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INLEDNING
Jag bor i Sverige, Västerbotten, i Umeå stad. Under min uppväxt spenderade jag somrarna
delvis på en äldre gård i en by, på landet. Jag är en av många som romantiserat kring och levt
med ängsmarker i mjukt sommarljus, med grannen som lantbrukare med betande kor på
lägdorna och medskogen ganska direkt bakom lon. Romantiseringen av landsbygden som en
plats för lugn och ro, för rekreation, med röda hus med vita knutar, ängar och kor som betar.
Det är en bild som känns igen, en bild som många kanske förknippar med en föreställning av
Sverige. Vi ser den i politiska kampanjer, i mejeriernas reklamer eller hos konstnärer som
Elsa Beskow och Carl Larsson. I min museologi uppsats Att bära en Historiskdräkt, skriven
på B-uppsats nivå, undersökte jag bärandet av vad som vanligen kallas folkdräkt och
studerade motiv för att bära en dräkt som till stor del är konstruerad för att skapa eller visa på
platsidentitet, regional som nationell. Genom det arbetet och mina andra studier på
kandidatprogrammet för museer och kulturarv har nationalism varit en återkommande faktor.
Skapandet av det typiskt svenska och upprätthållandet av det som skapar svenskhet är en
intressant och samtidigt skrämmande verklighet i museibranschen och politiken både förr och
idag.
Diskussionen kring det öppna landskapet och hur den typen av landskap verkar ses som
speciellt önskvärd att bevara är intressant. Debatten kring det öppna landskapet har många
sidor och risker för oenigheter. Vad är ett öppet landskap och varför är det begreppet så
förknippat med hur Sverige ”naturligt” ser ut?
Sedan slutet på 1800-talet har det i Sverige funnits en diskussion kring naturens värden,
oberoende om det var något som var skapat av människan, fått utvecklas relativt ostört eller
bara hade ett unikt utseende. 1909 stiftades Sveriges första naturskyddslagar och Sverige fick
då sina första nationalparker, något som säkert påverkat landskapets utseende idag.
Lantbrukarna har med jordbruk skapat ängar och öppnare landskap men lever idag med en
annan verklighet än för över 100 år sedan. I flera årtionden har det diskuterats kring
böndernas minskande lönsamhet och den pågående avfolkningen i områden utanför städerna.
Moderniserandet av lantbrukarnas användning av marken, påverkar utseendet av landskapet.
Miljöerna som skapas genom jordbruk i form av mjölk och köttproduktion är symboliska för
öppna landskap och berättelsen om ett Sverige som var. Dessa miljöer väljs ut för bevarande.
Det gör att bevarandet av den typen av jordbruk också legitimeras och väljs ut som ett
kulturarv i form av kunskap och ett kulturarv i form av landskapsformer och byggnader som
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förknippas med jordbruk och människorna runtom. Den bevarandefaktorn kontra
naturmiljörörelsen och veganrörelsens opinion om att vi bör äta inga/mindre animalier är inte
en helt enkel ekvation.1
Det har gått 17 år sedan 1999 då kulturarvsbranschen fick ett nytt skyddsinstrument,
kulturreservatet. Många av de platser som fått epitetet kulturreservat i Sverige är sådana som
kategoriseras som odlingslandskap. I mitt sökande efter vad som är ett svenskt landskap,
kulturhistoriskt sett, utgår jag från kulturreservaten. Kulturreservatet Öna får på grund av sin
kategorisering som odlingslandskap och relativt långa tid som reservat stå som exempel.
Kulturreservatet Öna beskrivs av Riksantikvarieämbetet som ”gårdsmiljö och odlingslandskap
på inägo- och utmark”2 och har varit ett reservat sedan 19 juni 2002.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att med kulturreservatet Öna som exempel undersöka
anledningar bakom bevarandet av odlingslandskap i Sverige.
•

Vad gör ett odlingslandskap som kulturlämning bevarandevärt?

•

Vilka motiv används för bevarandet av kulturreservatet Öna?

•

Vad gör att vissa landskap får en kulturarvsstämpel?

Metod
De metoder som används i undersökningen är främst textanalys, sedan intervju och analys av
det utvalda reservatets gestaltningar. Textanalysen är gjord av styrdokument i form av
skötselplan, beslutsomfattande dokument, kulturhistoriskutredning och liknande.
Kulturpolitiska mål, kulturmiljölagen och övergripande myndighetsrapporter har även
undersökts i studien. Fokus för uppsatsen har legat på dokument från just innan instiftandet av
kulturreservat i kulturmiljölagen och fram till idag för att undersöka kulturarvsstämpeln på
landskap i Sverige.
Gestaltningar av Öna finns i form av hemsidor, informationsfilmer, litteratur och
marknadsföringsmaterial de har studerats för att undersöka de paralleller som möjligtvis finns
mellan bevarandet av kulturreservatet Öna och kulturlandskap i Sverige i stort. Kontakt har
skett med en representant för Östergötlands museum. En skriftlig intervju via mejl har

1

Naturskyddsföreningen, Vad vi gör, Klimat, http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego, Hämtad
2017-03-24.
2 Riksantikvarieämbetet, Kulturarvet, Landskap, Kulturreservat, Förteckning,
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/, Hämtad 2017-02-09.
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genomförts. En intervju i skriftlig form passade bäst för informanten och är den huvudsakliga
anledningen till metodvalet. Fysisk intervju eller intervju med ljud eller videolänk skulle
möjligtvis bidragit med andra svar och annan information på grund av mer naturlig
interaktion. Men då det i det här fallet inte gällde känslomässiga eller personliga frågor anser
jag att skriftlig intervju som metod fungerat för ändamålet. Frågor som skickats till
informanten var utvalda för att få en uppfattning om hur reservatet används och de ambitioner
som Östergötlands Länsmuseum som aktör och historiebrukare har. Intervjun hade syftet att
skapa en samtidsskildring av verksamheten för jämförelse mot de syften som kulturreservatet
har och de ambitioner samt värden som låg tillgrund för skapandet av reservatet. En
kontaktperson vid Länsstyrelsen Östergötland som är förvaltare av det utvalda
kulturreservatet har vid telefonkontakt informerat om sitt arbete och bidragit med skriftligt
material i form av bland annat marknadsföringsmaterial.
Att inte besöka platsen fysiskt har förstås sina nackdelar, att se skyltar och placering av olika
ting samt att närvara vid visningar skulle möjligtvis ha gett en annorlunda bild. Möjligheten
att själv bedöma realismen i de beskrivningar som finns av platsen skulle ha kunnat vara till
fördel för studien. Vid ett fysiskt besök skulle förutom analys av platsen, observation och
spontana intervjuer med besökare ha varit möjliga. Tiden för undersökningen var februari mars vilket inte är reservatets högsäsong, tyvärr fanns inte heller den ekonomiska eller
tidsmässiga möjligheten att besöka kulturreservatet. Trots att ingen fysisk fältstudie av platsen
därför har gjorts är den valda metoden tillräcklig för att undersöka kulturreservatet Öna som
exempel för det givna syftet för uppsatsen.

Teori
Undersökningen av kulturreservatet Öna riktades mot dess immateriella och materiella
kulturarv. Begreppet kulturarv måste förtydligas ytterligare, se nedan. Den empiri som
undersökningen gett har analyserats utifrån ett teoripaket om kulturarv och nationalism, två
begrepp som starkt kopplas till platsrelaterad identitet.

KULTURARV
Kulturarv är ett begrepp som används med flera olika betydelser, vilket kan göra det otydligt
vad användaren av begreppet egentligen menar om ingen förklaring ges. Inom museologin är
kulturarv och idén om att samla på ting som bekräftar kultur och historia en central tanke.
Museologen Stefan Bohman har beskrivit tre huvuddefinitioner kring vad han ser som
kulturarv. Den första definitionen handlar om det goda kulturarvet, något han beskriver som
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de lämningar som vi ser som vårt eller andras positiva arv och därför prioriteras i bevarandet.
Den andra beskriver att alla lämningar som människan lämnat efter sig är kulturarv. Den
tredje innefattar vad som anses vara de mest symbolbärande lämningarna, positiva som
negativa. Lämningarna ska ha påverkat oss och andra och därför prioriteras i bevarandet.3
Ingen av dessa tre definitioner förklarar maktperspektivet och dess roll i skapandet av
kulturarv och förklarar heller inte hur ett kulturarv egentligen blir till och i vilket syfte.
Kulturarv kan vara en stor mängd materiella och immateriella fenomen men det är en
intention som skapar och väljer ut just vilka ting som blir kulturarv. Vad som anses vara
kulturarv påverkas av samhällsförändringar, rådande normer och politiska agendor. Det är
någonting som förändras, ett ting som tidigare ansågs vara ett kulturarv behöver inte
nödvändigtvis ses som kulturarv idag, i alla fall inte på grund av samma pålagda värderingar.
Att kulturarv är någonting som aktivt skapas och att tolkningar och värderingar av kulturarv
inte är statiska kan tyckas självklart. Trots det anser jag att det finns en allmän övertygelse om
att kulturarv, de historiskt bekräftande lämningarna, är en fast punkt i en annars ständig
föränderlig värld. Kulturarvet står för något naturligt och självklart. Även en runsten som
troligtvis stått på samma plats under hundratals år har i historien haft olika betydelser och
symboliserat olika saker under tidens gång. Kulturarv fungerar genom att skapa kollektiva
minnen, ena en historia som har som syfte att skapa en gemenskap. Det kollektiva minnet
behöver nödvändigtvis inte vara sant, en förankring till verkligheten är av fördel men motivet
bakom de kollektiva minnesbilderna är det primära.4 Det är användningen av kulturarv och
det kollektiva minnet som visar på vilket syfte det egentligen har. Museologen Torkel Molin
resonerar i sin avhandling från 2003 – Den rätta tidens mått - Göthiska förbundet,
fornforskningen och det antikvariska landskapet:
kulturarv är en samling myter om en grupp, dess territorium och dess historia, som gruppen valt
att hålla fram och komma ihåg; alltså minnen som finns i gruppmedlemmarnas aktiva minne. 5

Som Stefan Bohman är inne på och Torkel Molin även bekräftar är kulturarv någonting som
inte står för sig själv utan alltid kopplas till en plats och/eller en grupp. Det är människorna i
den kopplade gruppen som identifierar sig med kulturarvet och bär det kollektiva minnet. Det

3

Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, i Museet och kulturarv. Red. Lennart Palmqvist, Stefan
Bohman (Stockholm, 2003), sid.12–13.
4 Torkel Molin, Den rätta tidens mått - Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet (Umeå, 2003),
sid.14–15.
5 Torkel Molin, Den rätta tidens mått - Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet (Umeå, 2003),
sid. 22.
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skapar inte bara en gemenskap i den gruppen ”vi” utan också en tydlig differentiering mellan
dem och ”de andra” som inte sammankopplas med kulturarvet. Med Sverige som exempel så
blir svenskarna den grupp som det svenska kulturarvet kopplas till. Vilka som passar in i den
definitionen påverkas av samhällsförändringar, normer och politiska agendor. Kulturarv kan
på så sett ses som ett maktinstrument. I den här uppsatsen kommer jag utgå från Molins
resonemang och ovan förtydligande definition.

NATIONALISM
Begreppet nationalism är brett och har olika ingångsvinklar och trots en lång historia finns
inte någon bred överenskommelse kring begreppet idag. Nationalism kan ses som en rörelse
som skapat stater eller vill skapa stater utifrån tillexempel kultur i form av språk.6 Nationalism
kan ses som en strävan efter att göra en kultur och en stat till en enhet.7 Nationalstaten är en
stat som är uppbyggd utifrån en etnisk eller kulturell gemenskap. En gemenskap som kan ses
ur olika perspektiv, en kulturell gemenskap som skapas utifrån normer och överenskommelser
kring seder och bruk, en annan faktor är ett gemensamt talat språk. Denna gemenskap bygger
på subjektiva föreställningar. En nationalstat bygger alltså på en nation, nation i betydelsen av
”folk” – människor som kopplas ihop av en gemensam identitet.8 Med den grunden i en stat
finns en stark anledning att upprätthålla de subjektiva föreställningar som lagt grunden till
staten. Hur ska en stat kunna förena sina medborgare, upprätthålla medborgarnas tillit och
solidaritet mellan varandra som befolkning?
nationalism inte är något marginellt fenomen,[…] Nationalstatens kontroll över sitt territorium
och dess innevånare legitimeras med utgångspunkt i nationalismen genom att den gör anspråk på
att representera nationen och dess folk.9

Nationalism beskrivs drivas av ett behov av en upplevd homogenitet.10 Strävandet efter
homogenitet skapar olika instrument för att skapa gemenskap. Gemenskap skapas från statens
håll i form av institutioner som sprider information till nationens medlemmar. Skolan,
militären och museer är tre viktiga homogeniseringsinstrument.11 De senaste 50 åren har

6

Ernest Gellner, ”Nationalismens tidsålder” (1983), i Nationens röst – Texter om nationalismens teori och praktik, red.
Sverker Sörlin, sv. övers. (Stockholm, 2001), sid.141.
7 Ernest Gellner, ”Nationalismens tidsålder” (1983), i Nationens röst, red. Sverker Sörlin (Stockholm, 2001), sid.140.
8 Rune Johansson,
Nationalencyklopedin, nation, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nation, Hämtad 2017-0301.
9 Tobias Harding, ”Vilka är nationen? Om kulturarvet, staten, nationen och de civila samhället”, i I valet och kvalet, Red.
Christina Fredengren, Ola Wolfhechel Jensen & Åsa Wall (Stockholm, 2012), sid.43.
10 Ernest Gellner, ”Nationalismens tidsålder” (1983), i Nationens röst, red. Sverker Sörlin (Stockholm, 2001), sid.142.
11 Sverker Sörlin, Nationalism (Lund, 2015), sid.82–83.
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massmedia, television och internet tagit plats bland dessa instrument som skapar och formar
minnen kring det gemensamma.12Museer skapar även de kollektiva minnen av det förflutna,
de flesta kan gå till museer och lära sig om historien. De kollektiva minnena bekräftas även
utanför museibyggnaden, i form av skyddade platser, reservat, minnesmärken och så vidare,
även kallat kulturarv. Bevarandet av någonting som i grunden ska berätta om en nation och en
plats blir ett verktyg i nationalismens skapande av definitionen av nationen. Det går att se
nationalism som ett fenomen som skapar definitionen av vad nationen är, eller som har
ambitionen att skapa bilden av nationen.13 Med den synen på nationalism i en svensk kontext,
så vill nationalister skapa en tydlig bild av vad en svensk är, detta för att kunna enas kring och
särskilja sig från icke svenskar.14
Socialantropologen Ernest Gellner ser olika omständigheter som påverkar att nationalism
uppstår och de mest påverkande ses som den ekonomiska situationen, en snabb förändring i
befolkningsökningen och befolkningens sätt att bo och arbeta. Det är en urbanisering och
centralisering av samhället tillsammans med tidigare angivna situationer som påverkar
nationalismens grogrund.15 Sociologen Anthony D. Smith ser andra förutsättningar, att
folkliga kulturer och etniciteter är det som påverkat den moderna nationalismen.16Nationalism
som ideologisk tankeströmning förknippas ofta med en extremistisk rörelse av en mindre
grupp människor. Rötterna till nationalistisk ideologi går att koppla till den tyska romantiken,
detta gör nationalism till ett relativt nytt begrepp, påkommet på tidiga 1800-talet.17Då med en
idé om att varje nation har rätt till en stat. Den teorin och tidsbestämningen kring nationalism
är tagen ur ett västerländskt perspektiv och flera argumenterar att likande krafter har haft stor
påverkan på grupper innan dess.18 Nationalism går också att tolka som en strukturell
företeelse som är nästan oundviklig när ett modernt samhälle växer fram från ett föregående
traditionellt. Med det synsättet blir nationalismen en politisk och social form för
modernitetens framväxt.19 Sistnämnda resonemang brukar klassificeras som en modernistisk
ansats och innefattar bland annat forskare som Ernest Gellner och Historikern Eric

12

Torkel Molin, Den rätta tidens mått (Umeå, 2003), sid.16.
Adrian Hastings, The Construction of Nationhood (Cambridge, 1997), sid.10-11.
14 Anthony D. Smith, ”Från folk till nation” (1986), i Nationens röst – Texter om nationalismens teori och praktik, red. Sverker
Sörlin, sv. övers. (Stockholm, 2001), Sid.187.
15 Ernest Gellner, ”Nationalismens tidsålder” (1983), i Nationens röst, red. Sverker Sörlin (Stockholm, 2001), sid.138.
16 Anthony D. Smith, ”Från folk till nation” (1986), Nationens röst, red. Sverker Sörlin (Stockholm, 2001), sid.162.
17 Sverker Sörlin, Nationalism (Lund, 2015), sid.9-10.
18 Adrian Hastings, The Construction of Nationhood (Cambridge, 1997), sid.4.
19 Sverker Sörlin, Nationalism (Lund, 2015), sid.10.
13
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Hobsbawm.20 Den synen gör inga större analyser av nationalismen utan ser den enbart som
någonting som uppstår som en reaktion. Historikern Adrian Hastings beskriver hur etnicitet,
nationalism och religion är element som påverkat Europas och världens historia. Dessa
begrepp och företeelser verkar sammanflätande och påverkas av varandra. Adrian Hastings tar
avstamp i några grunder när han reder ut begreppen nation och nationalism. Han beskriver en
nation som ett fenomen som är mer självmedvetet än en etnicitet, den är skapad och kan
innehålla flera olika etniciteter med egen skrift och talat språk. Den upplevda
nationstillhörigheten bekräftas i en samhörighet i gruppen som tar sig rätten till en politisk
identitet och självständighet som ett folk och ofta med ett tillhörande territorium. Hastings
beskriver nationalstaten som en stat vilket definierar sig med sitt folk, folket som i sin
existens har rätt till den geografiska platsen och styrandet av den.21
Nationalism often exists as a latent presence, something which flares up extremely quickly in
times of war or some real or imagined threat.22

I citaten ovan av Hastings ges en känsla av kraften som nationalism har och hur påverkbar
den tycks vara, nästintill irrationell. Det beskriver bra hur nationalismen kan vara så självklar
att den ligger som en dold struktur, något som jag ser överensstämma väl med synen som
finns på kulturarv. Sverige definieras som det svenska territoriet och den svenska nationen
med den styrande svenska staten. Sverige består av bland annat städer, kommuner och län,
platser som invånare kan identifiera sig med exempelvis som västerbottning och umebo.
Platsidentiteterna är en del av den stora nationen, en person är i första hand svensk och i
andrahand norrbottning. Syftet finns i att bygga en gemenskap över det nationella där de små
delarna tillsammans blir en stark enhet som har gemensamma drag.
Nationalism porträtteras ofta och omges av en negativitet, det manifesteras som en idé om att
nationalism är av ondo. Hemska gärningar har skett i nationalismens namn men utan att
förringa dessa folkmord, förtryck och exkluderingar så måste de gå att se förbi detta. Som
beskrivet ovan kan nationalism och känslan av nationstillhörighet vara så självklar att den är
en dold struktur, men kan både vara inkluderande och exkluderande beroende på användning.
Därför bör den inte förbises som av enbart av ondo då nationalismen är integrerad i
samhällsstrukturen och borde kunna användas som en positiv kraft för gemenskap just för att
den inte ska användas för det motsatta. Adrian Hastings resonerar kring nationalismens

20

Adrian Hastings, The Construction of Nationhood (Cambridge,1997), sid.2.
Adrian Hastings, The Construction of Nationhood (Cambridge, 1997), sid.3.
22
Adrian Hastings, The Construction of Nationhood (Cambridge, 1997), sid.32.
21
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teoretiska möjligheter och risker, beroende på hur nationalismen tolkas och vilket synsätt som
används kan dess praktik ge olika situationer. Där nationalismen grundar sig i medborgarskap
eller om den grundar sig i rätten att tillhöra nationen där ens genetiska förfäder anses tillhöra
ger helt olika situationer. Den senare ger en människosyn som ställer vi mot dem, där genetik
har ett värde vilket föder intolerans och hat.
Nationalism och kulturarv är två synsätt som båda handlar om identitet. De använder sig av
varandra och kan användas både som inkluderande och exkluderande krafter, synsätt som
ytterst handlar om makt över definitionen av människor och hos vem bestämmandet och
tolkningsföreträdet ska finnas. I denna uppsats kommer jag att utgå från Hastings
grundresonemang kring begreppet nationalism som sett ovan.

Temat och forskningsläget
Uppsatsen tema är skyddsinstrumentet kulturreservat. Om det relativt nya skyddsinstrumentet
finns inte särskilt mycket forskning. Forskning kring bevarandet av landskap med motiv som
anses vara natur främjande, finns däremot i större utsträckning. Bevarandemotiven är då
tillexempel biologisk mångfald. Om bevarandet av kulturella inslag i landskapet finns det
desto mindre skrivet. Inom det relativt unga museologiska fältet hör undersökandet av de
processer som genom bland annat lagar gör att företeelser väljs ut från det förflutna för att
skyddas. Museologiprofessorn Kerstin Smeds uttalar sig om vetenskapen på det här sättet.
Idag kan museologisk forskning alltså omfatta hela kulturarvs- och
kulturminnesvårdsfältet inklusive historiebruk och bevarandestrategier. Hit hör sålunda
också musealiseringen som fenomen i moderniteten som existentiellt, kulturellt,
politiskt och socialt problem, samt de processer, strategier och normativa val som leder
fram till att "museet" och musealiseringsprocesser överhuvudtaget existerar.23

Med ovan tolkning faller studiet av en kulturarvsprocess något som skapandet av
kulturreservat kan ses som inom den museologiska forskningen. Att ett område väljs ut som
kulturarv och genom kulturminnesvård visas upp och bevaras i en vald tidsålder är ett
återkommande fenomen. I denna studie är kulturreservatet Öna en sådan plats och inom
ramarna för Museologisk forskning analyseras denna plats för att få en bild av bevarandets
underliggande syften. Studien faller väl inom den museologiska professionen.

23

Kerstin Smeds, ”Vad är museologi?”, i RIG – kulturhistorisk tidskrift (Umeå,2007:2), sid.75.
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Mellan 1999 – 2003 pågick ett av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond finansierat
forskningsprogram kallat Landskapet som Arena, forskningsprogrammet gällde naturmiljöns
och kulturmiljöns idé- och vetenskapshistoria. Ett projekt där forskare undersökte vad som
kan ha medverkat till konstitueringen av landskap, vare sig det tillhörde turism, politik eller
andra kulturellt påverkande ageranden. Ett femtontal olika forskare deltog ur olika discipliner
i och med detta program gavs flera rapporter, skrifter och artiklar ut och programmet bidrog
till att samla kunskap kring landskap, miljövård och kulturmiljövård.24 Detta är för svensk del
den centrala forskning som finns och har likt denna studies ambitioner en problematiserande
kulturell infallsvinkel på landskap.

Avgränsningar och källor
Denna undersökning begränsar sig till ett kulturreservat som studieområde. Kulturreservatet
Öna väljs ut på grund av att det är ett reservat som kategoriseras av Riksantikvarieämbetet
som odlingslandskap vilket är den kategori som är vanligast bland de kulturreservat som finns
idag. Öna har funnits över en längre tid och skapades relativt tätt inpå införandet av
kulturreservatsmärkningen, vilket också var faktor för urvalet då det går se utvecklingen på
till exempel framställandet av kulturreservatet om det funnits under än längre tid. Ovan
faktorer anser jag ge kulturreservatet bra möjlighet att stå som exempel av hur processen
kring kulturreservat i Sverige ser ut och är därför ett lämpligt studieobjekt för undersökningen
av motiv för bevarandet av kulturlandskap i Sverige. Mitt val att använda ett kulturreservat
som exempel istället för flertalet platser beror mest på det syfte som ligger till grund för
undersökningen. Flera studieobjekt att jämföra och ställa dessa mot den stora bilden av det
nationella bevarandet skulle det ge en mindre möjlighet att komma undersöka de valda
platserna på djupet. En ytligare undersökning tror jag skulle ge en sämre möjlighet till analys
och en tunnare slutsats. Även tidsaspekten och formatet av en kandidatuppsats gjorde att en
grundlig studie av flertalet kulturreservat sågs som svårare att genomföra på ett
kvalitetsmässigt bra sätt än som ovan beskrivet vald avgränsning.
I forskningen kring landskapsbevarande finns många faktorer och argument, flera av dessa
kring flora och fauna och den biologiska mångfalden. Argument och värderingar av
landskapet utifrån de biologiska egenskaperna är något som jag inte i första hand kommer ta
upp i denna uppsats. Med den museologiska forskningsgrunden så blir avgränsningen enkel
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och då biologisk mångfald finns omskrivet ser jag ett behov att väga upp och undersöka om
de finns andra argumenten som finns för landskapsbevarande. Att särskilja argument som
riktas mot vad som är av kulturhistoriskvärde och inte kan vara problematiskt. Åsikter och
forskning är kulturellt påverkbara och beslut om vad som anses vara biologiskt rätt kan ha ett
påverkbart syfte som utgångspunkt. De är till viss del kulturella faktorer som påverkar det
urvalet och värderingen och därför kan synen på biologiska värden och vad som är korrekt
vara kulturella i sig. De olika värderingarna går ihop i varandra och i denna uppsats gör jag ett
försök att särskilja dessa. Under studiens gång blir det enklare att särskilja vilka faktorer och
argument som lyfts fram specifikt för det utvalda studieområdet och är tongivande.
De källmaterial som huvudsakligen har använts för denna uppsats kan delas upp mellan teori
och information. Teorin består av den tidigare nämnda litteraturen med fokus på kulturarv och
nationalism, men även en mängd litteratur gällande landskap och kulturmiljövård har använts.
Informationslitteraturen består av det kopplat till det utvalda kulturreservatet Öna.
Antologin Nationens Röst - Texter om nationalismens teori och praktik med Idéhistorikern
Sverker Sörlin som redaktör tillsammans med Historikern Adrians Hastings The Construction
of Nationhood, har legat till grund för resonemanget om nationalism begreppet. Texterna i
antologin har en bredd i både tid och åsikter och tillsammans med Hastings kritiska syn på de
vedertagna forskarteorierna gällande nationalism anser jag att källmaterialet har en bredd och
ger en möjlighet att tydlig ställa skrifterna mot varandra.25 Flera av publikationerna som kom
ur forskningsprojektet Landskapet som Arena, ovan beskrivet, har fungerat som primärkällor.
Bland annat Museologen Richard Petterssons Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder En idéhistorisk bakgrund och analys och Museologen Torkel Molins avhandling Den rätta
tiden mått, båda forskare med idéhistorisk bakgrund vilket påverkar inriktningen av
litteraturen.26 Pettersson har tidigare i sin doktorsavhandling studerat ingående den första
delen av 1900-talets kulturmiljövård i Sverige med fokus på Sigurd Curmans, den ovan
nämnda bok ger en informationsrik redogörelse för kulturmiljövårdens framväxt i Sverige.
Tillsammans med den mer analyserande och parallelldragande forskningen av Molin ger de
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två museologerna en bra och källkritiskt godtagbar bakgrund till hur landskap används i
bevarandesyfte.
Myndigheten Riksantikvarieämbetet (förkortas RAÄ) med sitt nationella ansvar för
kulturmiljövården publicerar konstant nya rapporter och utredningar. Riksantikvarieämbetet
har som myndighet stor trovärdighet och så har även myndighetens publikationer, men jag har
valt att begränsa mig tidsmässigt kring det källmaterial som jag använt från deras sida. RAÄ
styrs av de kulturpolitiska målen och ifall de förändras så måste även RAÄ:s verksamhet
förändra inriktning. Den tidsmässiga begränsningen har varat några år innan år 1999 då
kulturreservat skrevs in som skyddsinstrument och fram till idag. Tematiskt har skrifterna från
Riksantikvarieämbetet handlat om urvalsfrågor, kulturarv, miljöer och odlingslandskap.
Huvudsakliga aktörer i kulturreservatet Öna är Östergötlands museum och Länsstyrelsen
Östergötland. En publikation av Östergötland Länsmuseum med stöd av Länsstyrelsen
Östergötland publicerades 2008, boken Öna i Nykil – Kulturreservat i Östergötland, detta är
den publikation som mycket av berättelserna och gestaltningsanalysen är gjort utifrån. Boken
finns tillgänglig i bokhandeln och bibliotek, den säljs även via museet och jag fick ett
exemplar skänkt till mig från Länsmuseets representant som även intervjuades i studien. Då
boken producerats och publicerats av de två aktiva aktörerna i kulturreservatet ser jag den
som en bra och rättvis källa om den gestaltning och berättelse som väljs att produceras om
platsen. Tyvärr finns motsägelser i textens innehåll samt att det saknas tydliga hänvisningar
om var informationen är hämtad. 27 Syftet med studien är inte att undersöka sanningen i
gestaltningen utan vilka syften platsen getts och hur gestaltningen spelar in i motivet. Därav
valet av denna publikation. För att skapa en tydlig blid av hur gestaltningen och aktiviteten på
kulturreservatet Öna ser ut idag har jag genom intervju skapat eget källmaterial. Personen som
intervjuats är avdelningschef för kulturfastigheter och har god insikt i Öna som den plats
vilket Östergötlands länsmuseum äger flera fastigheter på. I tidigare metod kapitel redogörs
mer angående den skriftliga intervjun.

Uppsatsens disposition
Uppsatsen är uppdelad i tre kapitel. I första kapitlet ’Vad är ett kulturlandskap?’ beskrivs vad
ett landskap är och ger en ingång i vad minnesvården har haft för motiv och vilka olika typer
av skyddsinstrument som finns för landskap. Under kapitlet går jag djupare in på vad som

27

Marietta Douglas (red.), Öna i Nykil (Linköping, 2008).

12

ligger till grund för skapandet av reservat och förklarar kopplingarna mellan begreppet
landskap gällande kultur och natur.
I andra kapitlet ’Öna i Nykil’ presenteras exempelreservatet med processen fram till beslutet
om inrättandet samt frågan om vilka motiv som står bakom att bevarandet utreds. Berättelsen
som produceras kring kulturreservatet studeras och två huvudspår utreds.
I tredje och avslutande kapitlet’ Strukturer och framtiden i odlingslandskapet’ diskuteras de
strukturer som kan ses i bevarandet av kulturlandskap i Sverige. En analys ges av hur
museialiseringen av natur utanför museernas väggar kopplat till bevarande genom
kulturreservat ges. Vilka lärdomar kan vi dra utav kulturreservatet Öna och vilka strukturer
syns i den svenska kulturmiljövården? Problematiska situationer och möjligheter som
bevarandet av landskap skapar diskuteras mot en analys av den teoretiska aspekten på
nationalism. Slutligen sammanfattas uppsatsen med konkretiserande kring de tre
frågeställningarna som styrt syftet av studien.

13

1. VAD ÄR ETT KULTURLANDSKAP?
Landskapet är en plats som människan och naturens krafter skapat. Enligt
nationalencyklopedin menas med landskap förenklat vår omgivning i vidbemärkelse.28 Det är
ett komplext begrepp, som kan innefatta en mängd olika betydelser. I Sverige är den
geografiska ytan uppdelad ibland annat 25 landskap, även om indelningen sedan länge inte
har någon förvaltningsmässig betydelse. Indelningen kommer från en politisk uppfattning
bestämd utifrån en tanke om geografiska och kulturella särdrag.29 Landskapen är exempelvis
även kopplade till egna särarter som landskapsblomman och landskapsdjuret. Konstvetaren
Maunu Häyrynen beskriver hur landskapen används för att särskilja och ena, med Finland
som exempel. ”Landskapen skulle vara socialt neutrala symboler och representera den natur
eller kultur som påstods löda ihop de olika samhällsskikten eller etniska grupper till en enda
nation.”30 Genom att avbilda landskap konstruerades symboler för nationen med syftet att
påverka identifikation och gemenskap inom nationen.31 Den regionala identiteten görs från
bilderna av särarten i det regionala landskapet som tillsammans bildar den stora nationella
identiteten. Delarna används i en politisk strategi för att skapa gemenskap, som förklaras
utifrån teori gällande nationalism som tidigare i texten beskrivits.
Landskap kan vara ett sätt att beskriva en organisation eller en mentalkarta av en situation.
Tillexempel beskriver Sveriges Television i en artikel det politiska läget i Sverige och visar en
bild som ska representera var de olika riksdagspartierna placerar sig på en graf, rubriken i
artikeln lyder ”Så har M närmat sig SD i det nya politiska landskapet”.32 I dagligt tal så
används ordet landskap kanske mer för att beskriva andra saker som vacker fjällmiljö eller
kanske det öppna kontorslandskapet på arbetsplatsen. Benämningarna natur- och
kulturlandskap kommer också som en definition av den miljö som vi uppfattar. Natur och
kultur ställs ofta som motpoler och får representera olika saker i den miljöbilden.33Ofta kan
kulturlandskap förknippas med odlingslandskap i form av jordbruk-, skogsbruk- och
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beteslandskap.34 Kulturlandskap kan också vara tillexempel urbana landskap och
industrilandskap som människan med sin aktivitet präglat. Naturlandskap förknippas istället
med platser där människan inte ska ha utmärkt sig. Naturlandskap blir nästan en schablonbild
av orörd vildmark men kan samtidigt uppfattas som allt som inte är bebyggelse i forma av
byggnader och vägar. I en studie vid Malmö Högskola studeras en elevgrupp från årskurs åtta
angående deras begreppsuppfattning kring naturlandskap och kulturlandskap.
Undersökningen visade att 80 procent av eleverna inte såg åkern som ett kulturlandskap.35Att
åkern ses som ett naturlandskap är inget som förvånar och visar på att det inte är helt
självklart kring landskapens definitioner. Studien visar också på en tendens att elever inte lär
sig vilka platser som är påverkade av människan och vilka som är ”naturliga”. I frågor
eleverna fick kring bebyggelse, konstgjorda dammar och regnskogen så svarade eleverna som
förväntat kring kultur och naturlandskap. Vad som är natur och kultur kan upplevas som en
svart eller vit fråga men är inte alltid så lättbesvarad. Det upplevs finnas en överenskommelse
om att en trädgård är ett kulturobjekt medan skogen ofta ses som ett naturobjekt. Att
människan valt att bedriva skogsbruk, förbjuda avverkning i vissa områden eller att
människan valt att göra stigar, kartor och använda skogen gör inte detta skogen till ett
kulturobjekt? Natur- kontra kulturlandskapens uppdelning och benämning som varandras
motsatser är en återspegling av sociala och intellektuella processer. En tolkning av landskapet
som fenomen är att alla så kallade landskap är kulturella produkter.36Att en delning mellan
kultur och natur finns påverkar värderingen av områden och även hur skyddsmärkning och
vården blir i form av reservat eller liknande.
Jag väljer att definiera landskap och kommer under resterande text utgå från den idé om att
landskap som fenomen oftast är en kulturell produkt som tolkas och skapas av människan.

Kulturmiljövård i Sverige
För att få en inblick i Sveriges kulturmiljövårds organisation beskrivs nedan de huvudsakliga
aktörerna på ledande nivå. Regeringens kulturdepartement ansvarar för statliga riktlinjerna
och myndigheten Kulturrådet har uppdrag att fördela och följa upp statliga bidrag och verka
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för de kulturpolitiska målen.37 Myndigheten Riksantikvarieämbetet ansvarar för den
nationella kulturmiljövården. Länsstyrelserna ansvarar för den regionala tillsynen och
tillämpningen av aktuell lagstiftning och de fristående länsmuseerna står i sin tur i relation till
Kulturrådets anvisningar och anslag.38
Sveriges kulturmiljövård har ett ursprung som kan ledas bakåt till 1600-talet men minnesvård,
idag kallat kulturmiljövård, började egentligen inte ta form förrän under 1800-talet.39 År 1786
konstituerades Vitterhetsakademin vars ständiga sekreterare var riksantikvarien och dennes
myndighetsutövning är det som idag kan likställas med Riksantikvarieämbetet. När
Vitterhetsakademin skapades ville Konungen Gustav III ha ett kulturarv som passade hans
politik och intressen. Kulturarv har sedan länge använts för att skapa en politisk berättelse.
Syftet har varit att bekräfta berättelsen och om detta skett genom naturminnen eller
kulturminnen har haft mindre betydelse så länge det passat in i berättelsen så har det funnits
ett värde i att bevara minnen.40
År 1909 instiftades Sveriges första naturskyddslagar, de gällde skapandet av nationalparker
och naturminnesmärken. Lagarna kan tolkas som att de har haft syftet att märka ut de delar av
Sverige som då ansågs var positiva eller unika. Märkningarna kan tolkas ha haft som främsta
syfte att stoppa förändringar eller annan påverkan på avsedd plats och mindre för att skydda
det biologiskt viktiga på platserna.41 Lagarna från år 1909 kom i en tid av nationalromantik,
då sekelskiftet 1900 präglades av en nationalistisk anda. 42Medborgaren skulle med hjälp av
bland annat minnesvården förstå sin historiska roll och sin egen identitet som svensk.43
Kopplingen till förfäderna i landet och en kultur som anses vara gammal och typiskt svensk
eller nordisk visar på en nationalism som grundar sig i tanken om ett etniskt homogent folk
som genom kulturhistoria ska förstå sin identitet på platsen och bland andra människor.
Kulturminnesvården uppkommer med en bakgrund i romantiken och med en syn på det
förflutna som en identitetsskapande kraft som samhällsroll. Romantikens världsbild är en
delförklaring till minnesvårdens uppkomst. Det har påverkat hur kulturmiljövården ser på
statens bevarandeansvar.44 På 1980-talet byts benämningen kulturminnesvård ut till
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kulturmiljövård och fokus från enskilda ting till en större helhet blir centralt i hela
verksamheten.45

Skyddat som reservat
I en utredning som publicerades år1996 av Riksantikvarieämbetet på uppdrag av regeringen
undersöktes mängden naturreservat som bildats på huvudsakligen kulturhistoriska grunder.46
Som resultat av undersökningen föreslog Riksantikvarieämbetet att naturreservatens
kulturvärden tydligt borde lyftas fram, då välskötta kulturmiljöer har pedagogiska och
policyskapande funktioner. De föreslog även att nya skyddsformer skulle utvecklas för att
säkerställa kulturmiljöernas vård. De nya skyddsformerna skulle enligt förslaget tillämpas på
platser där de kulturhistoriska skälen var främsta motiv till skyddsåtgärder och de biologiska
värdena bedömdes vara mindre betydelsefulla.47 År1999 blev kulturreservat ett
skyddsinstrument i miljöbalken, de första kulturreservaten som bildades var miljöer som
präglats av jordbruk.48
Enligt dagens lagstiftning är naturreservat ett mark- eller vattenområde som har till syfte att
bevara biologisk mångfald, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, eller att tillgodose
behov av områden för friluftsliv.49Kulturreservat är ett mark- eller vattenområde som har till
syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.50 Den enda skriftliga skillnaden i lagen
för skyddsinstrumenten kulturreservat och naturreservat är att i 7kap §4 Miljöbalken gällande
naturreservat beskrivs inte kulturprägling som ett syfte för bevarande. Däremot i 7kap §9
gällande kulturreservat ingår de syften som lägger grund för skyddsåtgärder under 7 kap §4.
De bevarandeåtgärderna som är accepterade i reservaten är detsamma och bestäms av samma
myndigheter.
Om det behövs för reservatets syfte kan ansvarig förvaltare bestämma att förändringar av
området får göras, tillexempel att anlägga vägar, vandringsleder, stugor, sanitära inrättningar,
bedriva röjning, betesdrift och så vidare.51 Lagarna kring reservaten som skyddsinstrument
innehåller många avvägningar och urval som främst länsstyrelserna har i uppdrag att utföra.
Att egentligen vilket landskap som helst kan bevaras som kultur- eller naturreservat är
intressant. Även möjligheten att förändra landskapsbilden såvida den överensstämmer med
det syfte som beslutats av samma myndighet gör bevarandeaspekten det verkligen intressanta.

45

Richard Petterson, Fädernesland och Framtidsland (Umeå, 2001), sid.12.
Björn Winberg, Kulturmiljöer i naturreservat (Stockholm, 1998), sid.5.
47 Björn Winberg, Kulturmiljöer i naturreservat (Stockholm, 1998), sid.9–10.
48Nationalencyklopedin, kulturreservat, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kulturreservat,
Hämtad 2017-02-01.
49 SFS 1998:808, Miljöbalken, 7 kap Skydd av områden, Naturreservat §4.
50 SFS 1998:808, Miljöbalken, 7kap Skydd av områden, Kulturreservat §9.
51 SFS 1998:808, Miljöbalken, 7kap Skydd av områden, Kulturreservat §6.
46

17

Det görs tydligt att det kulturella och de värdena och syftena som läggs på platsen är segrande
i bevarandeaspekten. Platsen i sig kanske inte har ett komplett koncept som stämmer överens
med den värdering som görs och genom att förändra platsen för syftet som beslutats kring
skapas det värde beslutsfattare vill ha. Reservatsskapandet får därigenom en tydlig
politiskprocess. Med kulturreservat är historian och kulturarv det intressanta, i och med
skapandet av kulturreservat med möjligheterna att förändra det som berättas blir det tydligt
hur en plats kan användas för att bekräfta utvald historia och platsen som fysisk grund blir en
kuliss för det syfte som skapats. Omständigheterna gör att platsen bli relativt föränderlig och
kan ha flertalet olika syften över tid. En maktcentrering där många beslut och ett stort ansvar
ligger på samma myndighet kan kritiseras. De överliggande premisserna som kulturarv har
syns även i villkoren kring reservat, urvalet som görs och rollen som representant och bärare
av värden som de utvalda områdena ges påverkar. Inrättandet av kulturreservat stämmer på så
vis bra överens med föreställningen om att urval av platser som ska skyddas sker som ett led i
att illustrera det nationella kulturarvet.
Idag finns den sammanlagt 43 kulturreservat i Sverige, detta i kontrast till naturreservaten
som är cirka 4500.52Kulturreservaten är antingen kommunala eller statliga. De statliga som
idag är 34 stycken hamnar då under länsstyrelserna.53 I diagrammet nedan visar spridningen
av olika sorters kulturreservat och att en majoritet av reservaten kategoriseras som
odlingslandskap. Statistiken kring kulturreservat påverkas bland annat av att det som
skyddsinstrument är relativt nytt och platser runt om i landet som ansetts vara kulturarv och
bevarandevärda kan ha bevarats av andra lagar och märkningar sedan innan.
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53 Riksantikvarieämbetet, Kulturarvet, Landskap, Kulturreservat, Förteckning
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/, Hämtad 2017-02-08.
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Stapeldiagram visande kategorisering och mängd av svenska kulturreservat.

Tjugosex av Sveriges kulturreservat kategoriseras som odlingslandskap, i beräkningen ovan
räknas Gäddeholm (Västerås stad) in under Herrgård/Slottsmiljö och Stabergs bergsmansgård
(Dalarnas län) in under Industrimiljöer.54 I uppsatsens undersökning får kulturreservatet Öna i
Nykil, Östergötlands län stå som exempel för den vanligaste kategorin bland kulturreservaten.

2. ÖNA I NYKIL

55

Den nittonde juni 2002 blev Öna ett kulturreservat. Området ligger i Linköpings kommun i
Östergötlands län och under Länsstyrelsens Östergötlands ansvar.
Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap genom skydd och
vård av dess kulturhistoriska och biologiska värden. Ett jämställt syfte är att också åskådliggöra
hur ett litet och ytterst marginellt jordbruk i länets södra skogsbygd kunde se ut ännu omkring år
1920 – beträffande byggnader, inägomark och utmark. 56

Odlingslandskapet på Öna kategoriseras som närmast ofattbart magert och marken som stenig
och blockig. Odlingslandskapets karaktär med sina små åkrar och att boende trots de knappa
resurserna lyckats överleva och odla marken, beskrivs i beslutsdokumentet som anledningar
till att Öna är ett bra exempel på ett litet, marginellt skogsjordbruk.57I beslutsdokumentet
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55 Bild referens. Länsstyrelsen Östergötland, Folder, Sevärdhet, Öna i Nykil.
56Länsstyrelsen Östergötland, Kulturmiljöenheten 2002-05-15, Dnr 223-6104-01, sid.1.
57 Länsstyrelsen Östergötland, Kulturmiljöenheten 2002-05-15, Dnr 223-6104-01, sid. 5.
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bedömer länsstyrelsen att miljön vid Öna säkrast garanteras genom att området blir ett
kulturreservat. Genom det skyddas helhetsmiljön som genom sin helhet motiveras av
bebyggelsen, inägorna med sina öppna marker och landskapselement samt utmarkerna med
skogen och betesmarken.58Ett mål som beskrivs i skötselplanen från år 2001 är ”att också visa
hur Öna nyttjats som en tidig sommarnöjesmiljö under 1900-talet och de föreställningar om
den svenska landsbygden som är förknippade med miljön.”59 Kulturmiljöenheten på
Länsstyrelsen Östergötland gjorde ungefär ett år innan beslutet om kulturreservatsmärkningen
den kulturhistoriska utredning som ligger till grund för beslutet. 60 Där beskriver de hur
helheten av området; odlingslandskapet och bebyggelsen från 1700-talet och framåt, gör att en
”modern nutidsmänniska kan få en djupare förståelse för de villkor människorna levde med
här.”61Länsantikvarien beskriver i förordet till boken Öna i Nykil– Kulturreservat i
Östergötland från 2008att Öna visar på vad som var ett vardagslandskap för de flesta
invånarna i Sverige under 1800-talet.62På länsmuseets informationssida om reservatet står det
att ”Öna representerar det fattigsverige som befolkades av människor på marginalen. Det var
från miljöer som den här som många utvandrade till Amerika för att få ett bättre liv.”63
Tillsammans ger dessa påståenden en bild av vilka villkor och vilken berättelse förvaltarna
vill att Öna ska representera. Den representerande berättelsen som beskrivs är inte bara om
den specifika lilla byn utan även hur det kunde se ut i resterande Sverige. Det blir tydligt att
kulturreservatet inte bara är unikt för Östergötland utan den moderna nutidsmänniskan från
andra ställen i Sverige ska även förknippa sina svenska rötter med den historia som förmedlas
på platsen. Det kan även tolkas som att genom att visa på hur boende på platsen migrerade
från byn och landet för ett bättre lov kopplas även nutidens migranter till historien som kan
berättas om platsen Öna.
Kulturreservatets område är indelat i fyra fastigheter. På kartan längst upp i kapitlet visas
tomtindelningen. Öna 1:2 – Skomakarstället som ägs av en privatperson och används som
sommarbostad. Gården har varit i nuvarande familjs ägor sedan år 1958., Skomakarstället är
märkt A på ovan nämnd karta. Öna 1:3 – Uppgården kallas även Röda gården och ägs av
Östergötlands Länsmuseum sedan år 1973. På kartan längst upp i kapitlet är Uppgården märkt
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B. Öna 1:5 – Nergården kallas även Grå gården och ägs av Östergötlands Länsmuseum sedan
år 1973 precis som Uppgården. De två gårdarna har följts åt sedan ett ägarbyte på 1930-talet.
På kartan är Nergårder märkt D. Öna 1:4 – Verner Mosens gård kallas även Lillstugan,
Huldastugan eller Näverkärret. Bara spår av byggnaden finns kvar idag då stugan brändes ner
i en övning av brandkåren efter Verner Mosens bortgång på början av 70-talet. Marken köptes
upp av allmänna arvsfonden och ägs idag av länsmuseet efter en tid varit i statliga Sveaskogs
ägor. På kartan i början av detta kapitel är tomten märkt C.
Nergården (Öna 1:5) är den gård som anses vara extra intressant och värdefull på grund av sin
ålder, byggnaderna är troligtvis från 1700- tidigt 1800-tal. Gården består av tre byggnader, en
ryggåsstuga med ett fähus som är hopbyggt med en loge och står direkt på kalberget utan
panel eller rödfärg på byggnaden.64 De övriga gårdarna ses också som värdefulla men i den
betydelsen att de bidrar till en helhet. Det är helheten som speglar hur ett litet skogjordbruks
samhälle kunde vara under 1800- tidigt 1900-tal och det som eftersträvas enligt syftes
formuleringen.65 Det är just helheten som gör att beslutet tas och länsstyrelsen anser det
lämpligt att platsen blir ett kulturreservat.66I den kulturhistoriska utredningen berättas om den
roll som ägarna under 1900-talet haft, att de värnat om bebyggelsen och landskapet gör att
platsen anses ha ett extra pedagogiskt värde.67Vad ägarnas värnande bestått av beskrivs inte
vidare i utredningen. I informationsmaterial som kommer från Länsstyrelsen beskrivs dock att
på 1930-taletfick platsen ett tydligt kulturhistoriskt syfte, då delägaren och minnesvårdaren
Sven Jacob Carlsson ska ha inrett Nergården till ett museum.68 Något som senare ägare My
Lundström även fortsatt gjorde. Carlsson beskrivs som bygdens stora minnesvårdare och
skildrare.69 Han restaurerade Nergården och Uppgården (Röda gården) i form av
ombyggnationer och förändringar. Bland annat tog han bort panel på Nergården för att den
skulle få ett mer ålderdomligt utseende.70 Han lät även måla fraserna ”Vårda fädrens minne”
och ”Värna hem och fosterland” inne i Nergården.71Kanske är det de åtgärderna den
kulturhistoriska utredningen lutar sig mot? Att de första bevarandeåtgärderna togs för
redan80-90 år sedan gör att platsen genom de värden som projekterats på gården under lång
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tid och fått representera blivit till sanning. Själva bevarandet eller museialiseringsprocessen
av gården har blivit något som ska bevaras samtidigt som den bevarandehandlingar som Sven
Jacob Carlsson påbörjade påverkat att platsen överhuvudtaget bevaras.
I juni 2017 har 15 år gått sedan beslutet om kulturreservatet togs. Under år2017 väntas en ny
skötselplan antas, dock några år försent då ny skötselplan skulle varit uppdaterad 2011.72I
flertalet år har ett evenemang kallat Öna-dagen arrangerats i kulturreservatet av länsmuseet,
vanligtvis första lördagen i maj. Det är det största återkommande arrangemanget på platsen
och har sett olika ut från år till år. Marie Ohlsén representant från Östergötlands länsmuseum
beskriver dagen som ett speciellt evenemang där de visar byggnaderna och bland annat
hantverkare finns på plats. De visar olika sorters ålderdomligt hantverk till exempel plöjning
med häst och olika pedagogiska prova-på aktiviteter.73 De senaste två åren (2015–2016) har
något länsmuseet kallar ett skådespel med tidsresa varit en del av Öna-dagens aktiviteter,
upplägg med historiska kläder har även varit en del av arrangemanget under dagen och haft
inslag med provsmakning av historisk mat.74 Förutom Öna-dagen sker ungefär sex olika
visningar av Öna per år. Ibland är det personal från museet som gör guidningarna men det kan
även ske av boende i området. Visningarna fokuserar främst på byggnaderna.75
De besökare som kommer till reservatet beskrivs som i första hand ströbesökare som är på
utflykt, i andra hand som de som kommer under den årliga Öna-dagen och i tredje hand som
sådana som bokat visningar. Tyvärr finns inget intresse av skolklasser att besöka
kulturreservatet Öna trots att Östergötlands länsmuseum fortsätter att erbjuda visningar till
skolorna i närområdet. Anledningen är det otillgängliga läget. För skolorna blir det en
kostnads- och tidsåtgångs fråga för att kunna skapa besökstillfällen och få bildning ute i
reservatet.76 Kulturreservatets unika läge som framställs delvis att vara på grund av den
otillgängliga platsen gör det även svårt för dem som pedagogiskt skulle ha användning av och
kunna nyttja platsen.
Från Östergötlands länsmuseums sida önskas och planeras för att i framtiden kunna förbättra
skyltningen av platsen, då de flesta besökare är där vid icke-bemannade tillfällen. Bättre
skyltning skulle med digitala hjälpmedel som tillexempel en mobilapplikation göra
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informationen om kulturreservatet mer lättillgänglig för besökare. En digital vandring bland
husen och landskapen är exempel på hur museet kan tänka sig att besökare lättare kanta del av
platsens historia och olika berättelser kopplade till denna.77 Det finns en fysisk skylt på
området, den finns vid parkeringen innan reservatet. På den skylten finns en karta med olika
specifika platser ut markerade och en folder som refererar till dem ute på området. Texten
finns på det svenska språket samt sammanfattad information på tyska och engelska. Annan
information om kulturreservatets historia finns på hemsidor hos antingen länsmuseet eller
länsstyrelsen. Från informationstavlan vid parkeringen finns qr-koder kopplade till
informationsfilmer om Öna på engelska, svenska och arabiska. Filmerna är producerade för
länsstyrelsen och refererar till texten som finns i publikationen, nämnd tidigare i kapitel 2,
Öna i Nykil – Kulturreservat i Östergötland från 2008. En berättarröst talar målande om det
småskaliga fast ändå storslagna landskapet. De besökare som är på Öna en tidig
sommarmorgon ska kunna föreställa sig ljudet av arbetande kroppar och känna värken i deras
ryggar.78 Informationsfilmen följer samma teman som kommer presenteras nedan men spelar
lite extra på den gamla åldern och kopplingen mellan 1600-talet och idag.79Att filmerna finns
direkt länkade från den fysiska platsen gör att den virtuella gestaltningen kommer närmare
och blir en del av den fysiska gestaltningen på plats.80 Att skyltning, folder och
informationsfilmerna, som är den primära besökarinformationen, finns på flertalet olika språk
ser jag som en sätt att både inkludera turister från andra länder och inom landet samt bredda
tillgängligheten av kulturarvet för de som inte har svenska som första språk. Att det endast
finns information från kulturreservatets parkering är en svaghet. Det gör att beroende av vilket
håll som besökare kommer till platsen ges information olika eller ingen information. En
informant från Östergötlands länsmuseum beskriver många av besökarna som ströbesökare.81
En ströbesökare kan vara en person som vandrar längst någon av de två vandringslederna som
leder genom kulturreservatet. De ströbesökarana kommer från ett håll som inte passerar
informationsskylten. Utan information om landskapet tappas syftet och målet att åskådliggöra
hur markanvändningen var organiserad. Det uttrycks att områdets landskap är enkelt på grund
av kulturmiljöåtgärder att läsas av, men utan information och karta som tolkat området åt
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besökare ser jag den avläsningen som svår utan tidigare kännedom av området.

Berättelsen om Öna
Öna är inte en ö, även om de är lätt att tro på grund av namnet. Platsen kallas också ibland för
Stensjö ö eller ön i Stensjö. Platsen gränsar till sjön Stensjö och omringas av sumpiga marker,
något som tros vara anledningen till namnets antydande.82 Terrängen är svårtillgänglig och
består av mycket skogsmark som är mager och stenig. Ändå har platsen valts ut för odling och
bosättning, troligtvis på grund av läget vid sjön. Det går att koppla skriftliga källor till Öna
daterade bakåt till 1537, där det benämns som en skogslott och var troligtvis obebyggd.
Området hade mellan åren 1796 och 1806 en befolkning på tjugo personer, hundra år senare
bodde femton personer på Öna.83År 1965 lämnade den sista jordbrukaren platsen och efter
detta har området hållits öppet genom bete.84 Att området arrenderats ut förklaras som en
anledning till varför odlingslandskapet är så tydligt och pedagogiskt, samt har lyckats bevara
de stora kultur- och naturvärdena gällande odlingslandskapet.85 När laga skifte skedde år1928
hade marken blivit fyra hemmansdelar. Ingen större förändring i markfördelningen skedde då
jämfört med tidigare. Idag ska det tydligt gå att utläsa landskapet som överensstämmer med
kartan. Bilden längst upp i kapitlet är en tolkning av den karta som upprättades år 1928.
Det finns två huvudspår som jag kan se i berättelsen om Öna. Den ena är platsen med det
fysiska som byggnader och odlingsmarker och de som kallas unika omständigheter samtidigt
som det anses vara representativt för hur många i Sverige levde under 1800-talet. Det andra
spåret är människorna som bott där, flera av dem målas upp som original eller eljest personer.
Det beskrivs hur de boende lyckades föda 15–20 personer under ett par århundraden på Öna
trots de ofattbart magra, steniga och otillgängliga markerna.86 Även i den kulturhistoriska
utredningen understryks de nästan absurda förhållandena på Öna, med stora målande ord
skapas en bild av en plats där dagens människor knappt kan förstå hur människor kunde välja
att bo.
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Den första invånaren på Öna sägs vara en torpare som avlider vid 50 års ålder år 1699. Första
personen som sägs födas till platsen är pojken Måns, året är då 1740.87 Olika namn och släkter
nämns som boende eller förpantningsägare fram till 1900-talet. Förpantningsägare är en
person som hyr mark på viss tid mot en avgift.88 Det beskrivs hur två olika familjer som levt
på Öna sedan emigrerat till Amerika. Flera av familjerna i de olika gårdarna ska enligt
tidsberättelsen enbart stannat på platsen några år, många inte mer än fem.89År 1932 såldes
Nergården och år 1937 Uppgården till Sven Jacob Carlsson, Aron Larsson och Hilmer
Wennerholm och var i deras ägo tills år 1945.
Sven Jacob Carlsson avslutar ett inlägg i Önas gästbok som ligger i Nergården år 1948 med
meningen ”och är min önskan om alla dessa urgamla hus som står på sin ursprungliga plats
må förvaras för framtiden”.90 Carlsson och de andra delägarna hade tre år tidigare sålt
gårdarna och Carlsson beskriver hur han och den nya ägaren Anton Moberg är i överens om
hur de gamla ska vårdas och varför det är viktigt.
My Lindström och Ella Sundqvist blev de sista privata ägarna av Nergården och Uppgården.
Sjuksköterskan My Lindström fick ärva huset år1953 av änkan till hennes patient Anton
Moberg. Moberg ska enligt länsmuseets publikation sagt ”När jag är borta en gång ska hon,
My, ha Öna, för jag har en egendomlig känsla av att hon ordnar så Öna får överleva.”91 My
och Ella framställs i all information om Öna som två kvinnor som ansågs vara spännande och
annorlunda i bygden. De kallades ofta för Damerna men även Fröknarna på Öna eller
Astronauterna. I stor del av informationen kring My och Ella beskrivs de som väninnor men i
den nyare informationsfoldern och informationsfilmerna kallas de för livspartners. Kanske är
det deras ovanligt öppna relation för tiden som gör att de ses som annorlunda. De skildras
också som för landsbygden exotiska kulturpersonligheter med kontakter och kända vänner i
kulturlivet, de dricker sprit, kör bil och reser runt om i världen. My och Ella är stadsborna
som kommer till Öna för rekreation på sommaren, de blir utvalda att ta hand om gårdarna för
framtiden. Deras historia är en stor del av den som berättas om Öna. Kanske får de
representera även synen utav landsbygden som finns hos personer som inte lever där året om.
I skötselplanen beskrivs att just sommarnöjesmiljön från tidiga 1900-talet och de
föreställningar som fanns om den svenska landsbygden ska visas upp. Genom berättelsen om
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My och Ella visas detta och samtidigt befästs en syn om hur idylliskt livet på landsbygden är.
Deras berättelse blir ett delstopp mellan dagens tid och den tid som valt att bevaras på Öna.
Den tidiga historien från 1800-talet som ska förmedlas handlar om fattigdom och
odlingssvårigheter och den senare om romantiserandet av den tidigare tiden eller kanske
snarare det som skapades av de tidigare boende. My tar senare ett beslut som delvis beror på
sin vänskap med museimannen Bengt Cnattingius. Hon skänker gårdarna till Östergötlands
museum för att de ska få enligt henne, bevaras på ett korrekt sätt.92 Ända från att Sven Jacob
Carlsson blir delägare på tidiga 1930-talet har uttalade val gjorts i vem som skulle vara värdig
att föra arvet vidare av gårdarna vidare.
Verner Ahnberg var den sista fastboende. Han beskrivs och återkommer i många delar av
berättelsen om Öna. Verner föddes år 1892 av Hulda som växte upp i Uppgården. Hulda
skilde sig från sin make när Verner var liten och flyttade in i den stuga som senare avstyckats
från Uppgården. Stugans mått ska ha varit 6,5 x 3,5 meter. Då två av de andra gårdarna i byn
tydligt väljs ut för att bevaras och ses som värdefulla målas en annan bild av Verner ”Mosen”
Ahnbergs stuga upp. Han kallas i flera texter Mosen efter sin morfar, ett smeknamn som han
själv inte verkat använda. Hans uppväxtförhållanden skildras som fattiga och smutsiga.
Stugan som han fortsätter att bo i beskrivs som mörk och illaluktande. Bland annat var
fönstren översatta med filtar för att inte obehöriga personer skulle se in och ”årtal av
spindelväv hängde från tak till golv”.93År 1972 bara något år efter Verner avled bränner i en
övning Ulrikas brandkår ner hans stuga. År 1973 äger länsmuseet Uppgården och Nergården
på Öna på grund av deras historiska värde men ett år innan bränns med avsikt stugan som
tidigare varit del av Uppgården ner. Urvalet är tydligt även om detta var långt innan platsen
som helhet valdes ut att bli kulturreservat. De visar på en tydlig skiljelinje för vad som är
bevarandevärt och inte. Trots att Verners stuga inte bevarats är han den person som lyfts fram
som har den starkaste kopplingen till tiden då det magra jordbruket i skogsbygden var på
riktigt. Men de historier som är kopplade till Verner Ahnberg handlar inte om odling eller
hantverket som brukades i byn eller organisationen i byasamhället. Berättelsen om Verner
Ahnberg på Öna grundar sig i saker han gjorde och sa som ansågs vara annorlunda och
kanske fel. Många anekdoter finns som bland annat berättar om hur han ville verka förnäm
och vara en fin herre. Han ska ha nedvärderat museichefen Bengt Cnattingius vid ett möte
med honom och Verner beskrivs vara en lat arbetskarl som inte kunde behålla ett arbete. Att
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Verner misslyckades på kärleksfronten lyfts också upp i berättelsen och hur ingen kom när
han arrangerade dans på berget.94 Vintern år 1970 flyttar Verner till ett ålderdomshem men får
på sommaren därefter permission för att besöka sin stuga. Han går vilse i en närliggande skog
och hittas först fyra månader senare död av en älgjägare.95
Verner Mosen Ahnberg får ofta representera tron på naturväsen, så som vättar, sjöormar och
skogsrået. På 60-talet spelas han in i smyg pratandes om naturens alla väsen som han sägs tog
på fullaste allvar. Han sägs föra berättelserna vidare till alla människor som var mottagliga.96
De små-grå är ett återkommande fenomen som nämns i nästintill all information producerad
om Öna. De små-grå sägs bo i en grotta där My och Ella gick in och ställde mat och vin, som
offergåvor till väsendet. Grottan är två lutande klippblock som bildar en gång några meter in,
på 30-talet lade Sven Jacob Carlsson sten och jord som ett tak, men det antas att ”grottan”
tidigare än detta används som källare då den är sval och fin.97 Verner är förknippad med
historierna om naturväsen och de små-grå. Men att det var My och Ellas inspiration av
folktron om gårdstomtar som gjorde att de offrade i källaren kommer enbart fram i den senare
producerade foldern. Kanske är det så att tankar om tomtar och troll passar bättre ihop med
historien om denna annars fattiga och annorlunda man, mer än med historien om de utbildade
kvinnorna från staden? Det fattiga originalet och den sista fastboende personens stuga väljs
bort i bevarandet och de fina husen som redan från 30-talet valts ut för bevarande fortsätter att
vårdas. Damerna och Mosen får förenklat symbolisera två olika grupper. De som har platsen
som rekreationsplats och de som har platsen som sin vardag. Vad säger det om den bild av
landsbygden som finns idag? Om de som bor i glesbygd året om och de som hälsar på och
njuter av det vackra med öppna landskap utgjort av odlingsmark?
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3. STRUKTURER OCH FRAMTIDEN I
ODLINGSLANDSKAPET
I Sverige bevaras landskap, de flesta av kulturella anledningar. Värderingen är kulturell och
föränderlig och så även landskapet. Vad som gör ett landskap bevarandevärt skiftar. Att
landskap i form av nationalparker valdes att skyddas i början av 1900-talet hade kopplingar
till en vilja att stoppa påverkan på områdena och lyfta fram det positiva och unika inom det
Svenskaterritoriet. Hur ser det ut idag? Snart har kulturreservat funnits i 20 år och de flesta är
kategoriserade av Riksantikvarieämbetet som odlingslandskap.
Jag frågar mig hur ett kulturreservat skapas, bortom formaliteten i syftesformuleringar och
motiveringar i ansökningsblanketter? Redan på 1930-talet påbörjades kulturarvsskapandet av
Öna som plats. Att en plats över lång tid ansetts symbolisera någonting eller ha ett visst
historiskt värde gör att den uppfattningen blir en del av platsens historia. Även om normer och
samhällsförändringar kan förändra synen på kulturarv och vad detta kan vara så ger en
långvarig kulturarvsstämpel ett extra värde som kan vara svårt att förbise. Om en bygd har ett
område som människorna där starkt förknippar som en historiskplats som även personer från
området sägs ha kopplingar till så cementeras den historiska betydelsen i en kollektiv
minnesbild. Öna är ett område som bevaras, med byggnader, inventarier och natur påverkad
av människan. Öna bevaras också via det immateriella, historier och gestaltningar som knyts
till platsen. Allt detta blir kulturarv och laddas med betydelser, utan de betydelserna finns inte
värdet i bevarandet. Ett exempel är den kista som sparats av Sven Jacob Carlsson, han
beskriver i museikatalogen träkistan som han samlat in som ska värderats av en högre
ämbetsman från riksmuseet och vara från medeltiden. Carlsson ska dock ha moderniserat
kistan för att göra den mer praktisk, något som ämbetsmannen förfärar sig över. Kistan finns
insamlad på Ulrika museum och historien kring den är publicerad i Östergötlands
länsmuseums bok om Öna. Oavsett om kistan är från medeltiden, kommer från Öna eller inte,
är den och myten kring den en del av kulturarvet Öna. Syftet för kulturreservatet är bland
annat att skydda kulturhistoriska och biologiska värden och lyfta fram ett ytterst marginellt
jordbruk i en skogsbygd.98 Hela miljön och ett stort område blir kulturreservat som plockas ut
från omkringliggande miljöer och stämplas som extra bevarandevärt. Den biten av mark får
på grund av dessa kriterier ett annat syfte än omkringliggande mark. Hela reservatet blir utsatt
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för en museialiseringsprocess som inte sker för den omkringliggande miljön. Ängarna,
åkrarna och skogen ska efter beslutet ses och bevaras som en typ av musealt objekt.
Museialiseringsprocessen sker när att beslut om bevarande av miljöer eller ting tas. Till
exempel plockas ett föremål som valts att bevaras från sin vanliga kontext och placeras i en
annan, som i ett museums magasin. Ett föremål som främst kanske haft ett bruksvärde, får
istället kanske ett kulturhistoriskt värde och vi som betraktare eller användare av föremålet får
en annan relation till föremålet. När en bevarandeåtgärd tas eller något får en kulturarvstatus
förändras oskrivna regler kring tinget, det kan få en sakral status.99 Det bevarande kanske är
en kista från medeltiden eller inte, eller så är det helheten av en stor miljö. Vad händer när ett
odlingslandskap med byggnader ska bevaras? Vilken roll och syfte får vi som betraktare till
odlingslandskapet? Det blir en del av någonting som är bekräftat, ett bevarat reservat får en
trovärdighet och så även alla historier knutna till det. Kulturreservatet Öna upplevs ha en lång
historia av en roll som kulturarv, en informant från Östergötlands länsmuseum beskriver att
införandet av kulturreservatsskyddet ger en tydligare ansvarsfördelning med mer kontinuitet
med bland annat årliga resurser. Ett skyddsinstrument kanske oftast inte belyser några nya
annorlunda kulturarv utan bekräftar de redan vedertagna samt bidrar till en stabilare
organisation kring kulturarvet.
Som tidigare beskrivet så påverkas kulturarv och vår bild av normer och platsidentitet av
politik. I nu gällande förordning (2014:1584) med instruktion till Riksantikvarieämbetet
förtydligas att RAÄ har enligt §1 har i uppdrag att ansvara för frågor om kulturarvet och i
förstahand kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål.100 Enligt tidigare förordning
(1997:1171) var detta inte lika tydligt utan RAÄ sågs vara den centrala
förvaltningsmyndigheten för frågor om kulturmiljön och kulturarvet.101 Kulturlandskap har
lagts in och eftersom miljöbegreppet genom 1900-talet blev mer och mer vedertaget och det
kulturarvet innefattade breddades ser vi här en fortsättning och en tydlig vilja att förtydliga att
kulturlandskap ses om en viktig del av kulturmiljövården. Kulturlandskap kan som i kapitel
ett refererar till ses som flertal olika miljöer men förknippas ofta med odlingslandskap.
”Jordbruket, modernäringen, har genom århundraden mer eller mindre oavsiktligt skapat en
bit av vår nationella identitet – det älskade, svenska kulturlandskapet.”102 Citatet från
Svenska Turistföreningens orienteringsserie som var gjord för att lyfta friluftsliv och olika
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typer av natur och kulturupplevelser i Sverige, kopplas direkt till identitet och ett landskaps
kulturella formning ihop. Konstvetare Maunu Häryrynen beskriver hur reselitteratur har haft
en stor roll i skapandet av nationella landskapsbilder.103 De allmänt spridda föreställningarna
som finns kring hur ett land ser ut är ett exempel på vardagsnationalism.104 Gestaltningarna
fungerar som en del i den dolda strukturen som nationalstaten har. Den nationalistiska bilden
över landet och kulturarvet skapar källor till historien i den bilden och gör den trovärdigare.
Nedläggningen av jordbruksmark har skett gradvis i Sverige och i ökande takt sedan 1950talet. Det ses som negativt och något som delvis bygger på att de är dem kulturhistoriska
elementen som försvinner. Förlusten anses som vara negativt ur en kulturhistorisk, ekologisk
och en estetisk synvinkel.105 Länsstyrelsen Västerbotten har enligt 12 kap. §8 Miljöbalken
bestämt att vid nedläggning av åkerbrukad mark måste detta informeras till länsstyrelsen som
sedan tar beslut angående markens värden.106 Att välja att värdera åkermark varje gång de
slutar brukas skapar landskapet utseende och visar på åkermarkens ställning i
kulturmiljövården. Odlingslandskapet ställning påverkas på både på regional och nationell
nivå. Qaisar Mahmood från RAÄ beskriver det nationella kulturarvet och hur kulturarv alltid
är kopplat till tanken om gemenskap via nationalstaten. Jakten på att bevara och presentera ett
visst kulturarv likställs med att flexa de nationella musklerna.107 Att odlingslandskap är något
som vanligtvis bevaras tyder på någonting. De faktum att Öna ses som ett odlingslandskap
lyfts fram tydligt i kulturreservatsbeslutet. De speciella med odlingslandskapet verkar vara
hur det har skapats, att människor gått till stort besvär för att skapa små ytor av
odlingsbarjord. De beskrivs med nästintill en fascination i de gestaltningar och de officiella
dokumenten om hur människor överlevt och överhuvudtaget fått för sig att bo på platsen. De
personer vars historier som främst lyfts fram i berättelsen om Öna är de människor som bott
på platsen som ett sommarboende eller vars personlighet i sig porträtteras mer än deras
koppling till Öna som odlingslandskap. Det är märkvärt att det talas så lite om speciella
former på åkermarken eller vilka grödor som odlats. Den biologiska mångfalden har inte
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heller den en stark argumentation kring sig när det gäller Öna. Kanske anses naturens värde i
sig så vedertaget att det inte beskrivs, och därför lyfts historier som inte har en direkt koppling
till odlingslandskapet. Odlingslandskapet och naturen i sin självklarhet som skyddsobjekt får
en särställning och blir som den givna kulissen i vilket kulturhistorien bevaras och utspelar
sig.
Ett kulturarv har en identitetsskapande natur som i sig är särskiljande. Den skapar ett vi och
ett dem, eller kan användas i skapandet av ett vi och ett dem. När odlingslandskap är ett
kulturarv vilka inkluderas och vilka exkluderas? Vilken gemenskap skapas tillhörande
kulturarvet? Distansen mellan staden och landsbygden kan vara liten i kilometer men stor i
verklighetsuppfattning. Genom bevarandet av odlingslandskap med positiva berättelser och
idylliserande beskrivningar kan en schism skapas mellan åretruntboende och sommarboende,
då det troligtvis är de sommarboendes syn på landsbygden som visas upp. Kulturarv blir inte
lyhört för den negativa mindre idylliska bilden av odlingslandskapet. Detta är något som visas
i bilden som lyfts fram om kulturreservatet Öna där My Lindström och Ella Sundqvist får
representera den positiva, idylliska sidan av sommarboende i odlingslandskapet.
Det finns en viss trend av en ny ”gröna vågen” just nu. På tv visas program om småskaliga
bönder som lämnat stadslivet för ett mer hållbart liv på landsbygden.108 Bloggar och andra
sociala mediekanaler är perfekta för att bygga på berättelsen om livet utanför staden.
Inredning, trädgårdsmiljöer, skogsmiljöer, djur som betar fritt. Den gamla tidens sätt att leva
med självförsörjning och av vad marken har att erbjuda lyfts fram som en utopi för en hållbar
framtid i vissas ögon. Det blir en plats bortom stadsmiljön, känslan av att det talas om ett
paradigm om att komma närmare naturen, närmare människans ”rätta” miljö finns. Kanske
gör det att bevarandet av äldre odlingslandskap och gårdar blir mer populära, den moderna
människan ses vurma för den idylliska berättelsen som är skapad kring odlingslandskapet.
Kommer vi att se fler odlingslandskap bevaras på grund av kulturella värden eller är
kulturreservaten mättade på allmogekultur?
I inledningen frågade jag mig vad ett öppet landskap är och varför den benämningen så starkt
förknippas med hur Sverige ”naturligt” ser ut? Att just denna starka koppling finns mellan
”det svenska” och det öppna landskapet, det öppna landskapet i form av odlingslandskapet
gör att den typen av landskap laddas med olika symboliska betydelser. Odlingslandskapet blir
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en symbol för den svenska gemenskapen, den svenska historien och en grundbult i den
svenska identiteten. Med bevarandeåtgärder skruvas dessa bultar åt hårdare och bekräftar att
det är sanningen. Hastings beskriver hur nationalism i sin kraft kan upplevas som irrationell
och blossa upp i tider av reella eller imaginära hot, upplevelsen av det som irrationellt i
negativ bemärkelse är förstås av dem som inte anser hoten som reella.109 Ett sådant hot kan
vara ett försvinnande landskap, upplevelserna att något historiskt försvinner, en del av den
svenska gemenskapen som under många års tid har reproducerats till att bli en sanning.
Odlingslandskapets status ser jag som stark utifrån kulturmiljövårdens krav på sig gällande
det nationella kulturarvet. Då värderingarna inte är statiska kan ett kulturarv som beskrivs
som inkluderande bli exkluderande genom den historia och sensmoral som projekteras på det
som är utvalt. Kan bevarandet av odlingslandskap utifrån kulturella grunder kan vara något
annat än nationalistiska? Om så är fallet bör det finnas en mer pågående diskussion kring hur
dessa nationalistiska krafter används i kulturarv och om samt då hur de kan fungera som
inkluderande?
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SAMMANFATTNING
Denna uppsats har syftet att med kulturreservatet Öna som exempel undersöka anledningar
bakom bevarandet av odlingslandskap i Sverige. Genom att studera kulturreservatet Öna som
exempel och bevarande av odlingslandskap i Sverige. Utifrån tre frågeställningar undersöks
fenomenet att bevara landskap. Vad gör ett odlingslandskap som kulturlämning
bevarandevärt? Vilka motiv används för bevarandet av kulturreservatet Öna? Vad gör att
vissa landskap får en kulturarvsstämpel?
För att besvara och analysera det utvalda exemplet kulturreservatet Öna används ett teoripaket
med kulturarv och nationalism. Kulturarv används i den definitionen att det är någonting som
skapas och alltid har en koppling till historiebeskrivning och är identitetsskapande för en plats
eller en grupp människor. Kulturarv är föränderligt, genom skapandet av kulturarv skapas
kollektiva minnen vilket funderar gemenskapsbyggande. Nationalismen kan grunda sig i
medborgarskap eller i rätten att tillhöra nationen där ens genetiska förfäder anses tillhöra,
vilket ger helt olika situationer. Kulturarv och Nationalism är idéer som använder sig av
varandra och kan verka som inkluderande och exkluderande, ytterst handlar det om makt över
definitionen av människor och hos vem bestämmandet och tolkningsföreträdet ska ligga.
Metod för undersökningen är främst textanalys, sedan intervju och analys av det utvalda
reservatets gestaltningar. Textanalysen är gjord av styrdokument i form av skötselplan,
beslutsomfattande dokument, kulturhistoriskutredning och liknande. Kulturpolitiska mål,
kulturmiljölagen och övergripande myndighetsrapporter har även undersökts i studien för att
undersöka aspekterna kring kulturreservatet Öna samt skapa en bild av kulturreservats
skapandet i Sverige. År1999 blev kulturreservat ett skyddsinstrument i miljöbalken, de första
kulturreservaten som bildades var miljöer som präglats av jordbruk.110 Många av de
kulturreservat som finns idag kategoriserad av RAÄ:s enklare kategorisering som iallafall
delvis odlingslandskap. I sökandet efter vad som är ett svenskt landskap, sett ur ett
kulturvärde, utgår studien från kulturreservat och bilden av vad landskap är. Kulturreservatet
Öna får på grund av sin kategorisering som odlingslandskap och relativt långa tid som
reservat stå som exempel. Kulturreservatet Öna beskrivs av Riksantikvarieämbetet som
”gårdsmiljö och odlingslandskap på inägo- och utmark”111 och har varit ett reservat sedan 19
juni 2002. Landskap är ett återkommande begrepp som används, men vad betyder det
egentligen och vilka värderingar följer med begreppet? Landskap är ett begrepp med många
olika betydelser, ofta uppdelade mellan natur kontra kultur. En förenklad definition av
landskap är en plats som människan och naturens krafter skapat. Delningen mellan kultur och
natur finns tydligt i diskussionen kring bevarandet av platser det påverkar värderingen av
områden och hur skyddsmärkning och vård blir i form av reservat eller liknande. I uppsatsen
definieras landskap utifrån den idén om att landskap som fenomen oftast är en kulturell
produkt som tolkas och skapas av människan. Människans värderingar skapar vilken typ av
landskap som är och på så vis även vad som ska tolkas och värderas i landskapsbilden.
Landskap och deras bevarande har politiska motiv och kan användas med olika motiv styrda
av den bevarande platsen syfte.
Sveriges kulturmiljövård har en lång historia och kan kopplas tillbaka till 1600-talet. Länge
har kulturarv använts som bekräftelse av historia och haft olika syften. Medborgaren skulle
med hjälp av bland annat minnesvården förstå sin historiska roll och sin egen identitet som
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svensk.112 De bevarande platserna var och kanske än idag är ett led i identitetsskapande. Idag
finns 43 kulturreservat i Sverige och cirka 4500 naturreservat.113 Skillnaderna mellan
naturreservat och kulturreservat är enligt lagen inte speciellt stora. Enligt dagens lagstiftning
är naturreservat ett mark- eller vattenområde som har till syfte att bevara biologisk mångfald,
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, eller att tillgodose behov av områden för
friluftsliv.114 Kulturreservat är ett mark- eller vattenområde som har till syfte att bevara
värdefulla kulturpräglade landskap.115 De bevarandeåtgärderna som är accepterade i
reservaten är detsamma och bestäms av samma myndigheter oberoende om det är ett natureller kulturreservat. Syftet av reservaten är det som styr bevarandet och vad som får förändras
och göras på platsen, ansvar och bestämmande som ofta båda ligger på länsstyrelsen.
Kulturreservatet Öna har som förenklat syfte att bevara ett kulturpräglat landskap och dess
kulturhistoriska och biologiska värden. Syftet är också att visa upp hur ett marginellt jordbruk
i skogsbygd kunde se ut ca. 1920. I berättelsen om Öna upplevs det finnas två huvudspår.
Den ena är platsen med det fysiska som byggnader och odlingsmarker och de som kallas
unika omständigheter samtidigt som det beskrivs vara representativt för hur många i Sverige
levde under 1800-talet. Det andra spåret är människorna som bott där, flera av dem målas upp
som original eller annorlunda personer. Det beskrivs hur de boende på platsen lyckades föda
flertal personer under ett par århundraden på Öna trots de ofattbart magra, steniga och
otillgängliga markerna.116 Förhållandena på Öna beskrivs som nästan absurda, med stora
målande ord skapas en bild av en plats där dagens människor knappt kan förstå hur människor
kunde välja att bo. Så även om ett av huvudspåren handlar om det fysiska så är det genom en
kulturell blick, men förundran över hur det var möjligt att odla och leva där. En person
(Verner Mosen) som växt upp på Öna porträtteras, han är annorlunda, bor där året runt till sin
död, får representera tron på skrock och folktro. Två andra personer porträtteras (My
Lindström och Ella Sundqvist), ett par som är inflyttade och bodde enbart i byn på sommaren.
De var från staden, beresta och kultiverade. De målas upp som de rätta arvtagarna till Öna och
som är rätt personer att ta hand om platsen och den historia som anses vara viktig där.
I Sverige bevaras landskap, värderingen är kulturell och föränderlig och så även landskapet.
Vad som gör ett landskap bevarandevärt skiftar. Att landskap i form av nationalparker valdes
att skyddas i början av 1900-talet hade kopplingar till en vilja att stoppa påverkan på
områdena och lyfta fram det positiva och unika inom det Svenskaterritoriet. Hur ser det ut
idag? Snart har kulturreservat funnits i 20 år och de flesta är kategoriserade av RAÄ som
odlingslandskap. Jag frågar mig hur ett kulturreservat skapas, bortom formaliteten i
syftesformuleringar och motiveringar i ansökningsblanketter? Det syns som att vad som väljs
ut för bevarande beror på vad som kan berättas genom platsen, vad syftet av platsen kan vara
är det som styr om platsen blir bevarad. Skapandet av kulturarv, kulturreservat och urvalet av
vad som värderas är det som är centralt i bevarandet och kulturarvsmarkerandet av ett
landskap.
En plats över lång tid ansetts symbolisera någonting eller ha ett visst historiskt värde gör att
den uppfattningen blir en del av platsens historia. Även om normer och samhällsförändringar
kan förändra synen på kulturarv och vad detta kan vara så ger en långvarig kulturarvsstämpel
ett extra värde som kan vara svårt att förbise. Ett kulturarv har en identitetsskapande natur
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som i sig är särskiljande. Den skapar ett vi och ett dem, eller kan användas i skapandet av ett
vi och ett dem. När odlingslandskap är ett kulturarv vilka inkluderas och vilka exkluderas?
Vilken gemenskap skapas tillhörande kulturarvet? I inledningen frågade jag mig vad ett öppet
landskap är och varför den benämningen så starkt förknippas med hur Sverige ”naturligt” ser
ut? Att den starka kopplingen finns mellan ”det svenska” och det öppna landskapet i form av
ett odlingslandskap gör att den typen av landskap laddas med olika symboliska betydelser.
Odlingslandskapet blir en symbol för den svenska gemenskapen, den svenska historien och en
grundbult i den svenska identiteten. Med bevarandeåtgärder skruvas dessa bultar åt hårdare
och bekräftar att det är sanningen. Frågan är om vi kommer se fler odlingslandskap bevaras på
grund av kulturella värden eller är kulturreservaten mättade på odlingslandskapens
allmogekultur? Odlingslandskapets status ser jag som stark utifrån de krav kulturmiljövårdens
har gällande det nationella kulturarvet. Då värderingarna inte är statiska kan ett kulturarv som
beskrivs som ha en inkluderande, gemenskaps skapande effekt bli exkluderande genom den
historia och sensmoral som projekteras på det som är utvalt. Kan bevarandet av
odlingslandskap utifrån kulturella grunder kan vara något annat än nationalistiska? Om så är
fallet bör det finnas en mer pågående diskussion kring hur dessa nationalistiska krafter
används i kulturarv och om samt då hur de kan fungera som inkluderande?
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