs i Agenda 2030 är 
komplexa till sin natur vilket innebär att undervisningen ibland måste ske över 
ämnesgränserna. För att visa på sådana ämnesöverskridanden finns på olika 
ställen i handledningen kopplingar till läroplanerna. Som en didaktisk aspekt 
av ekokritiken har ekolitteracitet utvecklats för att ringa in att hållbarhetsfrågor 
faktiskt är något mycket större än de faktakunskaper om natur och miljö som 
traditionellt återfinns inom naturkunskapsämnet (Nilsson Skåve & Löve, 2020). 
Ekolitteracitet skär följaktligen igenom flera ämnesområden och är en form av 
litteracitet som barn och unga gradvis skolas in i genom den kultur och det sätt att 
prata om naturen som de möter. 
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Det är inte tillräckligt att lära barn en mängd fakta om miljöpåverkan. Att däremot 
utgå från ett problem och istället engagera barnen i att hitta lösningar kan, menar 
Hedefalk (2014), stimulera barn och elever till att skapa förståelse för bakomliggan-
de konflikter och intressen, som kan ha orsakat miljöpåverkan. I lärarhandledning-
en finns därför förslag på aktiviteter av olika slag. Runt varje mål finns saker som 
barn och elever kan upptäcka men även olika dilemman och aspekter att fundera 
kring. Dessutom finns förslag där de stimuleras till att tänka nytt och, likt Pettson, 
upptäcka olika kreativa lösningar på problem.

Design för hållbart lärande
Att designa för lärande och kreativitet är en sak och att designa för lärande och 
kreativitet i relation till tydliga kunskapsobjekt är en annan sak. Att dessutom 
designa för lärande och kreativitet med tydliga kunskapsobjekt och att göra detta 
genom att ta barns agentskap och kreativitet i anspråk är en tredje sak. Utställning-
en om Pettson och Findus sagovärld har haft ambitionen att nå till denna tredje 
aspekt. Genom de möjligheter som getts i det projektsamarbete som drivits mellan 
projektledaren, scenografen och forskaren har detta varit möjligt att sträva efter. 
Fysiska förutsättningar för kreativitet har synliggjorts genom de erbjudanden som 
planerats in i utställningen.
 Dessa erbjudanden har kategoriserats efter att deras förmåga att skapa kun-
skapsmöjligheter, samspelsmöjligheter och kreativitetsmöjligheter (Eriksson-Berg-
ström, 2021). Barns agens har en fundamental betydelse för hur dessa aspekter 
relaterar till varandra och till hur barn upplever att de kan relatera till en plats. 
 Utställningens miljö har utformats för att barn genom fantasi och kreativitet 
ska upptäcka kunskapserbjudanden om hållbarhet och de Globala målen. De kan 
upptäcka samspelserbjudanden i Pettsons kök genom att få duka och laga mat 
eller experimentera i hans verkstad med manicker och grunkor. De kan upptäcka 
kreativitetserbjudanden som lockar till att bygga nytt och därigenom komma till 
nya insikter. Inget av dessa erbjudanden bildar emellertid en kreativ lärandemiljö 
om de inte tillåter ett agentskap. Østergaard (2017) frågar sig hur estetiska 
uttrycksformer kan kombineras med naturvetenskap i undervisningen. Hur kan 
det estetiska skapa en känsla av både tillhörighet med naturen och en känsla av 
ansvar för den? Det behövs en balans mellan att designa undervisningen för att 
förmedla kunskap och för att skapa engagemang för att hantera klimatkrisen. 
Starkt berörande estetiska upplevelser kan fördjupa kunskaperna inom hållbar-
hetsområdet menar Nilsson, Skåve och Löwe (2020) och betonar att det är av stor 
vikt att undervisningen utformas så att detta sker. De, liksom även Österlind 
(2006) menar att när litterära berättelser involveras i undervisningen ökar det 
emotionella engagemanget. Det produceras en mängd läromedel för skolan idag 
om hållbarhet men få av dessa innefattar ett humanistiskt och estetiskt anslag. För 
att skapa förändring i människans livsstil och beteende krävs att man känner ett 
personligt engagemang. Glappen mellan forskningsrapporter och faktakunskaper 
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och ett personligt engagemang blir ofta för stora menar Almgren White (2020). 
Att i didaktiskt syfte använda skönlitteratur i undervisningen är en möjlighet att 
väcka personligt engagemang. Mellan det verkligt befintliga och fantasin kan 
reflektionsrum skapas. Den här texten har försökt visa hur fantasi och fiktion kan 
skapa sådana mellanrum av reflektion där kreativa processer kan stimulera mod, 
ansvar och engagemang hos unga i att möta och hantera klimatkrisen. 
 Att designa för hållbart lärande på ett museum kan således innebära att balan-
sera möjligheterna till producerande kreativa handlingar med mer reproduktiva 
handlingar, som att inhämta kunskap om en hållbar omvärld och klimatkrisen.  
Design för hållbart lärande innebär också att erbjuda en miljö planerad för tydliga 
kunskapsobjekt men som även som rymmer möjligheter för det oplanerade 
och oväntade. Jämfört med traditionella skolhus kan ett museum lättare skapa 
möjlighetsrum där utrymme för kreativa och innovativa idéer kan få ta plats. I det 
möjlighetsrum som då kan skapas kan barn och elever som agenter få utrymme 
och deras reflektioner, kreativitet och mod kan stimuleras.
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Kulturarv i spåret av 1900-talets bostadspolitik

Om mötet med samtida platsnarrativ från egnahems- och                        
miljonprogramsområden i Sundsvall

Katarina Giritli Nygren & Sara Nyhlén

Att ett bostadsområde tillskrivs såväl kulturella som materiella värden och bety-
delser är idag ett etablerat tema inom stadsplanering, likaså medvetenheten om att 
ett bostadsområdes status har betydelse för de boende liksom för områdets iden-
titet. Utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv menar Axelsson med flera (2013) 
att det finns antaganden om hur specifika områden, som varande både fysiska och 
icke-fysiska, för samman sociala och kulturella aspekter. I sådana miljöer byggs 
fysiska objekt och strukturer samman med platsens lokala kultur och traditioner 
i vilka spår av områdets planering i form av till exempel gatumönster och olika 
byggnaders tidsspecifika arkitektur och historiska karaktär kan framträda. Likaså 
kan spår av hur området använts liksom de som bor och har bott där ha betydelse 
för hur området berättas. I den kritiska kulturarvsforskningen har frågor väckts om 
hur olika områdens historia berättas, bevaras och/eller skapas i syfte att synliggöra 
de processer varigenom vissa platser och byggnader tillskrivs ett historiskt värde 
och andra inte (se t.ex. Ronström 2007, Grundström 2004). Kulturarv blir således 
ett konstituerande begrepp som fylls med innehåll och mening genom den process 
som definierar det. 
 I våra egna studier av de sätt varpå människor beskriver och relaterar till sitt 
bostadsområde har vi noterat att områdens kulturarv eller historia brukas olika 
i olika områden, både av de som planerar för utveckling av områden och av de 
boende själva. Mestadels när vi fått uppdrag inom ramen för Mittuniversitetets 
samverkansavtal att genomföra boendestudier är det i områden med så kallad 
miljonprograms eller förortskaraktär där de boende i områdena klassificeras som 
socio-ekonomiskt utsatta (se t.ex. Sundsvalls kommun 2019). För att inte fastna i 
en endimensionell bild av bostadssegregation brukar vi då påtala behovet av att 
genomföra liknande studier i områden där de boende klassificeras på motsatta sätt 
varför vi i vår senaste studie kom att genomföra intervjuer i områden uppförda 
under två av 1900-talets stora bostadspolitiska projekt: egnahemsrörelsen och 
miljonprogrammen. De bygger på delvis skilda ideal och har således olika utform-
ning men vände sig till ungefär samma målgrupp med syfte att ge arbetare goda 
boenden utifrån dåtidens ideal. Såväl egnahems- som miljonprogramsområdenas 
framväxt är att betrakta som en del av ett välfärdsbygge (jfr Bergstén 2012). Mil-
jonprogrammens stora lägenhetskomplex och egnahemsrörelsens små likformade 
hus lever kvar i samtiden, ofta åtskilda ifrån varandra och med väldigt varierande 
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platsidentiteter och kulturhistoriska värderingar. Exempelvis har begreppet 
miljonprogram kommit att förbindas med områden som producerades som hy-
resrätter snarare än de områden som producerades som bostadsrätter medan flera 
egnahemsområden i någon mening tömts på sin historia relaterad till arbetarklass 
och industri och istället har fyllts med samtida värden där den historiska miljön 
står som en kuliss i form av tomtgränser och gatunät för områdets nya värden (jfr 
Storm 2008).
 Det vi har gjort i denna är studie, är att vi har utforskat hur boende i tre olika 
bostadsområden berättar sitt område, så kallade platsnarrativ.  De olika plats-
narrativen, eller berättelserna om en plats, utgör en del av en plats konstruktion. 
Martins Holmberg (2006) skriver i sin avhandling att ”platser och byggnader 
samkonstrueras rumsligt och socialt i olika diskursiva sammanhang och praktiker” 
vilket betyder att berättelser om platser kan förändras och att de (om)skapas 
i sammanhang som består av maktrelationer (s.36). Sådana konstruktioner 
sker genom en slags hierarkisk artikulering där vissa platser konstrueras som 
exempelvis ’fina’ eller ’fula’, ’trygga’ eller ’otrygga’ där det förstnämnda ses som 
mer värdefullt. Martins Holmberg (2006) kallar dem ”sociorumsliga hierarkier” 
(s. 13). Intervjuerna genomfördes under 2020 inom ramen för en förstudie med 
syfte att på lång sikt bidra till att utjämna de skillnader i levnadsförhållanden som 
råder mellan olika områden i kommunen. Bakgrunden till vår boendestudie var en 
socioekonomisk studie av Sundsvalls kommuns bostadsområden som kommunen 
genomförde 2018. I denna kartläggning framkom att Nacksta och Bredsand är 
bland de områden som har flest faktorer som indikerar att området skulle vara 
socioekonomiskt utsatt utifrån andelen individer som förvärvsarbetar, medianin-
komst samt andel som lever med försörjningsstöd. I dessa områden går det även 
att hitta faktorer som lägre valdeltagande och en låg anknytning till föreningsliv 
och sämre självskattad hälsa. Nacksta och Bredsand har på senare tid varit föremål 
för särskilda satsningar, eller områdeslyft, från kommunens sida. Utemiljö och 
kulturella satsningar så som utomhuskonst, samverkan med Kulturskolan och det 
kommunala scenkonstbolaget med mera har fokuserats. Den största kontrasten 
till dessa områden finns enligt kommunens kartläggning i området Sidsjö som har 
låg arbetslöshet, låg andel med försörjningsstöd, högst medianinkomst och en god 
självskattad hälsa och trygghet. I Sidsjö återfinns en hög grad av organisering inom 
föreningslivet och hög andel invånare som röstar i politiska val. I jämförelse med 
andra områden i Sundsvall är det också i Sidsjö de boende rapporterar minst oro, 
rädsla eller otrygghet för att gå ut ensamma (Sundsvalls kommun). Sidsjö är ett 
växande område där nya villaområden har tillkommit och privata fastighetsägare 
hyr både ut lokaler till företag som har etablerat förskolor, skolor och seniorboen-
den men även fastighetsägare som i egen regi driver skola och seniorboende. Där 
finns även ett mindre hotell, restaurang och bryggpub.
 Sidsjö består till största del av villaområden men det finns också bostadsrätter 
och hyreslägenheter från privata bostadsföretag. Nacksta består till största del av 
hyreslägenheter från det kommunala bostadsföretaget men det finns också villa-
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områden och bostadsrätter. Bredsand är tydligt uppdelat i två områden som skiljs 
åt med en stor väg, på ena sidan vägen finns ett villaområde, det så kallade övre 
Bredsand och på andra sidan finns bostadsrätter samt hyreslägenheter tillhörande 
ett privat bostadsföretag, det så kallade nedre Bredsand.  De boende vi intervjuat 
i Sidsjö bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt medan de personer vi intervjuat i 
Nacksta och Bredsand antingen bor i bostads- eller hyresrätt. En av de intervjuade i 
Bredsand har tidigare bott i det så kallade övre Bredsand och i sin berättelse om sitt 
liv Bredsand ingår också denna period. 

Bostadsområden, samhällsplanering och kulturarv
Kulturarv – avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, 
föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, 
namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Oavsett om det skrivs i 
obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en 
mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att belysa särskilda 
delar av samhällsutvecklingen, t.ex. det biologiska kulturarvet, det industriella 
kulturarvet eller modernismens kulturarv. (Génetay & Lindberg 2015, s. 12)

I takt med att fältet för kritiska kulturarvsstudier växt har det också kommit att 
ske ett skifte i synen på kulturarv. Från att det tidigare varit ett större intresse 
att bevara materiella och immateriella uttryck som speglar majoritetssamhället 
livsformer har kulturarvsperspektivet vidgats och kan idag även omfatta andra 
uttryck, precis som citatet ovan gör gällande.  När det gäller de frågor vi stött på 
från de som arbetar med utveckling av livsmiljöer i bostadsområden har begreppet 
kulturarv inte använts, däremot har det handlat om att förändra bilden av områ-
det, skapa stolthet och tillhörighet till området bland de boende samt lyfta fram 
och utveckla områdets kvaliteter. Utgångspunkten för flera av dessa projekt är att 
relationen till området stärks om de boende aktivt tar del och ansvar för områdets 
utveckling något vi som forskare också varit med att bidra till genom att vara 
delaktiga i framtagandet av metoder för att öka engagemanget bland de boende. 
Vad vi däremot inte beaktat i så stor utsträckning är hur områdenas bostadspolitis-
ka historia förhåller sig till de samtida bostadspolitiska interventioner vi idag har 
kommit att bli en del av. För att inleda en sådan reflektion försöker vi här sätta in 
de intervjuer vi genomfört i ett sådant sammanhang.
 De bostadspolitiska visioner som låg bakom egnahemsrörelsen och miljonpro-
grammen är sprungna ur en social bostadspolitik med en vision om att alla i hela 
landet skulle ha tillgång till en egen bostad och att arbetare genom tillgång till en 
bostad skulle kunna fostras till skötsamhet. Även om en social bostadspolitik inte 
är unikt för Sverige så var uppslutningen bakom dessa ideal ovanligt stark och Sve-
rige kan därför ses som ett typexempel för den så kallade sociala ingenjörskonsten 
där värden som social rättvisa och skötsamhet antas kunna byggas in i ett samhälle 
(se t.ex. Hall 1998).
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Egna hem uppfördes som billiga hus för arbetare, ofta på landsbygden men senare 
också i städerna.  I städernas utkanter blev egnahemstanken ett komplement till 
många andra projekt som lanserades för att förbättra kulturmiljön och underlätta 
livet, som till exempel koloniträdgårdar (se t.ex. Edling 1996). En av huvudpoäng-
erna med egnahemsrörelsen var att de arbetare, tjänstemän och småbrukare som 
skaffade sig husen skulle äga sin boendeyta själva. Egnahemshusen uppfördes 
ofta i form av mindre hus eller radhus och spåren av egnahemsrörelsen är än 
idag lätta att se i kulturlandskapet. Sidsjö har sin grund i en sådan byggnadsstil. 
Bostadsområdet etablerades på 40-talet runt Sidsjö mentalsjukhus, ett sjukhus för 
den statliga sinnessjukvården som byggdes upp som ett samhälle i samhället. Här 
upprättades bostäder för arbetare i form av lägenhetslängor för ogift personal, 
parhus för gift personal samt större läkarvillor (psykmuseet.se). I angränsning till 
området (Sidsjö/Södermalm) uppfördes också egnahemshus som inte tillhörde 
själva sjukhuset. Detta byggnadsideal kan sägas ha tagit slut då miljonprogrammet 
lanserades 1965–1975.
 Miljonprogrammens områden och orter utgör ett kulturarv från 60- och 70-talet 
som i sin mest storskaliga form byggdes som hela orter, förorter eller stadsdelar 
med utopiska och genomplanerade världar. Den bakomliggande visionen hand-
lade om ett samhälle där alla skulle kunna bo bekvämt och slippa trångboddhet. 
Det politiska beslutet var att under en tioårsperiod bygga en miljon nya bostäder 
(Gillgren 2000). Projektet vilade på funktionalistiska idéer och en industrialisering 
av själva byggandet.  I samtida debatt har miljonprogrammen kanske främst 
kommit att förknippas med höghusområden i förort men i själva verket var en 
tredjedel av de bostäder som byggdes under den här tiden småhus. Husen som 
uppfördes under perioden utgör idag 30 procent av Sveriges totala bostadsbestånd 
(Vidén 2012). Syftet med boendemiljöerna i miljonprogrammen var att de skulle 
vara ”historielösa” med avsikten att människor inte skulle behöva ”sitta fast i 
historiens och traditionens bojor” (Amréus 2012 s. 26). Historien skulle suddas ut 
och arkitekturen skulle ta avstånd från platsens historia. Idag är många av miljon-
programsområdena hårt ifrågasatta, främst de som består av höghus med hyreslä-
genheter. Sedan 1990-talet har flera miljonprogramsområden genomgått vad som 
inom samhällsplanering kommit att kallas för områdeslyft eller områdessatsningar. 
På vissa håll föreslås också rivning eller hårdför ombyggnad (Ericsson med flera 
2002). 
 Med utgångspunkt i Loulanskis (2010) beskrivning av kulturarv som process, 
som något ”levande” och ”funktionellt” följer vi i denna text hur två miljonpro-
gramsområden (Nacksta och Bredsand) och ett egnahemsområde (Sidsjö) inom 
Sundsvalls kommun berättas i intervjuer med boende i områdena. Det som stod 
i fokus för studien var att utforska hur boende identifierar sig med sitt bostads-
område i områden med olika socioekonomisk och demografisk sammansättning. 
Det är områden som till delar liknar varandra men som också har stora olikheter 
och det avspeglar sig i hur de berättas av dem som bor där liksom hur de boende 
identifierar sig med sitt område. I studien utkristalliserade sig ett antal teman som 
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var centrala för hur de intervjuade beskrev och relaterade till sitt bostadsområde 
(se t.ex. Aspholm & Nour Hossein 2020). Det fanns till exempel i alla intervjuer 
en beskrivning av områdets utformning och natur samt de sociala strukturer och 
relationer som formar området. Likaså fanns berättelser om tillhörighet och ex-
kludering, det vill säga hur de boende uppfattar att andra uppfattar området samt 
om de själva känner tillhörighet till området. Utöver det utgjorde även berättelser 
om tillit och trygghet ett tema. I denna text bildar dessa teman en bakgrund till vår 
nyläsning av materialet med syfte att reflektera över huruvida de intervjuade gör 
bruk av områdenas bostadspolitiska historia i sina platsnarrativ. 

Dåtid, nutid och framtid i boendes beskrivningar 
av sina bostadsområden 
När informanterna beskriver sina områden vävs beskrivningen av deras egen 
relation till området samman med områdets utveckling vilket sammantaget 
utgör berättelsernas platsnarrativ. Ibland sker det med referenser till händelser 
långt innan informanterna själva bodde i området, andra gånger relaterar de till 
områdets mer näraliggande historia och på så sätt vävs dåtid och nutid samman 
(jämf. Martins Holmberg 2006). Både Bredsand och Nacksta producerades som 
miljonprogramsområden med en större andel hyresrätter än bostadsrätter. 
Dessa områden uppfördes i syfte att inte knyta an till någon specifik plats eller 
grupps särskilda historia utan avsågs, som tidigare nämnts, uttryckligen att vara 
historielösa och därför kunna bli hem vem för vem som helst. Några referenser 
till detta historielösa tillstånd återfinns inte i informanternas beskrivning av 
Nacksta eller Bredsand. Istället utgörs en central del i beskrivningen av båda dessa 
områden av referenser till de grupper som under årens lopp har bott i området, 
där de förhåller sig till en historisk beskrivning av sina områden som ”stökiga” 
arbetarklassområden med många invandrare. I Sidsjöområdet däremot återfinns i 
informanternas berättelser både referenser till att området ursprungligen byggdes 
upp runt sjukhuset, och till dem som bor i området idag. Området har så att säga 
har ändrat karaktär och i det gamla sjukhusområdet är det nu nya verksamheter 
som tillvaratar det historiska byggnadsarvet. En fråga en kan ställa sig utifrån 
frågan om kulturarv i spåret av 1900-talets bostadspolitik är om Sidsjöområdet i 
någon mening tömts på sin historia av arbete och sjukhusområde där den historis-
ka miljön idag står som en kuliss för områdets nya värden (jfr Storm 2008)? Från 
mentalsjukhus till centrum för kreativa näringar och privata entreprenörer blir då 
ett slags utvecklingsnarrativ varigenom området berättas. 
 Närhet framstår som en viktig beståndsdel i plattsnarrativen. Oberoende av 
bostadsområde tycks det viktigt för de boende att framhålla att området ligger 
nära något. Vad det har närhet till varierade i berättelserna. Genom närhet tillskrivs 
området ett symboliskt värde. I beskrivningarna av Sidsjö är närheten till natur 
och rekreation centralt. I Bredsand framhålls strand och havsnärhet, men också 
viss välfärdsservice som skola och barnomsorg samt en affär. I Nacksta framhålls 
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närheten till affärer men också förlust av närhet till samhällsservice i form av skola 
och hälsocentral som tidigare funnits i området (se även Aspholm & Nour Hossein 
2020). Här skiljer sig berättelserna om Bredsand från dem om Nacksta eftersom de 
boende i Bredsand upplever att de bor i ett område med en positivt laddad utveck-
ling. De boende har en känsla av att området är prioriterat och att mycket redan 
har förbättrats men det finns i intervjuerna också en farhåga om att utvecklingen 
ska stanna av och att kommunen inte ska kunna fullfölja det utvecklingsarbete 
som initierats. Eftersom miljonprogrammens bostadspolitiska syfte var att vara 
funktionella områden där de boende skulle ha närhet till service så är det, menar 
vi, möjligt att utifrån ett bostadspolitiskt kuturarv att förstå det som att Nacksta 
förlorar sitt symboliska värde utan att det i de boendes berättelser finns något som 
ersätter denna förlust.
 På frågan om hur de boende själva relaterar till sitt bostadsområde svarar 
informanterna med berättelser som utgör platsnarrativ som handlade om både 
tillhörighet och exkludering. En aspekt av hur tillhörigheten till ett område berätta-
des handlade om hur de intervjuade ville beskriva hur det kommer sig att de bor i 
just sitt område. I Sidsjö pratar de vi intervjuat om att bostadsområdet är ett val de 
gjort, för att det är ”rätt plats”, eller ”rätt område”, inte sällan utifrån upplevelsen 
av att området speglar deras identitet.  De valde Sidsjö som bostadsområde för att 
de anser sig vara en ”lugn person” som vill bo ”nära naturen” vilket gjorde Sidsjö 
till ett bra val. Tillhörigheten blir i det fallet att individer söker sig till ett område 
där personer med ett likvärdigt kapital bor. I en av intervjuerna med boende 
i Sidsjö omnämns denna homogenitet som exkluderande då informanten inte 
upplever sig passa in i området, känner sig inte ”hemma” i området.  
 Av de boende i Nacksta framhålls inte området som ett specifikt val på det sätt 
som det gjorde av de boende i Sidsjö. Istället talar de antingen om att de ”hamnat” 
i bostadsområdet, eller ”blivit kvar”.   Även om skälen till varför de bor i Nacksta 
eller Sidsjö skilde sig åt, återfanns i båda fallen beskrivningar av de boende i 
området som förhållandevis lika och att det skapade en grund för tillhörighet till 
området. De boende vi intervjuat i Bredsand framhåller i sina beskrivningar av 
varför de bor där en kombination av att de har hamnat där och att de valt att bo 
där. De personer vi intervjuade har alla någon gång flyttat ifrån Bredsand, an-
tingen som vuxen eller barn, för att sedan välja att flytta tillbaka. Till skillnad från 
informanterna i Sidsjö och Nacksta beskriver de boende i Bredsand inte sin känsla 
av tillhörighet till området i form av likhet med andra som bor där utan snarare 
som ett bejakande av den acceptans för olikhet som de menar präglar området. 

Avslutning 
I denna essä har vi, med utgångspunkt i intervjuer med boende i två miljonpro-
grams områden (Nacksta och Bredsand) och ett egnahemsområde (Sidsjö) inom 
Sundsvalls kommun, reflekterat kring bostadspolitiska kulturarv i förhållande till 
plats och identitet, platsnarrativ. Som Ericsson med flera (2002) tidigare påpekat är 
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bebyggelsen från rekordåren och miljonprogrammet en viktig del av det svenska 
samhällets 1900-talshistoria och kulturarv. Områdena vittnar om visionen om ”det 
nya samhället” och den ”moderna människan” men de har i många fall kommit 
att präglas av medias negativa rapportering vilket också påverkar platsidentiteten. 
Genom intervjuerna kan vi se hur deltagarna förhåller sig till dessa metaberättelser 
och det ifrågasättande som områdena utsätts för (jfr Amréus 2012). Vi kan till 
exempel se hur både Bredsand och Nacksta berättas dels genom grupper som bor 
och bott där, dels i kontrast till den bild av området som utomstående har. Vidare 
kan vi notera att närheten till välfärdsservice, trots att det inte sker med en explicit 
referens till det sociala bostadspolitiska projektet, framhålls som områdets tillgång-
ar. Detta blir särskilt tydligt i intervjuerna med boende i Nacksta där de boende 
upplever att det sker en nedmontering av denna service. Om man återvänder till 
vår inledande fråga om kulturarv i spåren av 1900-talets bostadspolitik kan man 
se att en av nedmonteringens många konsekvenser är en avveckling av områdets 
kulturhistoria.
 I intervjuerna med boende i Sidsjö finns däremot referenser till platsens 
historiska värde, inte med fokus på vilka som har bott eller bor på platsen nu, 
utan snarare som en del i att beskriva områdets utveckling. Intressant att beakta i 
detta sammanhang är att ingen av de intervjuade omnämner att delar av det som 
utgjorde sjukhusets område under en period fungerade som flyktingförläggning. 
Inspirerade av Anna Storms (2008) forskning kan man här fundera över bruket av 
historiska miljöer och den betydelse de har idag och kanske särskilt över det som 
inte brukas. Skulle man till exempel genom att göra bruk av bostadspolitiska kul-
turarv kunna motverka avveckling av samhällsservice i miljonprogramsområden 
eller genom att ge de människor som tidigare bott i Sidsjö, såväl de som bodde i 
arbetarbostäderna som sjukhusets patienter och senare människor på flykt, göra att 
fler skulle kunna känna sig hemma i området? I boken Det förflutna i framtidens 
stad (Nilsson & Olsson 2014) diskuteras stadsplaneringens förändringar i relation 
till kulturarvsskapande och bevarandefrågor. Författarna frågar sig bland annat 
om det är möjligt att bygga in hemkänsla, identitet och trygghet i en bostadsmiljö 
och om det finns historiska bostadsmodeller att återanvända till. En så omfattande 
fråga kan naturligtvis inte besvaras i en essä men vi tycker att studien vi genomfört 
visar på relevansen av att reflektera vidare kring dessa frågor.
 Såväl egnahems- som miljonprogramsområdena är, menar vi, att betrakta som 
en del av ett välfärdsbygge, med specifik arkitektur och utopiska visioner (jfr 
Bergstén 2012, Ericsson mfl. 2002). Att ett bostadsområde tillskrivs såväl kulturella 
som materiella värden och betydelser är vedertaget inom stadsplanering. Genom 
intervjuerna vill vi bredda perspektiven på områdena, hur de tillskrivs ett 
historiskt värde, vem det berättas av och för vem (jfr. Ronström 2007, Grundström 
2004). Vi instämmer med Martins Holmberg (2006) som menar att platser är 
fångade och ”ohjälpligt insnärjda” i föreställningar om dem (s. 41). I denna studie 
har vi försökt ta fasta på om samtida platsnarrativ från egnahems- och miljonpro-
gramsområden i Sundsvall visar spår av 1900-talets bostadspolitiska kulturarv. 
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I vårt material, framkommer att platsnarrativen skär genom dåtid och nutid och 
tilldelar platser mening och betydelse vilka kan betraktas i skenet av skenet av 
1900-talets bostadspolitik och (o)bruket av deras kulturarv. I vårt sökande efter 
de olika områdenas funktionella kulturarv (Loulanski 2006) tycker vi oss kunna 
se vikten av att alla platsers berättelser och alla människors erfarenheter ska få ta 
plats och forma vår gemensamma framtid. 
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Natur som visuell kultur: Norra stadsberget i 
Sundsvall 1890–1910

Carola Nordbäck

Figur 1: Vykort föreställande utsikten från Norra stadsberget i Sundsvall vid 
1900-talets början. Foto: okänd.

Från utmark till stadspark
Vykortet ovan visar utsikten från Norra stadsberget i Sundsvall vid början av 
1900-talet. Motivet erbjuder en slående utsikt över kuststräckan söder om Sunds-
vall. Mellan de glesa träden på bilden syns en promenadstig som verkar vara 
nyanlagd. Nedanför berget ses Sundsvallsfjärden, där Selångersån mynnar ut, och 
i bildens övre högra hörn anas ytterligare ett berg – det Södra stadsberget. Bilden 
fångar in landskapet på ett intrikat sätt och den plats där fotografen blickat ut över 
staden benämns Stadsparken.
 Stadsparken på vykortet är sedan 2014 ett tätortsnära naturreservat.1 Det är 
samtidigt ett exempel på urban natur som bär på en intressant historia. Detta 
område är ett kulturarv i form av en miljö där människors olika förhållningssätt 
och relationer till det skogsklädda berget kan rekonstrueras och analyseras över 
tid. Via platser som Norra stadsberget går det både att följa hur relationen mellan 
människa och miljö har sammanflätats genom olika historiska skeden och att nå 
kunskap om hur föreställningar om natur har konstruerats, reproducerats och 
förändrats över tid.
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Under 2019–2020 fick jag möjlighet att studera Norra bergets historia och i 
föreliggande artikel presenteras delar av denna forskning. Textens övergripande 
syfte är att synliggöra den urbana naturens betydelse inom fältet kritisk kultur-
arvsforskning. Det sker genom en diskussion kring omvandlingen av Norra berget 
med utgångspunkt i teorier om visuell kultur. I detta syfte ligger också ett kritiskt 
perspektiv i form av en visuellt orienterad ekokritik (Coughlin & Gephart 2020). 
Denna visuella ekokritiska ansats alstrar frågor om hur relationen mellan natur och 
kultur konstruerats visuellt. Med andra ord – genom att undersöka hur naturen 
beskrivits, iscensatts och synliggjorts går det att nå djupare tankefigurer om såväl 
människan som naturen. Ekokritisk forskning syftar till att problematisera sådana 
tankefigurer liksom de samhälleliga praktiker som tankefigurerna underbygger.
 Norra berget blev en del av Sundsvalls utmarker redan vid stadens grundande 
1621. Berget fungerade som en gemensam resurs för borgerskapet. Under större 
delen av 1800-talet användes skogen på berget för bete, veduttag, byggnadsvirke 
och under vissa perioder användes berget som stentäkt. Högst upp på berget 
fanns också mark som utarrenderades för odling och bete. Vintertid kunde det 
också hända att renskötande samer slog läger på berget (Ljungdahl 2017; Solsten 
& Ljungdahl 2019). Men under 1800-talets slutskede omdefinierades och omvand-
lades naturen på Norra berget. Området togs i anspråk på nya sätt och började 
användas för rekreation, nöjesliv och kulturell verksamhet. Platsen omvandlades 
till att bli ett turistmål med bland annat utsiktstorn, turistpaviljong och museum. 
Norra berget blev ett mångfacetterat offentligt rum i Sundsvall och en plats där 
en rad sammanflätade visuella praktiker pågick: naturvistelse, turism, museal 
verksamhet, idrott, kultur- och föreningsverksamhet, restaurangverksamhet m.m. 
Det är detta skifte som ska diskuteras i föreliggande artikel.

Natur som visuell kultur vid sekelskiftet 1900
Begreppet visualitet syftar på att både människors sätt att uppfatta vad de ser 
och vad som kan betraktas är kulturellt konstruerat. Visualitet är därmed: "...hur 
seende konstrueras på olika sätt: hur vi ser, vad vi kan se, vad vi tillåts eller styrs 
att se, och hur vi uppfattar detta seende samt det ickesedda däri..." (Foster 1998, 
citat i Rose 2016, s. 3). Massproducerade foton, som vykortet i början av föreliggan-
de essä, uttryckte därigenom en form av visualitet i form av normer och metoder 
för att betrakta, värdera och visualisera natur. Här inbegrips även den mänskliga 
självförståelse som utvecklades i mötet med den natur som visualiserades på detta 
sätt.
 Begreppet visuell kultur är centralt för förståelsen av de bilder och praktiker som 
denna text diskuterar. Mening produceras inom dessa praktiker och visuell kultur 
"görs" i mötet mellan människor och ting, bilder, texter och visuella teknologier. I 
visuell kultur blir också artefakter meningsskapare, som exempelvis vykortet och 
fotografiet ovan. De har agens genom att de får människor att betrakta, känna och 
agera på olika sätt (Sturken & Cartwright 2018). 
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Figur 2: Fotograferande man och två flickor på en sten. Foto: Peter Wide.

Med utgångspunkt i denna förståelse av visuell kultur kan man säga att bilden 
ovan producerades genom en visuell praktik. Bilden togs vid sekelskiftet 1900 och 
visar en man som fotograferar två flickor sittande på en sten. Den bild som foto-
grafen ses ta med sin kamera finns inte bevarad. Situationen blev istället förevigad 
genom att det fanns ytterligare en fotograf med i sällskapet. Det var Peter Wide 
(1852–1904), en färgerifabrikör i Sundsvall som även var flitig amatörfotograf. De 
båda flickorna, som var det egentliga motivet för fotografen på bilden, blev dock 
perifera i Wides bild och istället hamnade själva fotograferings¬akten i centrum av 
bilden. Sådan är kamerans (och fotografens) makt – den möjliggör och etablerar 
blickar, konstruerar motiv, etablerar subjekt, objekt, centrum och periferi.
 Kameran var en viktig del av den visuella kulturen. Kameran både möjliggjorde 
och begränsade vad som kunde bli föremål för människors betraktande, vem som 
kunde betrakta och vad det i praktiken innebar att betrakta. Bilden ovan kan ses 
som ett uttryck för amatörfotograferingens växande popularitet vid denna tid 
och ett exempel på hur tekniken etablerade nya visuella situationer, blickar och 
upplevelser. Den fotograferingsakt som syns på bilden ovan möjliggjordes av den 
fotografiska teknikutvecklingen. När enklare framkallningstekniker och lättare 
fotoutrustningarna utvecklades från 1860-talet, kunde allt fler fotografer bära med 
sig utrustning utomhus. Då fick naturmiljöer större betydelse, både som bakgrund 
i bilder vars motiv främst utgjordes av människor, och som huvudmotiv i form 
av landskapsfoton. Det innebar också att människor agerade på nya sätt i naturen 
och att nya visuella praktiker uppstod där natur ingick på olika sätt. Kameran 
möjliggjorde följaktligen nya upplevelser av, och blickar på, naturen. Den blick 
som etablerades via kameran innebar samtidigt en förändrad relation till den 
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omgivande miljön och förändrade uppfattningar av olika slags landskap. Naturen 
kom exempelvis att betraktas och representeras på nya sätt i och med att natur- och 
landskapsfotografering blev alltmer populärt (Söderberg & Rittsel 1983).

Ögat som pedagogiskt projekt

 

Figur 3: Vykort med motiv från Norra berget, Sundsvall. Foto: okänd.

Att studera visuell kultur rymmer betydligt mer än att studera bilder och andra 
visuella fenomen – det handlar exempelvis om att utforska sådana praktiker och 
platser som rymmer visuella erfarenheter samt att undersöka hur kulturell, politisk 
och ideologisk dominans reproduceras och verkar genom visuella medel (Sturken 
& Cartwright 2018; Gunalan et al. 2017).
 Norra berget är en plats där en rad visuella praktiker sammanflätades. Ovan ses 
ett vykort som visar Norra bergets utsiktsplats.1  Fotografen har riktat sin kamera 
mot den anläggning som under 1900-talets första decennium utvecklades till ett 
välbesökt utflyktsmål under såväl sommar- som vintertid. Denna plats lockade 
både Sundsvallsbor och mer långväga besökare som var på genomresa. I bildens 
centrum, där den nyanlagda vandringsleden slutar, ses ett utsiktstorn som uppför-
des 1897 och till höger syns en turistpaviljong, byggd 1901 i en allmogeromantisk 
stil. Framför paviljongen står en kvinna klädd i en folkdräkt.2  Det var förmodligen 
en av de kvinnor som arbetade som serveringspersonal eftersom de var klädda i 

1 Länsstyrelsens Västernorrlands information om naturreservatet: https://www.lansstyrelsen.se/
vasternorrland/besoksmal/naturreservat/norra-stadsberget.html; Norra Stadsbergets naturreservat. DEL 2: 
Norra Stadsberget – Från istid till nutid, Fördjupad beskrivning av historik, värden och attraktioner. Antagen av 
Kommunfullmäktige 2014-02-24, § 30 (KS-2012-00246).
2 I Hudiksvalls Nyheter den 11/7 1902. 
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folkdräkt.  Sittgrupper är utplacerade på olika platser och en stenmur är rest för att 
hindra människor från att gå alltför långt ut på bergskanten. Vykortet visade att 
Sundsvall även hade moderna faciliteter inriktade mot friluftsliv, natur och ut-
siktsturism. Det kompletterade därmed de olika sundsvallsrelaterade vykortsmotiv 
som spreds vid 1900-talets början och som ofta visade den pampiga stenstaden.
 Bakom byggandet av utsiktstornet och paviljongen samt anläggandet av den 
nya promenadvägen stod Sundsvalls turistförening. Styrelsen bestod av en grupp 
män ur stadens borgerskap, däribland den tidigare nämnde fabrikören Peter Wide. 
Övriga deltagare var två av stadens tidningsredaktörer, en sjökapten, en läkare 
och den man som skulle utforma ritningarna till utsiktstornet – stadsingenjören 
Emil Rydbeck. Föreningen bildades 1894 och redan från början var spridandet av 
bilder, bland annat naturfotografier och kartor, i fokus. Föreningen hade som mål 
att bokstavligt talat sätta Medelpad på kartan. Man ville marknadsföra områdets 
naturattraktioner på ett sådant sätt som kunde locka både svenska och utländska 
turister till regionen. Norra stadsberget var den plats som turistföreningen valde 
för skapandet av en stadsnära naturmiljö som var relativt lättillgänglig men som 
ändå kunde marknadsföras med de positiva konnotationer som skogsklädda berg 
hade inom den framväxande turistnäringen vid denna tid (Höglund & Nilsson 
1945; Fransson 2010).3 
 Sundsvalls turistförening var en lokalförening inom Svenska turistföreningen. 
Denna landsomfattande förening var betydelsefull för framväxten av turismen i 
Sverige vid sekelskiftet 1900. Föreningen bildades 1885 och dess motto var "Känn 
ditt land!" (Sehlin 1998). Verksamheten syftade till att "utveckla och underlätta 
turistlifvet i Sverige" och det skulle ske genom ”genom planmessigt anordnade 
undersökningar och arbeten, hvilkas resultat offentliggöras i de skrifter som 
årligen af föreningen utgifvas”.4 
 Turismen var på många sätt en visuell praktik. Det handlade om att besöka och 
beskåda sådana platser som var sevärda. Vid 1800-talets slut var det bland annat 
populärt att söka sig till utsiktspunkter såsom berg och höjder av olika slag och 
beskåda landskap ovanifrån. Detta har ibland kallats för ”utsiktsturism” (Sehlin 
1998). Ett annat begrepp, ”turistpubliken”, kunde ibland användas som sam-
lingsnamn för turister, vilket tydliggör seendets/beskådandets centrala betydelse 
för den turistiska upplevelsen och för turismen som samhällsfenomen. Denna 
turistiskt orienterade blick riktades till stor del mot Norrland under Svenska 
turistföreningens första decennier, där fjällvärlden var särskilt uppskattad.

3 Sundsvalls kretsförenings första årsberättelse finns publicerad i Svenska turistföreningens årsskrift från 1894. Se 
http://runeberg.org/stf/1895/0593.html 
4 STF: stadgar, §1. Svenska Turistföreningens årsskrift, 1886. Se http://runeberg.org/stf/1886
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Storslagna utsikter beskrevs i Svenska turistföreningens årsskrift som ”vyer” och 
som ”tavlor”. I beskådandet av utsikter fanns således en retorik som bottnade i 
betraktandet av skapade bilder (Fransson 2010).Både själva vykortet ovan och 
turistföreningens verksamhet kan relateras till den visuella pedagogik som 
genomsyrade ett flertal samhälleliga praktiker kring sekelskiftet 1900. Ögat, 
och därmed den visuella perceptionen, betraktades vid slutet av 1800-talet som 
ett pedagogiskt objekt. Det visuellas påverkanskraft på det mänskliga sinnet 
betonades och det underliggande syftet var ofta att fostra betraktarna och därmed 
forma en medborgerligt konstruerad visualitet. Det var via människors seende 
som den sociala ordningen skulle reproduceras. Denna ambition återfanns även 
i folkskolans så kallade åskådningsundervisning. Den utgick från att vägen till 
kunskap gick genom sinnena och att träningen av ögat var grundläggande för att 
eleverna därefter skulle kunna utveckla en realistisk förståelse av sig själva och av 
världen. I fokus för denna pedagogik fanns ambitionen att lära ut det "rätta seen-
det" (Ekström 2000; Rantatalo 2002). Denna åskådningspedagogik sammanflätades 
med visuell pedagogik inom andra praktiker som exempelvis museer och olika 
slags utställningsmiljöer (Ekström 2000; Hällgren 2013; Rantatalo 2002; Rantatalo & 
Åkerberg, 2001).
 En betydelsefull del av den publika visuella pedagogiken handlade om att 
åskådliggöra miljöer, rum och platser på ett så realistiskt sätt som möjligt. Som 
nämnts ovan bedrevs detta åskådliggörande av platser av bland andra Svenska 
Turistföreningen. Föreningen hade folkbildande ambitioner och genom skapandet 
av visuellt undervisningsmaterial, först som skioptikonbilder och senare som 
landskapsvykort vill man nå ut till allmänheten, såväl barn som vuxna.5  Svenska 
turistföreningen ville även stimulera människor att själva producera bilder 
(Dahlgren 2009; Fransson 2010). Kameran sågs redan från föreningens start som 
ett självklart attribut för turisten. Årsskriften innehöll till exempel uppsatser om 
utrustning och fototeknik. Dessutom inbjöds läsarna till tävlingar där amatörfo-
tografer fick skicka in egenhändigt fotograferade vyer.6  Svenska turistföreningen 
spred sedan de bilder som ansågs vara av hög kvalitet. Detta sätt att både stimulera 
till fotografering av topografiska motiv och utveckla praktiker för kvalitetsbedöm-
ning av sådana bilder kan betraktas som en visuell pedagogik vars syfte var att 
bidra till en specifik form av visualitet.
 Den visuella pedagogiken kombinerades dessutom med utvecklandet av en 
skriftburen diskurs om turism i Sverige eftersom årsskriften publicerade reseberät-
telser. Dessa kom att fungera som informella resehandböcker eftersom de innehöll 

5 Se exempelvis Svenska Turistföreningens årsskrift, 1892,  http://runeberg.org/stf/1892/0335.html; och 
Svenska Turistföreningens årsskrift 1907, http://runeberg.org/stf/1907/0456.html.
6 Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1886, http://runeberg.org/stf/1886/09.html , Svenska Turistförening-
ens årsskrift 1899, http://runeberg.org/stf/1899/0424.html Svenska Turistföreningens årsskrift 1909,
http://runeberg.org/stf/1909/0515.html Svenska Turistföreningens årsskrift 1914,http://runeberg.org/ 
/1914/0452.html
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beskrivningar av potentiella resmål, resvägar och sevärdheter. I turistföreningens 
skrift pågick således en värderingsprocess där kriterierna för ett sevärt turistmål 
etablerades och spreds (Fransson 2010).
 De aktiviteter som företogs lokalt inom Sundsvalls turistförening speglade både 
de lokala aktörernas intressen och den nationella föreningens verksamhet och mål. 
Utsiktstornet är ett exempel på detta. Svenska turistföreningen arbetade aktivt för 
byggandet av utsiktstorn (Järnfeldt-Carlsson 1988; Sehlin 1985; Sehlin 1998) och 
bidrog ekonomiskt till de lokala kretsarnas byggnationer, inklusive tornet på norra 
berget.7  Per Fransson, som undersökt synen på Jämtland vid sekelskiftet 1900 
beskriver byggandet av utsiktstorn som en del av ”en svensk och internationell 
utsiktsrörelse” (Fransson 2010, s. 96).
 Ett utsiktstorn kan också beskrivas som en visuell teknologi: genom att klättra 
upp i tornet möjliggjordes siktlinjer och utblickar som annars inte varit möjliga. 
Utsiktstornets struktur inbjöd således till en visuell och performativ praktik. Tornet 
aktiverade en specifik blick och genom att klättra uppför trapporna förberedde sig 
besökaren inför den vy som uppenbarade sig när tornets utsiktsplattform hade 
nåtts. De promenadstråk som anlades vid sekelskiftet 1900 var också en del av det 
iscensatta beskådandet av staden.  Stigarna slingrade sig längs bergskanterna och 
erbjöd besökarna rumsliga avsatser med visuella upplevelser över såväl omgivan-
de landskap, havet och stadsbebyggelsen.
 Sundsvalls turistförening bidrog således till spridandet av denna landsomfattande 
visuella praktik i turismens tecken. Samtidigt utformades utsiktstornet på Norra 
berget utifrån de lokala aktörernas egna önskningar och preferenser. När tornets 
utformning diskuterades av styrelsen i februari 1897 fastslogs att det skulle byggas 
av trä och att stadsingenjören Rydbeck i sitt ritningsarbete skulle låta Eiffeltornet i 
Paris vara utgångspunkt för det torn som skulle pryda Norra berget.8  Eiffeltornet 
invigdes i samband med världsutställningen 1889 och Rydbeck hade varit i 
Frankrike på studieresa vid denna tid så sannolikt hade han redan sett tornet i 
verkligheten.9  Det torn som fram till och med 1950-talet skulle komma att fungera 
som ett av Sundsvalls landmärken var således influerat av det mest avancerade och 
moderna torn som existerade vid den tiden. Den 20 juni 1897, fyra månader efter 
att beslutet om tornets utformning hade tagits, var det dags för dess invigning. 
Det visade sig ganska snart att utsiktstornet var en lyckad satsning eftersom det 
lockade många människor upp till Norra berget. Redan första sommaren kunde 
man räkna 3 760 betalande besökare (Höglund & Nilsson 1945).

7 Svenska Turistföreningens årsskrift 1898, http://runeberg.org/stf/1898/0026.html
8 Medelpads turistförenings styrelsemötesprotokoll 1897-02-22. Se http://sok.sundsvallsminnen.se/
dokument/info?AID=5913&TES=Dtext
9 Hildebrand 1905, s. 234.
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Norra berget blir stadspark
Den förändringsprocess som Sundsvalls turistförening inledde på Norra stads-
berget fortsatte under 1900-talets första decennier. Byggandet av utsiktstornet och 
turistpaviljongen bidrog till nya initiativ för att ta berget och dess natur i anspråk. 
Om det första steget av Norra bergets omvandling var att med turistföreningens 
fjäll- och utsiktsorienterade praktiker etablera och tillgängliggöra platsen med 
vandringsled, utsiktstorn och paviljong, handlade nästa fas om att inkorporera 
berget i en mer urbant orienterad praktik. Ett arbete inleddes därför för att om-
vandla de delar av berget som vette mot staden till stadspark.
 Konsthistorikern Catharina Nolin har kartlagt etableringen av offentliga parker 
i Sverige (Nolin 1999). Dessa parker var urbana fenomen och ett uttryck för en 
borgerlig umgängeskultur som växte fram under 1800-talets första hälft. Parkerna 
kom att utvecklas till viktiga offentliga rum i form av estetiskt tillrättalagda 
miljöer som ofta innehöll caféer, musikpaviljonger och promenadvägar. Parkerna 
ökade i antal och betydelse under andra hälften av 1800-talet samtidigt som deras 
funktioner vidgades och i högre utsträckning riktades mot arbetarklassens behov 
av hälsosamma naturupplevelser och sunda, uppbyggliga miljöer. Det fanns 
följaktligen en tydligt uttalad fostrande ambition hos de styrande när nya parker 
planerades (Nolin 1999).
 Även den estetiska utformningen av svenska offentliga parker förändrades 
under 1800-talets sista decennier. Nolin har beskrivit denna utveckling och betonat 
framväxten av ett nytt gestaltningsideal i form av så kallade naturparker. Det var 
större parker där ambitionen var att de skulle se så naturlika ut som möjligt. De 
utgick ofta från ett befintligt naturområde och fick en enklare utformning. De kall-
lades ibland för folkparker, vilket syftade på att parken var ämnad för hela folket. 
Sådana parker kunde även fungera som ersättning för det förlorade naturlandskap 
som i de växande städerna hade omvandlats till urbana miljöer. Andra bidragande 
orsaker bakom naturparkernas framträdande var det tilltagande intresset för 
friluftsliv och den ökade turismens ”upptäckt” av det svenska landskapet (Nolin 
1999).
 Sundsvalls parkutveckling återspeglar Nolins beskrivning. De parker som fanns 
vid 1800-talets slut var begränsade grönområden, belägna i staden, och de bestod 
av planterade träd och rabatter.10  Det saknades dock en större park – en stadspark. 
En person som förespråkade denna idé var  Sundsvallspostens chefredaktör 
Herman Sällvin. Han beskrev betydelsen av en stadspark vid ett möte med stadens 
fabriks- och hantverksförening 1906 och framhöll: ”den stora betydelsen för hvarje 
välordnadt stadssamhälle att ega en fri anleggning eller park för den stora allmän-
heten, där alla medborgare utan hänsyn till klasser, villkor eller åsikter 

10 Nolin 1999, s. 381ff. Hon nämner Badhusparken (1861), Järnvägsparken (1864) och Vängåvan (1872).
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kunde mötas ute i naturen så att säga i en neutral zon, i jämlikhet och endast som 
människor.”11  Sällvin pekade även på att sådana parker skapats både utomlands 
och i Sverige samt att deras positiva effekter var så tydliga att det snarast borde 
”betraktas som en samhällsplikt” att skapa en sådan park. Sällvin konstaterade 
att Norra berget var en synnerligen lämplig plats för en park av detta slag. En 
mötesdeltagare konstaterade att det bara var ett fåtal hantverkare som hade råd att 
äga så kallade sommarnöjen och att parken skulle kunna fungera som ersättning 
för denna avsaknad. Ytterligare en mötesdeltagare menade att ”Parken får icke 
blifva en klasspark, utan en verklig folkpark. Det finnes klasskillnad tillräckligt nog 
förut”. Tanken var att alla besökare skulle kunna känna sig lika hemmastadda och 
inkluderade i parken.12 
 Kort därefter hölls ett öppet möte i stadsfullmäktigesalen då frågan om en 
stadspark diskuterades på nytt. Det främsta skälet att skapa en park var enligt 
inledningstalaren att utjämna klasskillnaderna i samhället. Redaktör Sällvin tog till 
orda även vid detta möte och han menade att en stadspark bidrog till skapandet av 
”vackra folkliga nöjen” samt en utveckling av det ”folkliga sällskapslifvet” och var 
på så vis ett viktigt bidrag till arbetet för att åstadkomma en ”nationaluppfostran”.13 

 De offentliga röster som drev kravet på en stadspark beskrev den som en 
lösning på sociala problem och ett sätt att överbrygga klassklyftor. Sällvin menade 
att parkmiljön innebar att människor kunde mötas ”utanför yrke och tjänst” och 
därmed var en plats där ”partihatet tiger” och människor kan mötas i jämlikhet. 
Att möjliggöra för människor att vistas i naturen skulle dessutom bidra till att det 
uppstod en ”sund” kärlek till densamma. Denna kärlek var förädlande för det 
folkliga sällskapslivet. Det var slutligen också en rättvisefråga, menade Sällvin, 
eftersom det ofta var människor ur de högre sociala skikten som nyttjade stadens 
parker.  Dessa bättre bemedlade hade dessutom även möjlighet att lämnade 
städerna under somrarna, något som var betydligt svårare för arbetarbefolkning.14  

År 1906 tillstyrkte Sundsvalls stadsfullmäktige planerna att skapa en stadspark 
på Norra berget och åtog sig att bära hälften av kostnaderna. Samtidigt bildades 
Sundsvalls Stadsparksförening som skulle verka för parkens utveckling och för 
täckandet av de resterande kostnaderna. Stadsarkitekten tog fram en plan för hur 
parken skulle utformas med promenadvägar, utsiktsplatser och en lekplats.15  

11 Sundsvalls Posten, 30/4 1906.
12 Sundsvalls Posten, 30/4 1906.
13 Sundsvalls Posten, 14/5 1906.
14 Sundsvalls Posten, 14/5 1906.
15 Sundsvalls Posten, 11/9 1906. Se även Stadsfullmäktiges protokoll från 14/9 1906, i Sundsvalls stads 
kommunala handlingar. N:o 27. Stadsfullmäktiges protokoll för 1906 (i sammandrag). 1906, s. 225. Se http://sok.
sundsvallsminnen.se/dokument/info?JID=18242&TYP=Publikationer
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Arbetet inleddes och under hösten samma år var de första gångvägarna upp till 
berget färdiga. I stadsparkföreningens verksamhetsberättelse för året konstaterades 
att: ”Under hösten 1906 fullbordades promenadvägen utefter bergskrönet, hvilken 
att döma af det stora antal promenerande, som dagligen gå denna väg för att njuta 
af den friska luften och den hänförande utsikten öfver inloppet, till fullo motsvara-
de de förväntningar man haft om densamma.”16 

 

Figur 4: Foto med motiv från Norra berget, 1900-talets första decennium, Sundsvall. 
Fotograf: okänd.

Bilden ovan visar ett möte mellan två kvinnor på den promenadväg som ledde 
upp till utsiktstornet. Den ger en uppfattning om hur det kunde te sig när besökare 
använde parken vid 1900-talets början. Samtidigt är det uppenbart att bilden är 
arrangerad. En fotograf stod bakom den kamera som användes vid fotograferings-
tillfället, bilden är komponerad med kvinnorna i centrum och deras placering längs 
promenadvägen är inte vald av en slump. Kanske var även denna bild tänkt att 
användas som vykortsmotiv. Bilden visar också att promenaden var en viktig 

16 Sundsvalls stadsparksförenings revisionsberättelse för år 1906, daterad 22/5 1907. Sundsvalls 
stadsparksförenings arkiv. Styrelse och revisionsberättelser 1906–1929. Medelpadsarkivet, Sundsvalls 
museum.
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del av den visuella upplevelsen för dem som vandrade längs vägen. Den var en del 
av den seendepraktik som utsiktspromenaden erbjöd och utgjorde i sig självt ett 
offentligt rum ämnat för rörelse, vila och umgängesliv.

Urban natur som visuell kultur
I denna artikel har jag presenterat teorier om visuell kultur och visat hur de 
kan tillämpas i historiska undersökningar av naturmiljöer i och omkring städer. 
Naturmiljöer ses här som visuella miljöer, som likt andra offentliga urbana rum 
fungerar som kulturella meningsbärare. Med dessa teoretiska utgångspunkter har 
jag diskuterat ett par av de förändringar som Norra berget i Sundsvall genomgick 
vid sekelskiftet 1900. Den teoretiska ansatsen riktar fokus mot naturens visualitet 
– det sätt varpå naturen beskrivits, iscensatts och synliggjorts i olika sammanhang. 
Parken fotograferades flitigt, den blev vykortsmotiv samtidigt som lokalpressen 
skrev om utsikten och naturen i parken i positiva ordalag. Bergets ständiga närvaro 
i stadsbilden fick, via det nybyggda utsiktstornet, en ny karaktär – det signalerade 
friluftsliv, utsiktsturism och blev ett uttryck för vad som skulle kunna kallas 
modernitetens landskap.
 Jag har genom denna diskussion försökt nå sådana tankefigurer om människa 
och natur som konstruerades och reproducerades via de visuella praktiker som ut-
vecklades på berget. Den nyanlagda stadsparken blev ett offentligt rum av ett slag 
som inte funnits i Sundsvall dessförinnan. Parken blev å ena sidan en miljö som, 
liksom de offentliga rum som fanns i stadskärnan, var uttryck för visuell kultur och 
arenor för seendepraktiker. Å andra sidan var naturmiljön av ett annat slag än vad 
som mötte den som besökte de övriga parkernas ordnade planteringar. Naturen på 
Norra berget blev en naturpark, dvs en sådan park som såg så ”naturlig” ut som 
möjligt. Det innebar i praktiken att begreppet park fick ett nytt innehåll i Sundsvall 
och att den skogsmark som växte på berget genomgick en omtolkning. Det var 
samma träd som stått där tidigare men de började betraktas på ett annat sätt. Från 
att ha varit betesmark blev Norra berget successivt en plats dit folk uppmanades 
att söka sig för att möta naturen, gå på de anlagda promenadvägarna och betrakta 
stenstaden som låg nere i dalgången.
 Omtolkningen av Norra berget till stadspark kan både förstås som en del av ett 
borgerligt försök att fostra arbetarklassen och som ett uttryck för en urban visuell 
kultur där föreställningar om staden och dess invånare konstruerades genom en 
specifik form av naturumgänge. Bergets skogklädda sluttningar ned mot staden 
skulle, via sin ”naturlighet”, fungera som en arena för förädlande naturupplevelser 
och klassutjämning. Att besöka en sådan park var därmed ett nytt sätt att möta 
natur och bidrog till konstruktionen av en urban identitet via specifika naturupp-
levelser. Huruvida parken faktiskt bidrog till minskade klassklyftor är omöjligt 
att säga utifrån det material som använts för denna artikel. Det är främst de 
föreställningar som låg bakom omvandlingen som här har diskuterats. Dessa före-
ställningar är viktiga att synliggöra eftersom de utgör ett sätt att tänka kring urban 
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natur som blev inflytelserikt vid denna tid och som därefter kommit att påverka 
stadsplanering och därmed städernas offentliga rum under lång tid framåt.
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 se/19863676-Norra-stadsbergets-naturreservat.html (Hämtad 2021-02-15).
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Krigets kulturarv: Om gränser, 
gränsskapande och språk

Minna Lundgren

Charlotte: Vad finns på andra sidan gränsen?
Eino (farfar):  Inget
Pirjo (farmor):  Allt

Från ”Satu jävla helvetes maa” en teaterpjäs av Charissa Martinkauppi, 2015

Det var sommar och jag satt i duggregnet och ömsom skrattade och ömsom grät i 
samklang med den övriga publiken. Det slog mig att den här teateruppsättningen 
låg så nära det jag skrev om i min avhandling, om känslomässiga band och mobili-
teter i ett fysiskt, temporalt och socialt gränsland. På samma gång handlade det om 
min familj och om det område som jag känner en stark tillhörighet till: Tornedalen. 
Emellertid handlade avhandlingen om den olösta konflikten mellan Georgien och 
den så kallade utbrytarrepubliken Abkhazien, medan teaterscenen där jag satt 
var belägen i Pajala vid Torneälvens strand. I båda fallen handlar det om gränser 
som uppkommit som en följd av krig, och om nationaliseringsprocesser och 
språkassimilation. Att vistas i gränslandet mellan Georgien och Abkhazien och där 
studera människors vardagsliv och rörelsemönster har gett mig verktyg att med 
nya ögon kunna betrakta Tornedalen, där delar av min släkt länge levt och verkat. 
Avhandlingsarbetet gav mig också redskap att med nya perspektiv problematisera 
min släkts historia, vad jag tagit för givet och antagit som normalt.
 Det här är en text som handlar om krigets kulturarv. Inte om monument över 
de som stupat, utan om det som kommer efter kriget i form av nya landgränser, 
nationalism och gränsdragningar mellan grupper av människor, och vad det gör 
med människans existens, hennes relationer, hennes samtal, hennes möjligheter 
att röra sig och hennes upplevelser av att höra till. Med andra ord, det som har sin 
upprinnelse i kriget och hur kriget har slutat, och som sedan påverkar människans 
vardagsliv. I den här texten är jag en betraktare som med ett utifrånperspektiv 
studerar människor och skeenden i Kaukasus, och på samma gång är jag någon 
som från insidan försöker förstå min släkts historia i svenska Tornedalen. Jag 
kommer att utgå från egna upplevelser och minnen från gränslandets miljöer i 
både Kaukasus och i Tornedalen. Där jag hade kunnat hänvisa till bortgångna 
och nu levande släktingars erfarenheter kommer jag istället att hänvisa till andra 
författares texter. 
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Vad är väl en gräns?
Min text kommer att innehålla ett möte med gränslandets miljöer, men först vill jag 
lyfta några teoretiska perspektiv på gränser och gränsskapande. 
Den politiska skiljelinjen mellan två territorier är kanske det man oftast tänker 
på när man hör eller läser ordet gräns. Kanske tänker vi på linjer på en karta 
som separerar två landområden, men vi kan också se gränser som de platser där 
territorierna möts. För mig som sociolog är det de sociala praktiker och interaktio-
ner som relaterar till gränser och gränsskapande som är intressanta. Det kan till 
exempel handla om att resa taggtrådsstängsel, öka övervakning samt uppföra eller 
demontera gränskontroller. Fysiska hinder och sociala praktiker är redskap för att 
upprätthålla kontroll över ett territorium och på så vis separera oönskade outsiders 
från insiders. En gräns är på så vis både materiell och symbolisk och blir en sorts 
filter för vem och vad som tillåts passera (Popescu 2012, Newman 2003, Khamaisi 
2008). Genom upprättandet av en gräns kan en regim utöva makt och upprätthålla 
kontroll över ett territorium medelst regleringen av människors fysiska rörelser 
(Creswell 1996, Lupton 1999, Newman 2003, Venkatesh 1997). Men att upprätta en 
gräns handlar inte bara om det som sker vid själva gränslinjen, utan också om de 
sociala, politiska och diskursiva konstruktioner som skapar territoriets identitet. 
Det tar sig till exempel i uttryck i lagstiftning och hur områdets identitet och histo-
ria beskrivs och berättas (Herb & Kaplan 1999, Newman & Paasi 1998, Zhurzhenko 
2010). Sammanfattningsvis så skapar människor territoriella gränser, samtidigt 
som gränserna bidrar till skapandet av identiteten hos de människor de inrymmer 
(Appadurai 1996, Giddens 1984, Anderson & O’Dowd 1999). På ett liknande vis 
menade den franske sociologen Pierre Bourdieu (1991) att när människan bestäm-
mer något, alltså när vi kategoriserar eller ger grupper av människor eller hand-
lingar en social definition, så medför detta samtidigt skapandet av en sociokulturell 
gräns. På ett sätt som liknar territoriella gränser, så kan även uppdelningar och 
kategoriseringar av människor tyckas vara fasta och beständiga, men även sådana 
gränsdragningar återskapas och förhandlas konstant. Gränser mellan grupper kan 
till exempel omförhandlas för att inkludera eller exkludera minoritetsgrupper, eller 
för att accentuera regionala tillhörigheter eller andra positioner som klass eller kön. 
Detta är emellertid ingen permanent eller konstant ordning, utan gränser skapas 
och återskapas över tid och genom mer eller mindre medvetna politiska och sociala 
handlingar i vardagslivet (Wimmer 2008). 

Kaukasus sommaren 2014
I maj är jag i Zugdidi, en stad på den georgiska sidan om  den  administrativa 
gränslinjen mellan Georgien och Abkhazien, de jure en autonom republik inom 
Georgien men som de facto fungerar som en självständig stat med ekonomiskt 
och militärt stöd från Ryssland. Ibland används begreppet utbrytarrepublik 
om Abkhazien. Jag är egentligen i Zugdidi för att göra fokusgruppsinterjvuer 
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som en del av en annan studie, men passar på att intervjua några studenter som 
pendlar mellan sina hem i sydöstra Abkhazien och universitetet i Zugdidi. De 
är alla etniska georgier, och beskriver farorna med att ta sig över den bevakade 
gränslinjen utan att arresteras av abkhaziska eller ryska gränstrupper. Den som 
åker fast riskerar böter eller i värsta fall att tvångsrekryteras för militärtjänst i den 
abkhaziska armén, där den som inte är etnisk abkhaz kan utsättas för diskrimine-
ring och trakasserier. Universitetet i Zugdidi har mer generösa examinationstider 
för studenterna som bor i Abkhazien. Vissa dagar kan det vara svårt att ta sig över 
gränslinjen och det ska inte orsaka studenterna bekymmer med studierna. De 
sydligaste delarna av Abkhazien beboddes före kriget 1993–94 av etniska georgier, 
många av dem megreler, en till georgierna närbesläktad grupp som av georgiska 
politiker och lingvister ofta kallas för en ”undergrupp”. 
 En student som jag intervjuar berättar hur hon snart är klar med sina studier till 
lärare och då planerar hon att återvända permanent till sitt föräldrahem i Abkha-
zien, i en by alldeles nära den administrativa gränslinjen. Hon vill arbeta i en skola 
där det är tillåtet att undervisa i georgiska, vilket bara är fallet för en handfull 
skolor i södra Abkhazien. I övriga skolor i området där det mest bor georgier och 
megreler undervisas på ryska eller abkhaziska, ofta undermåligt, medan georgis-
kan är förbjuden av abkhaziska myndigheter. Den här studenten berättar också att 
många barn i området har megreliskan som hemspråk, men med bristfällig under-
visning i både georgiska, ryska och abkhaziska, får de svårt att tillägna sig något 
språk på en sådan nivå att de verkligen kan utöva sina medborgerliga rättigheter i 
något land. Den här svårigheten när det gäller barnens utbildning bekräftas också 
av medarbetare på en NGO i Gali i södra Abkhazien som jag besöker i augusti 
under samma år.
 Kriget mellan Georgien och Abkhazien i början av 1990-talet följde efter år av 
spänningar, men en av huvudorsakerna till stridigheterna var att abkhazerna 
oroade sig för tvångsassimilering och områdets autonomistatus när Georgien 
utropade självständighet i samband med Sovjetunionens sönderfall (Matveeva 
2002, Trier et al. 2010). Majoriteten av de över 225 000 georgier och megreler som 
levde i Abkhazien innan kriget tvingades fly, och det är enbart till de södra delarna 
i Galidistriktet som människor har haft den abkhaziska de facto-regimens tysta 
godkännande att återvända, samtidigt som de betraktats med stor misstänksamhet 
(Anchabadze 1998, O'Loughlin et al. 2014). Den enda officiella gränsövergången är 
enbart öppen för personer med abkhaziska eller utländska (inte georgiska) pass, 
där de senare behöver ett på förhand utfärdat inresetillstånd. Ibland fungerar de 
gamla sovjetiska passen också. De som saknar abkhaziskt pass, vilket är fallet för 
en stor del av återvändarna, är hänvisade till vad som kallas ”andra vägar” över 
gränslinjen, som i stort också sammanfaller med floden Inguri. De georgier som 
inte kunnat återvända lever som internflyktingar i andra delar av Georgien, och 
drömmen om att en gång kunna återvända till sina tidigare hem är stark, framfö-
rallt bland den äldre generationen, men också bland de yngre (se t.ex. Lundgren 
2014, 2015, 2016).



120          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

I slutet av sommaren samma år är jag i Sukhumi, huvudstaden i Abkhazien, där 
jag bland annat intervjuar en biträdande minister i den abkhaziska de facto-re-
geringen. Vi börjar med att prata om fotboll, om ConIFA World Fotball Cup, ett 
mästerskap i fotboll för lag som inte kan vara medlemmar i FIFA, och som spelats 
i Östersund tidigare samma år med Saepmie som värd och som planerades att 
genomföras i Abkhazien sommaren 2016. Det blev utgångspunkten för ett samtal 
om minoriteter och rättigheter, där mannen jag intervjuar framstår som tolerant 
och inkluderande i relation till de minoritetsgrupper som finns i området. Han 
berättar om arbetet med att integrera de syrier med abkhazisk bakgrund som 
beretts möjlighet att ”återvända” till det område deras förfäder lämnat över 150 år 
tidigare. Men det jag redan vet om situationen i södra Abkhazien för georgier och 
megreler gör att jag tänker att det jag får till mig är en förskönad bild och inte hela 
sanningen, men där å andra sidan berättelsen om den abkhaziska minoritetens 
rädsla för tvångsassimilering före kriget känns bekant. 
 Efter några veckors resa runt om i Abkhazien åker jag söderut med buss från 
Sukhumi mot den administrativa gränslinjen i söder. Jag sitter bredvid en ung 
kvinna vars föräldrar har en citrusodling strax norr om Gali. Hon har varit i 
Sukhumi för att handla fin choklad och bra kaffe inför en begravning, det är varor 
hon inte kunnat få tag på i närområdet till bostaden.

Jag studerar egentligen i Tbilisi, men har varit hemma under sommaruppehållet. 
Jag törs inte ta mig till Zugdidi för att handla, för jag vet inte om jag lyckas ta mig 
tillbaka över gränslinjen sedan. Så jag for till Sukhumi istället. Även om det är 
väldigt vackert och jag tycker om att vara där, så för det också med sig en ängslan. 
Jag skulle aldrig prata georgiska eller megreliska där. Inte ens om jag vore där 
med min mamma. Vi pratar bara ryska. Jag vet inte vad som skulle hända om 
någon skulle upptäcka att jag är georgier.

Även om det finns ett tyst godkännande att de georgier och megreler som inte 
deltog aktivt i striderna på 1990-talet kan återvända till sina hem i sydöstra 
Abkhazien, så upplever de här människorna sig inte särskilt välkomna. I den 
politiska debatten i Abkhazien ifrågasätts både deras närvaro i området och deras 
lojalitet till den abkhaziska regimen, och de utmålas som att de går den georgiska 
regeringens ärenden. Genom att exempelvis förbjuda undervisning på georgiska 
och försvåra gränsövergångarna mellan Abkhazien och Georgien vill man få 
befolkningen i de södra delarna av området att vända sig mot Sukhumi istället för 
Tbilisi. 

Tornedalen våren och sommaren 2020
Den har kallats världens fredligaste gräns, (Ioannides et al. 2006) den som löper längs 
Torne- och Muonio älvar mellan Sverige och Finland, men den här sommaren är 
den stängd. På grund av den pågående coronapandemin har den finska regeringen 
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beslutat att stänga gränsen mot Sverige för att minska risken för smittspridning. 
Undantag kan göras för den som har fast arbete, eller som har barn eller äldre 
släktingar inne i Finland. Reportagen i media berättar om mormodern som kastar 
boll med barnbarnen över kravallstaketet som rests på det gemensamma Victoria-
torget längs den tidigare osynliga gränsen mellan Sverige och Finland och mellan 
Haparanda och Tornio kommuner. Sedan stramas det åt och vi hör på radio om 
bröderna på var sin sida om gränsen som inte längre får räcka tidningar åt varan-
dra över staketet, då smitta kanske kan föras vidare genom pappret. En annan man 
beläggs med handfängsel när han kliver ur bilen vid gränskontrollen i Ylitornio, på 
väg att besöka sin sommarstuga på finska sidan.
 Det pratas också om mamman som inte kunnat köpa skor åt sina barn. Alla 
skobutiker i Haparanda har ju stängt och flyttat till det gemensamma shopping-
centret Rajalla På gränsen. Saken är bara den att byggnaden är belägen just innanför 
den finska gränsen och att köpa skor är inte ett tillräckligt skäl för att släppas 
in. Och så var det den äldre mannen som gick sin dagliga promenadrunda vid 
golfbanan, den som är belägen på båda sidor om gränsen. Det var bara det att den 
gräns han i vanliga fall inte ens tänker på att han korsar flera gånger nu är stängd. 
Mannen anträffas av finska gränsvakter och får en bot om 300 Euro. Folk emellan 
sprids också historierna om dem som lyckats ta sig över, vilka gränsövergångar 
som kan vara lättare och vilka skäl som godtagits. Det ryktas om dem som skidade 
över när isen ännu bar på vårvinterkanten och det ska visst inte vara förbjudet att 
angöra den finska stranden med fritidsbåt. En familj fick tillåtelse att korsa gränsen 
för att hälsa på barnens mormor i Finland. De stannade på en stormarknad för 
att köpa med sig bullar. När de kom ut stod en man och hällde en burk läsk över 
deras svenskregistrerade bil.  Vi gör också ett försök att ta oss över gränsen och blir 
faktiskt insläppta i Finland. Men känslan av olust är stark och besöket blir kort. Det 
finns en oro som uttrycks i samtal och på sociala medier över vilka spår detta ska 
sätta hos befolkningen på båda sidor om gränsen på lång sikt. Vad händer med den 
gemensamma kulturen när allt det här är över?
 På Tornio kommuns webbsida står att läsa om 1809 års gränsdragning att 
”Tornedalens ursprungligen finskspråkiga befolkning delades artificiellt upp i två 
stater.” (Tornio Kommun 2020). Det som åsyftas är den gränsdragning som gjordes 
vid krigsslutet av 1808–1809 års finska krig. Finland som under hundratals år haft 
ett svenskt styre skulle istället ingå i det ryska kejsardömet. Det finns åtskilliga 
berättelser om hur det gick till när gränsen drogs just längs Torneälven. De handlar 
bland annat om inblandningen av rusdrycker och om brister i de geografiska 
kunskaperna hos förhandlarna (se t.ex. Pohjanen  2017). Emellertid innebar den 
nya gränsen inte att den homogena finskspråkiga befolkningens kontakter över 
älven upphörde. Släktband, markägande och religionsutövning var några av 
skälen till att människor fortsatte att leva ganska mycket som förut (se t.ex. Elenius 
2004, Wande 2011). Förmodligen spelade det också roll att det krig som nyss 
avslutats inte byggt på fiendskap mellan människorna på respektive älvstrand.
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Gränsdragningen fick stor betydelse för den språkliga utvecklingen i Tornedalen. 
På den finska sidan blev befolkningen en del av den finska majoriteten i stor-
furstendömet Finland och efter 1917 det självständiga Finland (Ridanpää 2018). 
Så småningom har språket också närmat sig standardfinskan. På den svenska 
sidan reducerades befolkningen till en minoritet i en perifer del av landet, och 
från myndighetshåll såg man på gruppen som en säkerhetsrisk. I och med att 
den finskspråkiga befolkningen i den svenska delen av Tornedalen hade samma 
språkliga och kulturella etniska bakgrund som befolkningen på andra sidan 
älven/gränsen, frågade sig myndigheterna i Sverige var dessa människors lojalitet 
egentligen låg i relation till den stora grannen i öst (Elenius 2004, Koivula 2011, 
Wande 2011). Denna osäkerhet skulle avhjälpas genom en försvenskningspolitik 
där människorna i Tornedalen skulle integreras språkligt och kulturellt i majori-
tetsbefolkningen (Ridanpää 2018). Försvenskningspolitiken blev alltså en del av det 
svenska nationalstatsbyggandet och genomfördes framförallt genom ett enhetligt 
och enspråkigt skolsystem, där finskan var förbjuden (Elenius 2004, Júlíusdóttir  
2007, Wande 2011, Ridanpää 2018). Litteratur på finska hindrades från spridning så 
att människor inte skulle förlora viljan att tillägna sig litteratur på svenska (Wande 
2011, Ridanpää 2018). Arbetsstugor där svenska var samtalsspråket inrättades 
och fungerade som skolinternat för barn från mindre bemedlade familjer (Nilsson 
Ranta 2008). På så vis blev svenskan gradvis det officiella språket medan finska 
var hemspråket som var  förbjudet i många andra sammanhang. Det religiösa 
språket var fortfarande finskan (Wande 2011), i synnerhet inom den laestadianska 
väckelserörelsen.
 Under 50- och 60-talen talade många finskspråkiga föräldrar i Tornedalen 
svenska med sina barn, delvis av rationella skäl. Det innebar bättre möjligheter till 
jobb, många bytte också efternamn, till exempel till svenska översättningar av de 
finska namnen (Winsa 1996, Elenius 2011). Man levde alltså med vetskapen om att 
det var bättre att lära sig svenska om man ska bo i Sverige, samt att finska var lite 
fult. Alltså var det bättre att tala svenska. 
 Sedan närmare 40 år har det emellertid etablerats en strävan att bevara och 
revitalisera den finska som talas i Tornedalen. Språket har börjat kallas meänkieli, 
vilket direkt översatt betyder ”vårt språk”. Medan finskan i Tornedalen ses som en 
dialekt av finskan i Finland, har språket i Sverige fått status som ett självständigt 
nationellt minoritetsspråk (Ridanpää 2018).

Vad har det för betydelse?
Vad har det för betydelse att språk dör ut? Om vi förlorar språket förlorar vi också 
en grundläggande dimension av människans kunskap och livsvärld. Språket är 
också en viktig del av människors identitet. Grenoble och Whaley (2006) menar 
att språk i sig själva är att anse som kulturella skatter, att språklig diversitet fostrar 
kulturell diversitet, samt att genom att revitalisera minoritetsspråk utökas och 
skyddas minoriteters rättigheter också ur ett bredare perspektiv. 
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Krigets kulturarv bortom monumenten är de mer eller mindre bevakade gränserna 
mellan fysiska territorier men också gränserna mellan nya majoriteter och 
minoriteter. Krigets kulturarv är också de nya berättelser som skapats om och i de 
landområden som blivit större eller mindre, och som både formats av och formar 
de människor som befinner sig där eller de som inte tillåts resa dit men som ändå 
längtar. Krigets kulturarv är slutligen också nationalstatens politik som påverkar 
de sätt vi rör oss på, vilka riktningar vi går i och de språk vi väljer eller tillåts att 
tala.  
 När jag växte upp var det normala för mig att alla inte talade svenska. Ibland 
pratade en av mina föräldrar finska, särskilt med släktingar i Tornedalen. På 
sommaren handlade vi gärna på finska sidan av gränsen. Det var först när jag 
var sju år som jag blev varse att det var något med det hela som inte var bra, i alla 
fall verkade andra människor tycka det. Av någon anledning som jag inte minns 
hamnade jag i en diskussion på skolgården med två barn som var ett år äldre än 
jag där en av dem plötsligt skriker ”jävla finnjävel” till mig. Vi stod på en grusplan 
och jag förknippar det där ”jävla finnjävel” med hårt och vasst, grått, grovt och 
kallt grus. 
 Under arbetet med min avhandling, när jag vistades mycket i Kaukasus, såg jag 
parallellerna mellan å ena sidan de nationalistiska statsbyggnadsprojekt som präg-
lar både Georgien och Abkhazien, och å andra sidan den politik  som initierades i 
Sverige under 1800-talet och som både syftade och ledde till att inte bara meänkieli, 
utan även flera av de samiska språken, idag är hotade. Under sommaren 2020 har 
jag också upplevt det jag inte trott var möjligt, att gränserna i Tornedalen stängts, 
och att människorna i området, på båda sidor om gränsen, inte kunnat fortsätta 
sina liv på det sätt de var vana vid, det vill säga som att den inte fanns. 
 Även om jag har teoretiska kunskaper om nationalism och gränsskapande, 
så har det varit en bitvis väldigt sorglig upplevelse att inse att de val mina äldre 
släktingar gjort om att tala svenska hemma inte enbart grundats i deras individu-
ella förvissning om vad som var bäst för barnen. Det var också en del i en större 
strukturell plan att assimilera ett folk och göra dem till svenskar, där förbudet att 
använda finska/meänkieli var en bland flera andra manövrar att undanröja ett sätt 
att leva och tala och därigenom också undanröja en hel värld.
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