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Abstract
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In this study a cultural discourse perspective is used to discuss how regional identities are constructed 
during the 1900s.The investigation examines how local history and culture are used in symbolic forms 
to articulate the province as an imagined community in varying periods, media, and social contexts. 
The study deals with two problem areas.The first is how ”space” is charged with symbolic and cultural 
meanings. The other how collective notions of fellowship and territorial belonging is created and 
changed.

The study has a comparative set-up.Two provinces, Blekinge and Jämtland, form the empirical basis 
for the investigation. In Jämtland a strong regional mobilisation has taken place and the area’s history 
is used to construct an image of the province as a distinct national sub-culture. No such homogeneous 
regional identity has been articulated in Blekinge. Here a cultural polarisation within the province is 
emphasised instead.

In the study those images of the provinces that are created by scientific discourses and in popular 
cultural depictions are examined. The exhibitions of the regional museums are discussed also, as are 
interviews, various festivals, and public rituals. Emphasis is placed on representation and narrativity.Two 
representation strategies have been especially in focus, ”stories of place” and ”stories of territory ”.These 
narratives are used partly to accentuate similarity and identity inwards toward ones own group, and 
partly to outwardly indicate symbolic borders to other groups or areas.
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Förord

_y en här boken handlar på sitt speciella sätt om Blekinge och Jämtland. Jag vill därför 
r å rikta en särskild uppmärksamhet mot de privatpersoner, museer och regionala 
V/*' arkiv som tagit emot mig som forskare. Utan era upplysningar och samtal hade 
denna avhandling inte skrivits. Stort tack!

Studien har tillkommit inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet 
Kulturgräns Norr som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Under professor Lars- 
Erik Edlunds ledning har forskningsprogrammets seminarium fungerat som ett andra 
hem för den här avhandlingen. Ett tack riktas därför till deltagarna i Kulturgräns Norr 
som läst och diskuterat delar av undersökningen.

Avhandlingens första hem var Etnologiska institutionen i Umeå. Efter sammanslag
ningen blev det Institutionen för kultur och medier. Professor Billy Ehn har som min 
handledare läst med pennan och fatt riktning på texten. Professor Kurt Genrup har som 
bihandledare läst och kommenterat. Ett stort tack även till deltagarna vid etnologens 
forskningsseminarium som i det kylslagna ämnesrummet diskuterat olika varianter av 
texten. För konstruktiva synpunkter vill jag också tacka doktoranderna Anne-Charlotte 
Ek och Susanne Lindström samt fil.dr Bo Nilsson och fil.dr Lena Martinsson.

Ett tack riktas även till Kempefonden i Umeå och till Gustav Adolfs-akademien för 
svensk folkkultur som gav finansiellt stöd i samband med studien. Humanistiska fakul
teten vid Umeå universitet stödde tryckningen av boken.

Umeå, oktober 2000





Inledning

Vet du, i fjol vid jul tiden togjagmigfor,attpå ett sätt söka åstadkomma något, som jag länge 
tänkt på och undrat om jag skulle dumma mig till att draga fram det. Det hade tyckts mig, 
att Sverige, som har så gott om blommor, borde hava officiella provinsblommor, såsom 
staterna här hava sina state blommor (Wickström, efterVegelius 1990:32).

skriver August Wickström i ett brev som han vid seklets början sände hem 
^ till brodern i Sverige. I brevet berättar han om det nya hemlandets blomster- 

symbolik. Det var i samband med de amerikanska sommarfesterna som August 
Wickström hade lagt märke till bruket att låta en blomma, en officiell ”state flower”, 
beteckna varje delstat. Den metaforiska kopplingen mellan blomma och provins fängs
lade hans fantasi. Hur vackert skulle det inte vara om även de svenska landskapen smycka
des med inhemska blommor! Så kan August Wickströms tankar över det amerikanska 
symbolbruket osökt ha letat sig tillbaks till det Sverige som han en gång hade lämnat 
som en ung skräddargesäll.

Men om man sedan tjugo år tillbaka bor och verkar i USA, med vem i Sverige språkar 
man då om sådant? ”Jag kände ju endast en mera bemärkt man att vända mig till att 
bedja bringa saken på tal”, fortsätter han i brevet till brodern, ”den mannen var ock av 
både vänner och ovänner erkänd som en varm fosterlandsvän. Det var Dr P. Walden
ström. Till honom skrev jag.” 1

August Wickström tillhörde den ström av emigranter som sökte sig till USA i hopp 
om en bättre framtid. Efter några kringflackande år slog han sig ned i Denver och där 
kom han att tillhöra en grupp som bildade Svenska Kristna Missionsföreningen. August 
Wickström var således en kyrkans man, och det var till en annan kyrkans man som han 
år 1908 brevledes kom att delge sin idé om svenska landskapsblommor.

Den omnämnde Dr P.Waldenström är för eftervärlden kanske mera känd vid sitt fulla 
namn: Paul Peter Waldenström. För sin samtid var P. P. Waldenström känd som den svenska 
frikyrklighetens obestridde talesman och missionsförbundets ledare. Hans namn förknip
pades också med ett starkt politiskt engagemang för fosterländska frågor.



10 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

August Wickström och P. P. Waldenström delade en frikyrklig gemenskap, men det 
var framförallt den nationella handlingsberedskapen som förde dem samman och 
landskapsblommorna kom att utvecklas till just en sådan fosterländsk fråga som enga
gerade ett stort antal människor i det tidiga 1900-talet.Vid hembygdsmöten och andra 
sammankomster runt om i landet röstade man då fram sitt landskaps karaktärsblomma. 
Resultatet av detta plötsliga intresse för landets flora publicerades i Svenska Kalendern 
1909.

Bakom det slutliga urvalet stod professorn i botanik Veit B. Wittrock och flera kände 
sig manade att kommentera riktigheten i professorns urval. Bland annat hade man i 
Blekinge röstat fram liljekonvalj som karaktärsväxt, men i Svenska Kalendern hade Witt- 
rock ansett att ett träd, nämligen eken, utgjorde en botaniskt sett mer lämplig landskaps- 
blomma, vilket naturligtvis förvånade många.

Från sin amerikanska utsiktspunkt kunde naturligtvis August Wickström inte förut
spå att hans idé skulle komma att väcka en sådan nationell genklang. De svenska land
skapen hade visserligen redan en offentlig symbolik, men dessa heraldiskt utformade 
vapensköldar med sina militära associationer kunde inte som landskapsblommor tilltala 
en folklig svenskhet. I brevet till pastor Waldenström resonerade därför August Wickström 
om behovet av nya slags identifikationssymboler.

Till provinsblommornas fördel framfördes blomstersymbolikens förmåga att uttrycka 
de affektiva bindningar mellan det personliga, hembygden och fosterlandet som passade 
sekelskiftets nationalro man tiska strömningar:

Jag ville hava dessa blommor här för barnen att tänka på Sverige vid, och jag ville hava dem 
för de äldre som en påminnelse om deras barndom och deras hembygd.Jag är viss, att om 
ni finner saken orimlig, så stannar det hos er utan att göra någon skada.

Skulle ni å andra sidan se någon rimlighet däri, så vet ni huru bäst är att tillvägagå.
Hur som helst, så om än mycket naiv, så är dock tanken fosterländsk, uppkommen ur ett 

svenskt hjärta, som gärna önskar ett minne till från Sverige. Och jag tror att det visserligen 
skulle i någon mån draga bortavarande svenskars tankar mot hemlandet (Wickström, efter 
Vegelius 1990:15 f.).

Nittio år senare griper en ensam konferencier i Östersunds idrottshall ett fastare tag om 
mikrofonen och lägger mikrofonsladden till rätta vid sina fötter. Det är en viktig serie
match i basketligan mellan hemmalaget Jämtland Ambassadors och de tillresta utmanarna 
New Wave från Uppsala. Förväntningarna på matchen är höga och jag deltar som fält- 
arbetande etnolog och låter mig ryckas med i stämningen.

Inför spelstart laddas atmosfären upp med hjälp av tung rockmusik som med hög vo
lym rullar ut från två stora PA-högtalare nere på spelplanen. Sorlet stiger upp från bänk
raderna i takt med att idrottshallen fylls på med hemmasupporters. Från min sittplats
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ser jag hur spelarna värmer upp nere på plan och prövar några kast mot korgen. Bred
vid mig påböijar en grupp ikläddaT-shirts och collegetröjor med jämtlandsflaggan tryckt 
på bröstet och texten ”Jämtland Ambassadors” på ryggen att under muntra tillrop fästa 
en stor jämtlandsfana vid den ena långsidans rad av fönster. Efter en del mixtrande lyckas 
de. Den stora duken vecklar ut sig och utplånar alla tvivel om vilket lag som spelar hem
mamatch. Stödet från hemmapubliken är bergfast.

Musiken från de stora högtalarna dunkar taktfast på. Idrottshallen är nu nästan fullsatt 
och det börjar närma sig spelstart. För en kort stund sågar sig Eddy van Halens distade 
elgitarr genom bänkradernas diskussioner, sedan övergår musiken i ett häftigt tempo med 
en distinkt bastrumma som drar med publiken i ett taktfast handklappande. Sedan en 
kort paus, en plötslig tystnad.

Den ensamme konferencieren ger mikrofonsladden på golvet en sista kick med foten 
och böljar presentera de båda lagen. På en vit duk som hänger ned från resultattavlan 
projiceras samtidigt spelarnas namn och några korta faktauppgifter. När laguppställninga
rna är upplästa ändrar konferencierens röstläge klangbild.

— Please rise, uppmanas publiken. För att markera betydelsen av det kommande har 
han nu övergått till att tala på engelska.

—The national anthem of the republic of Jamtland, återkommer speaker rösten genom 
de stora högtalarna.

Kort därefter hörs de första tonerna i Jämtlandssången. Den version som används i 
detta idrottsliga sammanhang skiljer sig markant från den traditionella brudmarsch som 
tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger vid 1930-talets början gav text till. Idrottshallen 
fylls åter av elektrifierad musik och tunga rockinfluenser ger den gamla brudmarschen 
en kompakt energi.

På läktaren där jag sitter reser sig publiken mangrant och förbereder sig för att sjunga 
med:

Så tåga vi tillsamman bort, mellan Jämtlands gröna ängar, bort mellan nyland som prunka 
fulla av bröllopsblomsters prakt.

Så skåda vi med gamman hän över berg i blåa fjärran, hän över sjöar, strömmar, skogar 
jämt kring bygder på vakt.

Fagert är landet som blev vår lott och arvedel. Så firom dess fägring nu med sång och 
stråkars spel. Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt för slit och mödor av fröjd och 
sol ett mått oss beskärt.

Samtidigt som jämtlandssången mullrar ut från högtalarna återges bilder av en fjällmiljö 
med blå himmel, snöklädda berg och grön skog på den vita duken under resultattavlan. 
När musiken klingar av smälter bilderna samman och formar slutligen jämtlandsflaggans 
tre liggande fält: blått, vitt och grönt.
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Avhandlingens syfte och kunskapsmål

Nästan ett sekel har förflutit mellan August Wikströms brev hem till Sverige och basket- 
matchen mellan Jämtland Ambassadors och New Wave. Då August Wickström med sin 
ängsliga penna presenterade idén om svenska provinsblommor var uttrycken för de re
gionala identiteter vi känner i dag ännu ofärdiga utkast. I samband med basketmatchen 
i Östersund fanns dock inga tveksamheter inför de regionala markeringar na. T värt om! 
Här användes landskapssymboliken ogenerat och den jämtländska självpresentationen 
var både utvecklad och väl etablerad.Tävlingssituationen medgav också att en stark ter
ritoriell inlevelse kunde uttryckas på ett självbekräftande sätt (jfr Ehn 1993, Schoug 1997). 
Ceremonierna före matchstart markerade i detta sammanhang en ritualiserad tillhörig
het, en ”communitas” i Victor Turners (1995/1969) terminologi, där landskapet gav nä
ring åt både en stark territoriell tillhörighet och känsla av solidaritet med hemmalagets 
idrottsliga kamp.

De båda händelserna beskriver ett förlopp där de medeltida landskapen hamnar i fo
kus för en ”regionaliseringsprocess”. Denna regionalisering har skett samtidigt som det 
moderna Sveriges politiska, administrativa och ekonomiska geografier har utsatts för stän
diga revideringar och knuffats i riktning mot en allt större grad av enhetlighet. Att i 
detta sammanhang föra fram landskapen som viktiga områden med essentiellt skilda iden
titeter kan liknas vid en aktiv formeringsprocess som går i clinch med krafter som strä
var efter nationell kontroll och homologi.

I den kulturella regionalisering det här är frågan om har landskapen betydelsegjorts 
genom en kombination av kartläggning, mediabruk och institutionsbyggande. Sådant 
som har uppfattats vara typiska landskapsdrag har beskrivits i ord och bild och museer 
och arkiv har skapats för att hantera regionala kulturarv. I denna betydelseproduktion 
omfamnas en vetenskaplig kunskapsproduktion av populärkulturella uttrycksformer och 
bildar ett konglomerat av sakredovisningar, skämtsamma berättelser och kollektiva re
presentationer.

Detta är en socialt och historiskt situerad praktik som lärt oss, från folkskolans geografi
undervisning med Nils Holgersson som ciceron till dagens guidade museibesök, att vara 
observanta på landskapliga egenheter och särdrag. Som en effekt av denna uppmärk
samhet har det enskilda landskapet tillskrivits en symbolladdad position mellan det lo
kala och det nationella. I utformningen av detta imaginära ”mellanrum” har landska
pen förvandlas till ett slags poplärkultur samtidigt som lokal historia och kultur har fatt 
ett bruksvärde som regionala identitetsmarkörer. Det är några aspekter av denna kultu
rella regionalisering som är i fokus för denna avhandling. För att ge nödvändig konkre
tion åt studien har diskussionen begränsats till att gälla Jämtland och Blekinge och nå
gon betydelseåtskillnad mellan begreppen landskap och region kommer inte att göras.

Avhandlingens syfte är att ur ett kulturkritiskt perspektiv analysera några av de sätt 
som Blekinges och Jämtlands regionala identiteter har konstruerats och uttryckts på under
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1900-talet. En för studien central frågeställning rör därför sådana betydelseskapande prak
tiker som förtydligar landskapen som rumsliga tillhörigheter och som fästpunkter för 
föreställningar om kulturella gemenskaper. Hur går det till när geografiska områden av 
den här storleken tillskrivs ett betydelseinnehåll som överglänser andra slags sociala och 
kulturella klassificeringar och identiteter såsom klass, kön och ålder?

När det gäller studiet av rummets olika dimensioner kan jag som etnolog följa en lång 
inomvetenskaplig tradition. Från ämnets tidiga vetenskapliga ansatser under 1800-talets 
nationalromantiska strömningar finns ett kontinuerligt intresse för rummets kulturella 
innehåll. Denna forskningsinriktning tog ofta fasta på rummet i en objektiv mening och 
utvecklade en empirisk detaljskärpa. Bygdens och byarnas kulturmönster eftersöktes och 
uppspårade etnografiska fenomen gavs en omsorgsfull beskrivning och härleddes bakåt 
i tiden. Denna akademiska kunskapsproduktion har i många fall tagits i anspråk som en 
hjälpande hand och givit vetenskaplig auktoritet åt olika slags regionala projekt där det 
landskapligt särskiljande har eftersökts. Det perspektiv som jag har valt i den här stu
dien skiljer sig från denna kunskapsrealistiska tradition. Det innebär bland annat att jag 
inte gör anspråk på att generellt behandla det komplex av historia, natur och kultur som 
associeras med landskapen Blekinge eller Jämtland. Jag har heller inte sökt svar på frå
gor om ursprung eller ”autenticiteten” hos de fenomen som anses vara typiska blekingska 
eller jämtländska landskapsdrag. Sådana analyser kommer snabbt att kretsa kring 
gränsdragningar och frågor om hur gammal eller platsbunden en tradition eller sedvänja 
måste vara för att kallas för ursprunglig och genuin.

I den här avhandlingen har jag valt att skriva in Blekinge och Jämtland i en kultur- 
kritiskt tradition som har kommit att utmana konventionella antaganden om etnogra
fisk praktik, beskrivningars makt och förhållanden mellan subjektivitet och objektivi
tet. På detta teoretiska fält korsbefruktar bland annat postkolonial teoribildning, genus- 
medvetenhet och en representationskritisk och reflexiv antropologisk tradition varan
dra (t. ex. Bhabha 1994, Clifford & Marcus 1986, Clifford 1988, Clifford 1997, Jonsson 
1995, Eriksson, Eriksson Baaz &Thörn 1999, Marcus & Fischer 1986, Said 1997). Jag 
har också använt mig av ideologikritiska och diskursanalytiska perspektiv som utgör vik
tiga analysinstrument inom Cultural Studies (Hall 1999,1997).

Mot denna bakgrund har jag intresserat mig för processerna bakom de regionala bil
der som idag har blivit en så självklar del av vårt sätt att indela Sverige i en kulturell 
geografi.Jag valt att granska de skeenden då regional identitet ”händer”, då historia tolkas 
och då platser, människor och föremål väljs ut för att beteckna något landskapligt repre
sentativt. Uppmärksamheten har alltså riktats mot beskrivningarna själva, mot de 
landskapliga representationsformerna och det kulturella omlopp av narrativa framställ
ningar som används för att kommunicera regionala betydelser. Jag har däremot mindre 
att säga om de landskapliga verkligheter som existerar bortom beskrivningarna, och som 
de narrativa bestämningarna som diskuteras i avhandlingen på olika sätt refererar till och 
försöker definiera.
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Avhandlingens kunskapsmål har således varit att analysera och diskutera hur Blekinges 
och Jämtlands regionala identiteter konstrueras som system av betydelsegivande repre
sentationer och hur landskapen i denna process förtydligas med hjälp av olika slags sym
boliska uttrycksformer.

Landskap och region som kulturanalytisktforskningsproblem

Under 1980- och 1990-talens diskussion om den svenska nationalstatens modernise
ring har ett regionalt perspektiv fatt en central position. Detta intresse för ”nyregionala” 
projekt bland dagens samhällsplanerare kan förstås som en vilja att städa upp i ”den re
gionala röran”, det vill säga olika myndigheter och organisationer med olika ansvarsom
råden som löper kors och tvärs över kartbilden. En annan, och kanske viktigare, bak
grund är de framtidsutsikter som uttalats i samband med den svenska EU-integratio- 
nen. I detta sammanhang har visioner om ett framtida ”Regionernas Europa” formule
rats, där de traditionella nationalstaterna spås fa ett minskat inflytande, samtidigt som olika 
historiska regioner och nybildade samarbetsallianser tros öka i betydelse. De svenska länen 
har i en jämförelse med europeiska mått beskrivits som för små och har varit föremål 
för ett omfattande granskningsarbete. Den statliga Regionutredningen (SOU 1995:27. 
Regional framtid) har haft till uppgift att undersöka nya former för regionbildningar och 
sätt att skynda på en inledd regionaliseringsprocess där satsning på infrastruktur och större 
regioner skall rationalisera styrningen av resurser och effektivisera den ekonomiska verk
samheten. De länsgränser som i mer än tre hundra år indelat landet i administrativa en
heter håller på att luckras upp och förhandlingar förs som kan leda till att flera storregioner 
kommer att bildas såsom de nya Skåne och Västra Götalands län.

Men utvecklingen är motsägelsefull. I jämna steg med det europeiska integrationsar- 
betet påverkas också Sverige av en tilltagande globalisering. I denna kontext har stats
gränser och kontinenter blivit till växelstationer för idéer, ekonomier och kulturer som 
hastar fram likt rastlösa flöden. De skyddsmurar som en gång restes kring det nationella 
rummet perforeras idag av en mångkulturalitet och man kan som motvikt märka en oro 
för en tilltagande svensk ”historielöshet” och ett ökande intresse för frågor om det na
tionella och det lokala kulturarvet. 1990-talets storslagna museisatsning ”Den svenska 
historien”, som invigdes 1993, utgör ett exempel på detta nyvaknade intresse både för 
en svensk nationell bakgrundskultur och för landskapens historia.

Region är således ett mångtydigt begrepp med skilda betydelser i olika sammanhang. 
Detta visas inte minst av de länsmuseer som utgjorde regionala stöttepelare i ”Den svenska 
historien”. Administrativt utgör dessa institutioner en del av den moderna läns
förvaltningen, men många av museerna bär på landskapsnamn. Så är det exempelvis för 
Blekinge läns museum där län och landskap sammanfaller, medan Jämtlands länsmuseum 
även inbegriper landskapet Härjedalen i sitt ansvarsområde.
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Beroende på vilka faktorer som accentueras kan regionbegreppet beteckna helt olika 
egenskaper såsom ekonomiska nätverk, räckvidden för byråkratisk och politisk styrning 
eller en kulturell geografi.Till denna uppräkning kan även läggas alla de betydelser som 
regionen kan fa ur ett geologiskt, biologiskt eller zoologiskt perspektiv.

Ur ett modernitetsperspektiv har plats vanligen förknippats med förmoderna kultur
former, menar Agnew (1989), som i de klassiska samhällsvetenskapliga teorierna finner 
en evolutionistisk grundton som ställer provinsiellt mot urbant, lokalsamhälle mot na
tion och tradition mot modernitet. I dagens senmoderna strömningar med en bristande 
tilltro till framtidsinriktade sociala utopier kan man dock märka hur regioners förflutna 
kommit att nyttjas som en symbolisk resurs för att överbrygga upplevda konflikter mel
lan systemvärld och livsvärld. Frågan om den historiska bakgrunden till dagens regio
nala identiteter kan således vara intressant att inledningsvis beröra.

Ar det intresse som idag riktas mot regionen ett nytt fenomen eller går det att spåra 
längre tillbaks genom historien? Ur ett europeiskt perspektiv har flera av de konflikter 
som följde efter Sovjetunionens fall beskrivits som ”historiens återkomst” (Tägil 1993) 
där slumrande regionala identiteter har väckts till liv som ”mikro-nationer” vilka vän
tar på frigörelse från de nationsbildningar med starka centralbyråkratier som har domi
nerat 1800- och 1900-talets politiska liv. Hur ska man i denna kontext förstå anspråken 
på de svenska landskapens identiteter: som reella historiska gemenskaper eller som nu
tida rekonstruktioner?

Ur ett idéhistoriskt perspektiv med betoning på politiska rörelser menar Sverker Sörlin 
(1993) att varken regiontanken eller en politiserad regionalitet eller regional medvetenhet 
har avsatt sig som tydliga idékomplex i Sverige. Han syftar då på frånvaron av radikala 
rörelser som tagit ett regionbegrepp till sig och riktat det som ett vapen mot en centra
liserad statsmakt. I Skottland, Baskien, Katalonien och Québec, för att nämna några om
råden, har en sådan regionalism artikulerats som argument i kampen för ökad själv
beslutanderätt (se Handler 1988, Rönnquist 1990, Sahlins 1991).

Utmärkande för Sverige är istället en lång tradition av lojalitet mot kronan och sta
ten, vilket har verkat tillbakahållande för framväxten av provinsiella politiska rörelser. 
Kontakterna mellan den regionala och den centrala nivån upprätthölls av prästerskapet 
och byråkratins män inom den länsförvaltning som grundlädes under 1600-talet. Dessa 
statens tjänare verkade snarare med ett nationellt än ett regionalt perspektiv som rätte
snöre. Under 1900-talet har regionen visserligen varit föremål för ett speciellt statligt 
intresse, men efterkrigstidens regionalpolitik har även inneburit en tydlig rollfördelning 
där regionerna positionerats såsom en mottagande part inom det nationella välfärds- 
programmet (jfr Hansen 1998).

En betydligt aktivare innebörd tillskrivs regionen av historikern Peter Aronsson (1995). 
Mot bakgrund av ett långt historiskt perspektiv argumenterar han för att regionen kan 
beskrivas som en skådeplats för ett folkligt motstånd och en tillflyktsort för centralmaktens 
utmanare, som exempelvis upprorsmakaren och frihetskämpen Nils Dacke. Aronsson
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pekar också på regionens roll som lokalpolitisk arena och scen för ett rättsligt agerande 
som färgade av sig på den lokala identiteten. För att ytterligare nyansera bilden menar 
han att vi också måste beakta 1800-talets regionala strömningar som bland annat tog sig 
uttryck i de sammanslutningar som växte fram för att värna om provinsiella kultur- och 
naturvärden. I många fall kan dessa föreningar karaktäriseras som ”privata” alternativ i 
opposition mot upplevda centralistiska tendenser hos de stockholmsbaserade forsknings- 
och museiinstitutionerna (se Wetterberg 1992:36 ff.). De första provinsmuseerna rik
tade sig också mot landskapen (jfr Arcadius 1997).

Släktskapen mellan nationalism och landskapsmedvetande har uppmärksammats bland 
annat av Mats Rehnberg (1980) som menade att landskapen kom att spela en viktig roll 
i en tidig fas av det svenska nationsbyggandet.Vid tröskeln in till 1900-talet var Sverige 
i många avseenden ett starkt skiktat samhälle som sökte ett modernt och demokratiskt 
medborgarbegrepp. Hur ett sådant begrepp skulle utformas var en politisk ödesfråga som 
även gällde vem som ägde tillträde till nationens finrum och vilka som snällt fick hållas 
i den samhälleliga periferin. AugustWickströms förslag om svenska provinsblommor var 
i detta sammanhang en genial idé. Genom att efter amerikansk modell göra populär
kultur av landskapen öppnades ett imaginärt rum för ett kollektivt och nationellt 
identitetsarbete som skapade sociala och kulturella allianser utanför den dagspolitiska 
trätan.

Niels Kayser Nielsens (1997) term ”vänlig nationalism” fångar viktiga aspekter av detta 
identitetsarbete där känslor av tillhörighet och symboliseringen av gemenskap är vik
tiga aspekter. Med startpunkt i 1800-talets historieromantik kopplade successivt en ”ci
vil” eller ”vänlig” nationalism grepp på statspatriotismens dominerande doktriner och 
nya sociala rörelser och korporationer tog det nationella rummet i besittning. Viktiga 
drivkrafter bakom kursändringen fanns i en uppvärdering av ”folklig kultur” och kon
struktionen av ett ”folk” genom att betona sambanden mellan plats, människor och kultur. 
Dessa ideologiska inslag i nationsbyggandets tidiga fas motsvaras också av att en nostal
gisk idealisering av ”hembygden” tar fart samtidigt som industrialiseringen får genom
gripande konsekvenser för bondelandet Sverige. Det är i detta sammanhang som de med
eltida landskapen hamnar i fokus för vetenskapliga diskurser som inriktar sig mot land
skapen som både naturmiljö och kulturmiljö. Utan reell administrativ och politisk be
tydelse lyfts landskapen fram som en blandning av natur och kultur som skänker mång
fald och spänst åt en övergripande nationell identitet. Detta beroende mellan det pro
vinsiella och det nationella återspeglas i nutida turistreklam: Blekinge har exempelvis 
tilldelats epitetet ”Sveriges trädgård”, Värmland är ”Sveriges själ” och Västergötland be
skrivs som ”Sveriges vagga” (jfr Löfgren 1994). Rehnberg beskrev detta ömsesidiga be
roende som ett ”landskapens nationsbyggande”.

Bosse Sundin och Sverker Sörlin (1998) skiljer mellan två parallella diskussioner som 
har riktat sig mot landskapen. Under 1800- och 1900-talen utvecklas en miljödiskurs, 
med framförallt naturvetenskaplig inriktning, som till en början uppmärksammade en-
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skilda naturfenomen och landskapstyper. Människans påverkan på miljön observerades 
också tidigt och redan vid slutet av 1800-talet framfördes förslag på naturskydd för spe
ciella ”naturminnen”. I anslutning till denna miljödiskurs etablerades ett lagverk och 
statliga institutioner för naturvård växte fram. Samtidigt skapades motsvarande organi
sationer för ”kulturvård” och en antikvarisk landskapsdiskurs etablerades. Riksantikva
rieämbetet, som grundades redan på 1600-talet, åtföljdes av ett regionalt museiväsende 
och discipliner som nordisk fornkunskap, folklivsforskning, konsthistoria och nordiska 
språk utforskade landskapen som en plats för ”kulturminnen”.

Men vändningen mot provinsen skapade också problem och det fanns många frågor 
att ta ställning till. Ett drag Sundin och Sörlin blottlägger hos de tidiga landskapsdis- 
kurserna var den ideologiska dragningen till att uppspåra och utfästa nationella förbin
delser mellan svenska ”natur-” och ”kulturminnen”. Om man begränsar sig till den 
antikvariska eller kulturaliserande diskursen kan man i detta sammanhang peka på några 
av de identitetspolitiska problem man hade att ta ställning till. Vad var de medeltida land
skapen för slags historiska fenomen, egentligen? Vilket var landskapens nationella bruks
värde? Hur såg relationerna ut mellan landskapen och det moderna Sverige som höll 
på att ta form?

Dessa var bara några av alla de frågeställningar som man hade att förhålla sig till. An
dra var exempelvis hur tolkningen av rummets betydelser förhöll sig till social position 
och klass. Om det svenska folkets historia hade varit dess kungars, som Geijer hade hävdat 
på 1830-talet — var det nu dags för ”folket” att göra entré och ta landskapen i besitt
ning? Vilka utgjorde i så fall folket?Tillhörde landsbygdens underklass av statare och dag
lönare eller städernas borgare och industrikapitalister ”folket”? Eller var landskapet ett 
rum där den framväxande industriarbetarkåren kunde utveckla en alternativ offentlig
het?

Under 1900-talet kan man se hur landskapen successivt inordnas som stödpunkter 
för representationen av svensk natur och nationell kultur. Ett typiskt exempel utgör Nord
iska museet och Skansen, där landskapen symboliskt har inkorporerats i huvudstadens 
urbana stadsmiljö. Men under samma epok har det också pågått en motsatt process. I 
denna kulturella regionaliseringsprocess har landskapen framställts som ett slags natio
nella subkulturer med egna, annorlunda och särskiljande identiteter och symboliska ut
trycksformer.

Dessa dubbla inskrivningar, där landskapen får betydelse dels genom alla de relatio
ner som fäster dem vid ett nationellt sammanhang, och dels genom att representera nå
got kulturellt och historiskt avvikande, ger de regionala identiteterna en ambivalent 
ontologi med ett behov av att producera förtydligande skillnader inom nationens ”styrda” 
helhet. Denna produktion av identitet är ett ideologiskt projekt. Det är detta regionala 
identitetsarbete, ”på tvärs” mot det nationella sammanhangets kulturella hegemoni, som 
utgör avhandlingens forskningsproblem. Mot denna bakgrund blir det intressanta att stu
dera aktörer som har varit verksamma i konstruktionen av Blekinges och Jämtlands
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landskapsliga innehåll.Vad är det för slags sociala och kulturella världar som den regio
nala retoriken gestaltar?

Bakgrund och avgränsningar

Att studien baseras på de två landskapen Blekinge och Jämtland motiveras med att dessa 
områden har gemensamma historiska beröringspunkter. Före fastläggningen av dagens 
statsgränser utgjorde Blekinge och Jämtland perifera gränszoner där kraftmätningen 
mellan de två rivaliserande maktcentra i Stockholm och Köpenhamn ägde rum.Vid olika 
perioder under 1500- och 1600-talen kastades landskapen mellan antingen danskt eller 
svenskt styre.

Freden i Brömsebro 1645 satte en första punkt för denna omtumlande period. Det 
kan synas som en stormaktspolitisk nyck att den fred som slöts vid den bäck mellan Ble
kinge och Småland, som då utgjorde en riksgräns mellan Sverige och Danmark, kom 
att fa störst återverkningar för Jämtland.Vid freden i Brömsebro tillföll Jämtland Sverige, 
för Blekinges del innebar händelsen att den senaste krigsperioden var över. Blekinge för
blev under danskt styre och det skulle dröja tretton år och ett nytt krig innan provinsen 
infogades i det svenska riket. Detta skedde vid freden i det danska Roskilde år 1658.

De båda landskapens bakgrund som omstritt gränsland utgjorde ett motiv för att geo
grafiskt begränsa undersökningen till dessa områden. En komparativ uppläggning skulle 
göra det möjligt att studera hur epoken som gränsland användes som byggstenar och 
som historiskt motiv i en regional identitet. Gränslandstemat och de historiska perio
der då landskapen inte varit under svensk kontroll har också behandlats olika i de själv
presentationer som idag nyttjas i landskapen. I Jämtland återfinns sådana historiska mo
tiv väl tematiserade och gränsförbindelserna med det norska Trondelag påtalas ofta. I 
Blekinge gäller det motsatta. Här anknyter man inte på samma tydliga vis till ett histo
riskt gränslandstema och fa är de associationer som anknyter landskapet till ett danskt 
förflutet.

Om studiens geografiska lokalisering kan motiveras mot bakgrund av historiska as
pekter, var sätts då avgränsningen i tid? Några naturliga avgränsningar kan i detta avse
ende inte framhållas på ett lika självklart sätt. Landskapen har medeltida anor. Ett skäligt 
antagande kan därför vara att dessa områden även i historisk tid bildat stödjepunkter för 
processer som resulterat i kollektiva självbilder och territoriellt orienterade samhörig
heter. En studie av sådana äldre identitetskonstruktioner kan kasta nytt ljus över dagens 
regionala retorik, men en undersökning av detta slag faller utanför den här studiens 
nutidsorienterade syfte.

Jag har därför valt att dra en bakre gräns vid sekelskiftet 1900.Vår egen samtid har fatt 
bilda studiens främre avgränsning. Koncentrationen till 1900-talet är dock inte konse
kvent genomförd i avhandlingen. Flera av de landskapsmotiv som ryms inom dagens
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regionala berättelser har rötter i det sena 1800-talets nationalromantik och dessa motiv 
har även vägts in i det material som behandlas.

Reflexivitet och forskarposition

Ytterligare ett motiv som har påverkat studiens komparativa uppläggning bör framhål
las. Det är min egen personliga bakgrund. Fram tills dess att jag flyttade från Blekinge 
till Umeå för att studera hade jag inte reflekterat speciellt mycket över frågor om regio
nal identitet. För mig var Blekinge i mångt och mycket ett lokalisationsbegrepp, en 
geografisk adress med ett ganska otydligt innehåll. Det var först när jag i den akademiska 
miljön fick nya vänner från Jämtland som jag blev varse att landskapsbakgrund kunde 
vara en betydelsefull identitetsindikator. Att vara jämte, det var något som vännerna fram
höll med en osökt självklarhet. Jag förundrades över berättelserna om Jämtlands histo
riska förlopp, om samhörigheten med Norge, om den fria bonderepubliken och den 
moderna tidens negativa utveckling. Att på detta sätt kommunicera en landskaplig till
hörighet var något nytt för mig och därmed etnologiskt intressant. Det var denna dis
krepans mellan min egen osäkerhet inför det blekingska och den jämtländska själv
klarheten, som senare kom att utkristallisera sig till etnologiska frågeställningar och till 
ett avhandlingsämne.

Mot denna bakgrund kan man säga att undersökningen i många avseenden har varit 
detsamma som att studera mig själv och den tillhörighet jag lämnade i Blekinge. En så
dan diffus skiljelinje mellan forskaren som privatperson och som distanserad analytiker 
kan i vetenskapliga sammanhang framstå som problematisk. Svårigheter med att skapa 
nödvändig distans accentueras kanske mer för antropologer och etnologer som bedri
ver fältarbete på hemmaplan. Dessa har att tampas med ett annat slags problematik än 
de kollegor som i klassisk mening bedriver fältstudier i helt obekanta miljöer och som 
måste sträva sig fram till en första grundläggande kulturell och språklig förståelse. När 
man arbetar på hemmaplan glider privatliv och forskarliv omärkligt in i varandra och 
de termer och ord som används för att vetenskapligt förstå och beskriva händelser och 
situationer återfinns även i det vardagliga språket. Marilyn Strathern (1987) har upp
märksammat denna form av ”auto-antropologi”, där forskaren arbetar i en redan känd 
miljö, som ett reflexivt problem. Hon pekar på att förkunskaper om och förtrogenhet 
med en miljö kan leda till hemmablindhet och svårigheter att distansera sig från de 
kontexter som undersöks, särskilt när de begrepp som används analytiskt i själva verket 
ingår i den miljö som studeras.

De reflexiva perspektiv som vuxit fram inom postmodern och konstruktivistisk teo
ribildning har fört fram frågor om forskarens subjektivitet i relation till den vetenskap
liga kunskapsprocessen (se t. ex.Woolgar 1988, Steier 1991). Dominerande forsknings- 
ideal, med influenser från positivismens tilltro till objektivitet och en sträng åtskillnad
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mellan forskarjag och subjektsjag, har relativiserats genom att betona den vetenskapliga 
kunskapsprocessens sociala forankring.Tolkningar infärgas ofelbart av forskarens person
liga erfarenhetsbakgrund likaväl som av tidsbundna perspektiv och forskningsinriktningar.

Anslaget är inte problemfritt utan aktualiserar grundläggande konflikter. Hur hante
rar man pendlingen mellan en distanserad och en inkännande hållning under forsk
ningen? Var går skiljelinjen mellan kontrollerad analys och personlig intuition? Det går 
naturligtvis inte att ge några bra svar på dessa frågor. En strategi som jag tidigt valde for 
att skapa analytisk distans var att inrikta undersökningen mot hur regional identitet kon
strueras med hjälp av olika slags representationer och metaforiska beskrivningar. I in
tervjuer har jag på ett motsvarande sätt sökt efter generaliserande berättelser. Studiens 
komparativa uppläggning utnyttjas därmed till att belysa skillnader i hur landskapet fo
gas samman som ett idékomplex och mindre på hur regional medvetenhet artikuleras 
på ett vardagligt praxisplan.

Inom en antropologisk och kulturanalytisk tradition (se t. ex. Clifford & Marcus 1986, 
Hastrup & Hervik 1994, Ehn & Klein 1994) har frågor om reflexivitet utvecklats till en 
metodologisk och kritisk granskande diskussion om grundvalarna för den egna kunskaps- 
formeringen och dess vetenskapliga auktoritet. Ett område som fått speciell uppmärk
samhet är ”beskrivningsmakt”, det vill säga den överordnade position forskaren besitter 
med möjligheter att utforma beskrivningar av andra människors liv och handlingar (jfr 
Clifford, 1988,1997).

En strävan att nivellera denna obalans har i flera fall gått ut på att lyfta in informante- 
rna som självständiga röster i texterna och att öppet redovisa forskarens position i 
kunskapsformeringen. Bourdieu ochWacquant (1992) har föreslagit att en sådan reflexiv 
självanalys bör sträckas längre än till att forskaren redovisar sina steg i forskningsprocessen. 
Genom att studera det egna tänkandets premisser kan man göra sig uppmärksam på ideo
logiska positioner och slentrianmässiga förgivettaganden. Reflexivitet blir här till en fråga 
om metod för att förfina de egna forskningsperspektiven och på sikt minska de subjek
tiva inslagen i forskningen.

Det finns klara poänger i Bourdieus resonemang. Men i stället för att betrakta sub
jektiviteten som ett problem eller störningsmoment i forskningsprocessen ser jag hellre 
på de egna erfarenheterna som en följeslagare eller diskussionspartner som deltar i 
kunskapsformeringen. En sådan invit bör dock ske med kritisk uppmärksamhet. För den 
här studien innebär en sådan kritisk observans att det redan från början klargörs att de 
berättelser och motiv som diskuteras i undersökningen bygger på ett maskulint tolk
ningsföreträde. Under den tid som studien omspänner har produktionen av landskap
liga bilder och berättelser varit ett fält som dominerats av manliga aktörer. Här finns 
paralleller till hur svensk kulturhistoria har rekonstruerats under samma period och hur 
akademin präglats av ett maskulint könsperspektiv (Lundgren 1996). Denna samtals- 
ordning etablerar en berättarhegemoni där manliga sysselsättningar och näringsfång van
ligtvis finns bakom det ”folkliv” som används för att beteckna typiska landskapsdrag. I
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egenskap av manlig berättare kan även min undersökning sägas ingå i denna maskulina 
tradition.

Ett sätt att låta de egna erfarenheterna på ett konstruktivt sätt medverka i forsknings
processen har Moder Ram (1996) beskrivit i en arbetsplatsstudie. Hans etniska bakgrund 
och släktband öppnade möjligheter for att bedriva fältarbeten hos småföretagare bland 
Londons etniska minoriteter. Ram använder begreppet ”opportunistic approach” för att 
beskriva sitt sätt att i forskningen använda de sociala och kulturella resurser som hans 
privatperson ställde till förfogande. På ett liknande sätt har jag använt min blekingska 
bakgrund opportunistiskt. I mitt fall har det dock inte gällt att skapa förtrolighet utan 
tvärtom distans. I Blekinge presenterade jag mig som doktorand från Umeå, i Jämtland 
betonade jag i stället min blekingska bakgrund. Detta var en strategi för att hantera min 
blekingska införståddhet. Genom att föra fram min förankring i den norrländska 
akademin var det lättare att i Blekinge fråga om sånt som kunde uppfattas som självklar
heter för personer med den inföddes kunskapshorisont. På ett motsvarande sätt tvinga
des personer från Jämtland att återge landskapets betydelser för mig som ”blekingebo”.

Med detta sätt har jag upplevt mina fältarbeten som en reflexiv rörelse, där jag både 
upptäcker saker om min egen bakgrund, samtidigt som min livshistoria oscillerar mel
lan att vara en tillgång och en belastning för mig som kulturforskare. Denna personliga 
förankring i forskningsprocessen, utan klara skiljelinjer mellan privatperson och forskagag, 
ser jag inte som något negativt eller som ett hot mot anspråk på vetenskaplig akribi. En 
reflexiv medvetenhet måste dock riktas mot det egna tänkandets kulturella förutsätt
ningar. Både val av undersökningsmaterial och analysförfarandet genomsyras av upp
lysningar om mig själv och om de personer som på olika sätt deltagit i undersökningen, 
som informanter, kollegor och handledare. En sådan självreflexiv analys kan dock aldrig 
föras till något bokslut. Däremot poängteras kulturanalysers tolkande kunskapsprocesser 
som en dialogform, beroende av sociala och kulturella faktorer (jfr Ehn & Klein 1994, 
Nilsson 1999:183 ff.).

Avhandlingens material och uppläggning

I avhandlingen kombineras flera olika slags materialkategorier. Min ambition att skapa 
en mångfacetterad bild av det sätt som landskapsidentiteter iscensätts på ledde fram till 
en sökande forskningsprocess där olika representationsfält uppsöktes under avhandlings
arbetets gång. Det material som diskuteras i avhandlingen har därigenom tillkommit 
genom olika ”fältarbeten” vid arenor där landskapens kulturella och historiska betydel
ser kommuniceras.

Ett sådant fält som tidigt fångade mitt intresse var turistbroschyrernas lockande fram
ställningar och de landskapsrepresentationer som återfinns bland souvenirbutikernas hyllor 
och montrar. Här förpackas landskapen till den moderna upplevelseindustrins konsum-
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tionsvaror och tjänstgör som exempel på hur regionala identiteter kan markeras och 
visualiseras. I den färdiga avhandlingstexten kom dock inte dessa landskapssouvenirer 
att lämna några djupare avtryck. I stället kom undersökningen att inriktas mot hur Ble
kinge och Jämtland representeras genom olika slags narrativa strategier och kulturhis
toriska diskurser.

I avhandlingsarbetets inledande fas gjordes en enkätundersökning med en frågelista 
som sändes ut med hjälp av hembygdsförbundens centrala distribution. Resultatet blev 
magert. Frågor om landskapets betydelser var kanske inte så intressant för de lokala 
hembygdsföreningarna, eller så kan min förmåga att sammanställa frågelistor ifrågasät
tas. Det senare är nog mera troligt. Inför den första fältarbetsperioden valde jag mellan 
två strategier. Den ena var att stadigvarande på en plats utföra deltagande observation i 
klassisk mening under en längre tidsperiod. På så sätt skulle jag få ett emiskt perspektiv 
på rummets betydelser och kunna studera landskapsidentitet ur ett lokalt perspektiv. Men 
en sådan studie som baserades på deltagande observation i ett nordsvenskt område och 
där frågor om det rummets gemenskapsformer behandlas hade då precis slutförts av 
etnologen Barbro Blehr (1994).

För att inte återupprepa denna forskning valde jag, med inspiration från den ameri
kanska antropologen John Dorsts (1989) studie The Written Suburb, där han beskriver hur 
invånarna i ett amerikanskt lokalsamhälle formulerar sin hemmiljö som en symbolisk 
idékonstruktion, att i stället att fokusera på hur blekinge- och jämtlandsbilder artikule
ras diskursivt. Med en sådan inriktning såg jag det inte som nödvändigt att binda mina 
fältarbetsperioder till bestämda platser och att där stanna under längre perioder.Jag kunde 
i stället agera mer obehindrad av rummets begränsningar och på det sättet uppspåra den 
regionala diskursen i flera olika materialkategorier. I praktiken kom det att bli så att då 
jag besökte Jämtland hamnade jag återkommande i Östersund och i Blekinge kom Karls
krona att bli min stationeringsort. Detta var av praktiska skäl. I de båda städerna kunde 
jag göra flera av intervjuerna och härifrån kunde jag använda allmänna kommunika
tionsmedel då jag behövde förflytta mig till andra platser för att där möta personer eller 
för att delta vid olika evenemang.

Av alla de regioner som Sverige kan indelas i utgör nog landskapen de områden som 
är bäst beskrivna. När man till exempel besöker något av landets bibliotek eller välsor
terade antikvariat finner man snabbt en omfångsrik samling böcker och skrifter som på 
olika sätt porträtterar landskapen. Denna ”landskapslitteratur” bildar en heterogen genre 
och rymmer såväl omsorgsfullt bearbetade poetiska betraktelser som lärda historiska över
sikter och detaljerade naturstudier. Utifrån mitt intresse för representation fann jag i denna 
narrativa form av landskapsgestaltning ett rikt fält för att studera berättelser som form
ger regionala identiteter. Andra områden av betydelse för studien har bland annat varit 
museernas kulturhistoriska exponeringar, där landskapen förvandlas till en utställnings- 
kultur, samt hur landskapens betydelser förmedlas rituellt och genom en muntlig samtals
form.
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Det insamlade materialet diskuteras i fyra kapitel. Till sin karaktär kan de liknas vid 
delundersökningar där avhandlingens frågeställningar diskuteras och materialet ges en 
fördjupad tematisering. De föregås av ett teoretiskt inriktat kapitel, Kulturkritiska perspektiv 
på rummet och regionen, där kulturanalytiska perspektiv och begrepp som är centrala för 
avhandlingen presenteras.

I kapitlet Landskapen som faktadiskurs undersöks hur Blekinge och Jämtland presente
ras med hjälp av de vetenskapliga kultur- och naturskildringar som återfinns i några kända 
uppslagsböcker. Med hjälp av Veronica Stoehrels (1994) definition av olika ”berättar- 
modus” diskuterar jag denna genre som en landskapligt utformad ”dokumentär realism”. 
I sådana summerande beskrivningar används sakupplysningar och ett distanserat perspek
tiv för att ge landskapspresentationerna en status av objektiva ”referenstexter” över vad 
regionen innehåller ifråga om natur- och kulturmiljöer.

Kapitlets syfte är dubbel: att ge en introducerande kulturhistorisk orientering över 
de båda landskapen och att granska de strategier och motivkretsar som används för att 
skapa dessa generaliserande bilder av landskapen.

Det därpå följande kapitlet, Berättelser om plats och identitet, inriktas mot en populari
serande landskapsdiskurs. Även här behandlas i huvudsak ett textmaterial och diskus
sionen baseras på de blekinge- och jämtlandsbilder som återfinns i landskapsböcker, 
hembygdsböcker och annat slags litteratur som har ett populärvetenskapligt eller folk
bildande syfte. Inom denna genre kontextualiseras landskapens historia, kultur och män
niskor genom en narrativ form som både är underhållande och kunskapsförmedlande. 
Dessa narrativer karaktäriseras med hjälp av sociologen Rob Shields (1991) begrepp ”so
cial spatialisation” såsom en form av ”platsberättelser” vilka tillskriver landskapen identitet- 
skapande innebörder. I dessa berättelser far landskapen en kulturell organisation så att 
skillnader mot andra områden belyses, samtidigt som den egna regionala identiteten för
tydligas. Detta sker genom att vissa aspekter schematiseras och lyfts fram som represen
tativa för området.

I kapitlet Musealiserade landskap undersöker jag hur Blekinges och Jämtlands folkliga 
kultur har gjorts till föremål för en professionell antikvarisk hantering. Ett historiskt 
perspektiv används för att beskriva hur dagens länsmuseer utvecklas från sekelskiftets 
fornminnes- och museiföreningar och etableras som en betydelsefull kulturell infrastruk
tur och arena för landskaplig gestaltning.

Kapitlets fokus är riktat mot den museala utställningsverksamheten och hur ett re
presentativt landskapligt kulturarv formas och ställs ut. Dessa museala landskapsbilder 
diskuteras ur ett tolkande semiotiskt perspektiv.

Fältarbete vid olika publika evenemang samt intervjuer bildar utgångspunkten för 
kapitlet Regionala ritualer och samtal. Här diskuteras hur landskapens betydelser uttolkas 
under intervjusamtal. I detta kapitel fokuseras också hur dagens regionala mobilisering 
i Jämtland far ett rituellt utlopp under festivalen Storsjöyran och i aktiviteter som knyts 
till retoriken om den ”Jämtländska republiken”. I Blekinge har inte någon motsvarande



24 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

offentlig ritualisering av landskapet skett, här finns i stället en ”kulturgränsproblematik” 
som skapar en diskursiv polarisering inom området.

Under fältarbetsperioderna genomfördes intervjuer med 52 personer som i huvud
sak var verksamma inom landskapens hembygdsföreningar eller engagerade inom olika 
turism- och kulturverksamheter. Med detta urval fick jag kontakt med personer som 
på yrkesmässig eller ideell basis var sysselsatta med att hantera kulturella frågor. I Umeå 
utfördes även intervjuer med studenter från de båda landskapen.

Samtliga intervjuer gjordes under fria former och hade karaktären av orienterande 
samtal. Syftet var i första hand att inventera generella föreställningar om vad informanterna 
såg som viktiga landskapliga egenheter och vilken roll som kultur och historia spelade 
för känslan av landskapstillhörighet och regional identitet. Personer som förekommer i 
avhandlingen i samband med intervjusamtal är anonymiserade mer eller mindre. Det 
innebär bland annat att personnamn är fingerade.

I det sista kapitlet, Avslutande reflexioner, avrundas undersökningen med en resumé och 
några personliga tankar om de former för gemenskap som den regionala retoriken stäl
ler till förfogande.



Kulturkritiska perspektiv på 
rummet och regionen

i et sena 1900-talets nyvaknade regionala intresse har en motsvarighet i det förra 
g å sekelskiftets diskussioner om svenskhet och nationell kultur. Jag skall i detta ka- 

pitel kort beröra några av de perspektiv som har riktats mot landskapen och ringa 
in några teoretiska aspekter av begreppen region, kultur och identitet som är av vikt för 
avhandlingens diskussion.

Tidig kultur och geografisk forskning

Decennierna kring 1900 kan karaktäriseras som en hängivelsens och de nationella upp
täckternas tid.Vid denna tid hamnade naturen och den folkliga kulturen i blickpunkten 
för de ”svenska bilder” som institutioner som Svenska Turistföreningen och Nordiska 
museet började producera (Löfgren 1979). Nu ”upptäcktes” hembygden och för många 
kom Dalarna att bli synonymt med det genuint svenska genom de arbeten som Carl 
Larsson och Anders Zorn skapade (Björkroth 2000, Sundin 1997, Näsström 1937b). I 
detta sammanhang kom relationerna mellan plats och identitet att formuleras som ett 
kunskapsproblem där teorier och spekulationer om sambanden mellan natur, kultur och 
historia skapade ett intresse för landskapet.Vilka relationer fanns egentligen mellan natur
landskapets formationer och hur människor organiserade sina liv socialt, materiellt och 
kulturellt? Fanns det några samband mellan kulturens och naturens formationer och 
vilken dominerade i så fall över den andra? Fick kulturen gestalt i samklang med natu
ren, eller följde kulturens mönster andra slags zoner som byns eller socknens gränser?

För många av det tidiga 1900-talets geografer och kulturforskare var idén om ”den 
geografiska individen” ett vägledande perspektiv. Man tänkte sig regionen i objektsform, 
som ett ting eller en artefakt, med egenskaper som kunde säkerställas genom vetenskapliga 
kriterier. Landskapen framstod ur detta perspektiv som ”naturliga” och organiskt fram-
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vuxna områden där blandningen av natur och kultur bildade en egen genealogi som 
kunde beskrivas historiskt. I tidskriften Ymer fördes vid denna tid en diskussion mellan 
geograferna Sten De Geer och Helge Nelson om hur Sverige skulle indelas i olika pro
vinser.

I artikeln ”Sveriges landsdelar” beskriver De Geer (1918) den nuvarande indelningen 
av Sverige och finner den vara ofullständig. I ett europeisk perspektiv hade landet för 
många områden och i strävan efter att göra Sverige mera känt kunde vi ”under sådana 
förhållanden ej hava utsikt att göra namnen på våra 25 län eller 25 landskap allmänt bekant 
i utlandet” (De Geer 1918:24). I huvudsak var det bara de större områdena Götaland, 
Svealand och Norrland, samt några av landskapen, ”särskilt ön Gotland, halfön Skåne, 
det historiskt märkliga Dalarna samt Lappland” (De Geer 1918:24) som var någorlunda 
kända utanför rikets gränser. Men dessa kända områden var i sin tur för fa till antalet 
och de gav ingen rättvis bild av landet, menade De Geer. Landsdelarna var även för stora 
till ytan och lämpade sig inte speciellt bra för forskningsändamål. I stället föreslog han 
en ny indelning av Sverige i åtta nya regioner som skulle definieras genom ett brett 
upplagt program:

Dessa landsdelar böra ur geomorfologisk, hydrografisk och klimatisk synpunkt lika väl som 
ur biogeografisk och antropogeografisk, utgöra enhetliga områden. Särskildt afseende bör 
fästas vid historisk utveckling, nuvarande befolkningsfördelning samt vid produktions-, 
transport- och handelsgeografisk samhörighet. Landsdelarna böra vidare vara af samma 
storleksordning, framförallt i fråga om folkmängd, samt ha lämpliga namn (De Geer 
1918:25).

De Geers anslag var omfångsrikt. Men på den kartbild där de nya landsdelarna presen
terades hade ambitionen med att ge en sammanfattande kulturgeografisk helhetsaspekt 
lämnats. Länen hölls intakta och fördes samman så att den föreslagna nya indelningen 
kom att följa de redan administrativt upprättade länsgränserna. Denna administrativa 
prägel kritiserades av Helge Nelson (1918) som några år tidigare hade inlett den histo
riska skolan inom svensk geografi. I sitt motförslag indelade han Sverige i tio områden 
och en vägledande tes i hans resonemang var att människan på ett avgörande sätt hade 
satt sin prägel på landets kulturgeografiska provinser (jfr Söderberg 1992).

Dessa tidiga kulturgeografiska försök att ge regionbegreppet ett objektivt innehåll 
återspeglar ett vetenskapligt sökande efter en metod som skulle göra det möjligt att fast
ställa förekomsten av naturliga regioner.Trots att utgångspunkten var att både natur- och 
kulturlandskapet skulle beaktas kom de föreslagna indelningarna i praktiken att fa en 
naturdeterministisk anstrykning. ”Man far nästan intrycket att geograferna föreställde 
sig att den slutgiltiga regionindelningen låg och slumrade i själva landskapet,” hävdar 
kulturgeografen Mats Widgren (1994:60) i en studie över den tidiga geografiska region
forskningen.
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De tidiga folklivsforskarna intresserade sig på ett motsvarande sätt for etnografiska 
regioner genom ett ingående studium av olika kulturområden. Etnologiämnets första 
professor, Nils Lithberg, framlade redan under 1910-talet ett slags programförklaring för 
det nya universitetsämnet. Syfte var att orientera folklivsforskningen bort från resterna 
av 1800-talets evolutionistiska och typologiska förklaringsmodeller och mot nya veten
skapliga förhållningssätt. Det nära samarbetet mellan internationell antropologi och kul
turgeografi, där den tyske forskaren Friedrich Ratzel utgör ett exempel med tidiga teo
rier om kulturlån och kulturspridning, kom att tjäna som förebild för kommande 
diffusionistiska studier:

För att erhålla kunskap om olika kulturfenomens härstamning och ålder måste därför först 
de olika etnografiska områdena afskiljas, så att hvarje kulturellt geografisk enhet kan 
studeras för sig. Och för kronologiernas vinnande räcker arkeologiens typologi icke längre 
till, dessa måste erhållas med geografiska medel (Lithberg 1918:20).

Ur en ämneshistorisk tillbakablick kan man konstatera att de tankar och visioner som 
Lithberg formulerade för etnologiämnets inriktning kom att stå sig under lång tid. Den 
forskare som kanske starkast har förknippats med denna forskningstradition är Sigurd 
Erixon, som under sin forskargärning metodiskt kom att fullfölja det program som 
Lithberg hade initierat. Erixon anställdes vid Nordiska museet 1912, engagerades snabbt 
i omfattande fältstudier och kom under en lång period att bli sverigeresenären och 
allmogeetnografen framför andra. Som ett viktigt led i vetenskapliggörandet av ämnet 
utvecklades nu en specifik terminologi, där kulturområdesbegreppet fick en central plats, 
och en vetenskaplig metodik med kartering och färdigställandet av utbredningskartor 
som viktiga inslag.

Även Erixon deltog i den diskussion som Helge Nelson och Sten De Geer förde i 
Ymer. 1922 presenterade han ett eget utkast till en karta över svenska kulturområden 
som baserades på resultat från hans påbörjade bebyggelseundersökningar (Erixon 1922). 
Utbredningen av de föreslagna områdena kom senare att preciseras i skriften Svenska 
kulturgränser och kulturprovinser (1945).

På ett sätt som motsvarar kulturgeografernas intresse för regionbegreppet fanns hos 
folklivsforskningen en stark tilltro till kulturområdesbegreppet som vetenskaplig förkla
ringsmodell. Begreppet har en bakgrund inom den tidiga amerikanska museologin och 
hade utvecklats som redskap för att systematiskt uppordna och ställa ut artefakter från 
de inhemska indiankulturerna (Klausen 1984:64). Senare kom kulturområdesbegreppet 
att elaboreras teoretiskt och växte då från vara en klassifikationsterm till att utgöra det 
huvudsakliga ”objektet”för vetenskaplig kunskapsproduktion (Entrikin 1991:73 f.).Väl 
inplanterat i den etnologiska begreppsapparaten utgjorde begreppet under en lång pe
riod en viktig beståndsdel i ämnets akademiska identitet. Ännu 1966, då de första 
interaktionistiska influenserna började orientera ämnet bort från den dominerande his-



28 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

toriskt inriktade allmogeforskningen, kunde exempelvis Sigfrid Svensson i sin Introduk
tion till folkliv sforskningen beskriva ämnets huvudsakliga uppgift som att dels fastställa his
toriska utbredningsområden for enskilda objekt, dels att undersöka förekomsten av 
kulturområden och ”deras underavdelningar”, som Svensson kallade bygder:

Med bygd menas då ett område, vars traditionsbundna kultur blivit likartad genom att 
invånarna där stått i närmare beröring med varandra än med utanför boende. Där alltså den 
kulturella särprägeln — och dit hör också dialekt och ordförråd — vilar på gemensamma 
traditioner och en gemensam historia (Svensson 1966:56).

Som en styrande princip bakom denna kunskapstradition fanns ett naturalistiskt per
spektiv med idéhistoriska rötter som leder tillbaka till romantikens idévärldar. Bakom 
den i forskningshänseende nära anknytningen mellan regionbegreppet och kulturområ- 
desbegreppet fanns ett implicit förgivettagande att kultur var något som kunde förstås 
och beskrivas som platsbundna entiteter. Den ”bygdekultur”, som Sigfrid Svensson re
fererar till i citatet ovan präglades därför av ett ganska statiskt innehåll.

Etnologisk forskning med rummet som utgångspunkt

Undersökningar som behandlar frågor om kultur och plats har således en lång tradition 
inom svensk etnologi. Från ämnets förvetenskapliga ansatser under 1800-talet, med ex
empelvis romantiserande allmogeskildringar som Wärend och Wirdarne (Hyltén-Cavallius 
1863,1868), över skriftserier som Svenska kulturbilder (Erixon &Wallin 1934 -1938) och 
Strövtåg i svenska bygder (Erixon 1941), fram till 1990-talets avhandlingar som Lokala gemen
skaper av Barbro Blehr (1994) och Det terapeutiska rummet av Lars-Eric Jönsson (1998), 
löper ett vetenskapligt intresse för de processer som formar och har format mänskliga 
livsmiljöer. Forskningsperspektiven har naturligtvis förändrats drastiskt under denna tid: 
beskrivningar av kulturområden och sökande efter historiska kulturgränser har ersatts 
av frågor om rummet som en arena för maktutövning och produktion av betydelse
sammanhang.

Tiden, rummet och den sociala miljön utgjorde de självklara forskningsdimensionerna 
i den klassiska folklivsforskningen. Utformningen av centrala frågeställningar påverka
des dock starkt av kulturgeografiska influenser, liksom frågor om vilket slags material 
som skulle samlas in och hur detta problematiserades. Perspektivet var historiskt och upp
giften var att kartlägga variationsbredden hos landets förindustriella bondekultur. Blicken 
styrdes mot resursutnyttjande och relationer mellan natur och kultur, men också mot 
frågor om kulturspridning. Trots att man skrev om så vitt skilda saker som svepaskar 
(Granlund 1940), slagor (Trotzig 1943), eller begravningsseder (Hagberg 1937), så bi
drog undersökningarna på olika sätt till den omfattande verksamheten att rekonstruera
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etnografiska kulturområden som initierats av Sigurd Erixon och som ledde fram till pu
bliceringen av Atlasverket över svensk folkkultur (1957).

Med hjälp av geografiska metaforer tänktes etnografiska regioner kunna avtäckas som 
olika traditionsskikt och ordnas kronologiskt på samma sätt som arkeologin arbetar sig 
ned genom markens kulturlager. Det vertikala ”tidsdjupet” i arkeologens utgrävnings- 
lokal motsvarades i det etnologiska perspektivet av en ”rumstid” där kulturlagren hade 
en horisontell utsträckning över det geografiska landskapet. Genom omfattande fältstudier 
och kartering som metod skulle dessa regionala kulturområden inringas. Sigurd Erixon 
(1941:117 ) föreslog vid ett tillfälle termen ”etnogeologi” för detta slags kulturstudier.

Tradition var också ett centralt begrepp som betecknade hur stabilitet inom en re
gional kultur skapas. I Svenskt folkliv från 1938 beskriver Sigurd Erixon traditioner som 
en kraft som fogar samman medlemmar inom en grupp; traditioner lämnar också tyd
liga avtryck i form av ”reaktionssätt, handlingar, tecken, ord, föremål, anläggningar eller 
blott och bart spår i det materiella underlaget” (1938:290). Kontinuitet inom en grupp 
är beroende på traditionens fasthet och det ständiga överförandet genom ”födsel, ge
nom tyst efterapning, suggestion eller medelst i materiell form bevarade erfarenheter 
och spår, dels indirekt genom handlingar, teckenspråk, muntligt språk o. s. v., vilka likt 
skriften äro bärare av ett visst idéinnehåll och kunna likt skriften fungera även som 
meddelsemedel” (1938:289 f). De metoder som är bäst lämpade för en etnologisk ana
lys ”måste domineras av föremålsforskningen”, skriver Erixon vidare, därför att den ma
teriella kulturen ”ger de bästa möjligheterna att erhålla fasta hållpunkter under längre 
tillbaka liggande skeden, då alla andra källor oftast tiga eller äro alltför obetydliga” 
(1938:291 f.). Det semiotiska och tolkande perspektiv som skymtar fram i Erixons dis
kussion kom dock att överskuggas av kulturhistoriskt inriktade studier och undersök
ningar med denna forskningsprofil bildade fram till 1960-talet en etnologisk normal
vetenskap.

Den finske folkloristen Lauri Honko (1982:14 ff.) har karaktäriserat detta äldre forsk- 
ningsparadigm som atomistiskt. Med detta syftar han på att undersökningarna ofta foku
serade på enskilda kulturelement, som lösryckta ur sitt sammanhang beskrevs och kartera
des ur ett evolutionistiskt eller diffusionistiskt perspektiv. I sin avhandling Österlen leve
rerade Börje Hanssen (1952) en rad argument mot kulturområdesforskningen och sö
kandet efter regionala kulturgränser. I stället för att studera föremålens eller sedernas 
utbredning propagerade han för ett perspektiv som tog fasta på hur rumsliga kontexter 
skapas i form av sociala aktivitetsfält — vad människor faktiskt gjorde (eller hade gjort) 
och vilka sociala relationer som därigenom upprättades.

I jämförelse med kulturområdesforskningen finns ingen explicit utvecklad teoribild
ning för regionala studier inom den moderna etnologin. De systemorienterade perspektiv 
som tog form under 1960- och 1970-talen inriktade sig på studier av mindre samhäl
len. Inspiration hämtades från interaktionistiskt och strukturfunktionalistiskt präglad ang
losaxisk kultur- och socialantropologi. Fältarbetet fick en ny innebörd och det makro-
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perspektiv som präglat kulturområdesforskningen avlöstes av ett mikroperspektiv. Lokal
samhällets sociala och kulturella drivkrafter undersöktes genom deltagande observation 
och frågor om förändring, former for gemenskap och identitetsskapande böljade allt mer 
komma i fokus.

Antologin En Svensk by behandlar byn Laknäs i Dalarna (Daun 1971) blev en i raden 
av nutidsinriktade lokalsamhällsstudier. Åke Dauns (1969) studie av ett norrländskt 
sågverkssamhälle, Upp till kamp i Båtskärsnäs, var länge mönsterbildande för de interaktion- 
istiska nutidsstudier som följde under 1970- och 1980-talen. De tendenser som fanns 
att överbetona lokalsamhället som en platsbunden och ”delad” föreställningsvärld med 
täta gemenskapsband har kritiserats av Barbro Blehr (1994) i avhandlingen Lokala gemen
skaper.

Ett försök att pröva ett kulturekologiskt perspektiv utifrån modern teoribildning gjor
des i antologin Tradition och miljö (Honko och Löfgren 1981) med betoning på dynami
ken mellan olika miljöer och utformningen av skilda delkulturer: hemlösa alkoholister 
i Bergen, barn med staden som lekmiljö samt svenska och färöiska fiskare. Orvar Löfgren 
diskuterar i sitt bidrag ”Människan i landskapet - landskapet i människan” hur ett tolk
ande, fenomenologiskt perspektiv kan ge kunskaper om hur olika landskapsuppfattningar 
formas i relation till sociala strukturer och förändringsprocesser. Han framhåller den sub
jektiva, människoskapade och upplevda verkligheten, ”det kulturella landskap vi bär inn
anför näthinnan”, och hur platser formas som betydelsebärande eller symboliska mil
jöer.

Detta kulturanalytiska perspektiv finns än mer utvecklat i Den kultiverade människan 
(Frykman & Löfgren 1979), där också sekelskiftets hembygdsnostalgi sätts i samband med 
den framväxande borgerlighetens romantisering av allmogekulturen och familismens 
ideologiska förskjutningar av könskategorierna. I Kontorsfolket tolkar Birgitta Conrad- 
son (1988) kontorslandskap för att dechiffrera arbetsplatsens fysiska utformning som en 
uppsättning dolda budskap om hierarkiska regelsystem och symboliska gränser.

Frågor om revitalisering och kulturrekonstruktion i samband med formandet av re
gionala identiteter har varit föremål för specialstudier av Göran Rosander (1985) med 
exempel från Dalarna och av Anders Salomonsson i avhandlingen Gotlands dricka. Tradi
tionell kultur som regional identitetssymbol (1979).

Salomonsson har i flera studier (1985,1987,1994) återvänt till problematiken kring 
revitalisering och regional identitet. Han vänder sig emot de statiska och homogeniser- 
ande regiondefinitioner som var vanliga inom den traditionella folklivsforskningen. Med 
hänvisning till tysk regionforskning argumenterar Salomonsson i stället för ett relationelit 
regionbegrepp som är kontextuellt utformat och som skiftar i betydelse allt efter histo
risk situation (Salomonsson 1987). I likhet med hembygdsbegreppet finns det inga ex
akta gränsdragningar när det gäller kulturella regioner, utan regionens ”gränser” bygger 
på människors föreställningar och bör betraktas som ett emotionellt laddat begrepp som 
skiftar från individ till individ.
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Några aktuella etnologiska regionstudier som har haft betydelse för min egen avhand
ling har utförts under 1990-talet. Den ena är Kjell Hansens Välfärdens motsträviga utkant 
(1998), som med ett jämtländskt material behandlar hur konsekvenserna av efterkrigs
tidens regionalpolitik och modernisering hanteras på en lokal nivå. Den andra är Markus 
Idvalls studie Kartors kraft (2000), som har en sydsvensk inriktning och studerar olika 
aktörer i mobiliseringen av Oresundsregionen i skärningspunkten mellan verklighets- 
konstruktion och framtidsvision. Och slutligen har Carina Kullgren (2000) i studien Ack 
Värmland. Regionalitet i diskurs och praktik gjort en undersökning av regional narrativitet 
och ideologiproduktion utifrån ett värmländskt material.

Regionen i termer av kultur och meningsproduktion

Om man för ett tag vänder blicken bort från kulturers materiella eller förtingligade ka
raktär och i stället använder en definition där kultur betecknar meningsskapande pro
cesser och kollektiva förställningsvärldar som upprätthålls genom ett utbyte av idéer och 
tankar, kan man då säga att den tidiga forskningens etnografiska kartor markerade före
komsten av en sådana kulturer? Eller något mer polemiskt formulerat: Ar det kanske till 
och med så att beskrivningarna av homogena bygde- och landskapskulturer mer skild
rar hur olika tiders forskar- och tolkningsmodeller har applicerats på historiska verklig
heter än det motsatta, det vill säga att människors upplevelser av dessa regionala verklig
heter har lämnat spår i forskarpublikationerna?

Naturligtvis är det så att det finns reell substans bakom de bilder av svenska landskap 
som har producerats inom eller utanför forskarsamhället. Men de ”traditionsbundna” 
kulturområden som beskrevs i forskningsrapporter och bygdeskildringar måste förstås 
mot bakgrund av den tidens historiska forskningsprofil. De var ett sätt att göra kulturell 
komplexitet vetenskapligt hanterbar genom en reduktion så att regionen blev till en ide
algestalt där natur, människor och föremål befann sig på givna platser. I stället för att gå 
i polemik med denna äldre forskningstradition kommer jag i fortsättningen att följa en 
inriktning av nya regionstudier som har tagit form under inflytande av postmodern teo
ribildning. I dessa studier tar man fasta på rummet som en arena för meningsproduktion 
och i denna betydelse måste rummet, regionen eller landskapet ”skapas” och bekläs med 
mänskligt språk för att bli begripligt.

Den finske kulturgeografen Anssi Paasi är en av de kulturgeografer som arbetar i denna 
tradition (1991,1996). Paasi menar att frågor om relationerna mellan plats, gemenskap 
och identitet inte kan reduceras till ett empiriskt problem. Regionen, regional identitet 
och regional medvetenhet är inga objekt som väntar på att bli upptäckta av forskaren, 
utan något som blir till först genom att beskrivas, definieras och återskapas i termer av 
en region, eller en regional identitet. Anssi Paasi uppmanar oss att, i stället för att ge plats-
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begrepp som region och nation statiska och homogeniserande innebörder, hålla dessa 
begrepp öppna för dynamiska tolkningar. Detta perspektiv pekar mot en kulturanalytisk 
förståelse som i likhet med den franske sociologen Henri Lefebvre (1991) beskriver rum
met som en produktion av kulturell betydelse vilket också formar rummet såsom en 
kontext för handling. Utifrån detta perspektiv kan landskapens innehåll analyseras som 
socialt och kulturellt konstruerade föreställningar vilka inbegriper både den konkreta 
materiella omgivningen, individuella livsvärldar samt de kollektiva representationer och 
berättelser som definierar landskapens väsen. Hur landskapet organiseras och får bety
delser beror då ytterst på vem som upplever det och hur det upplevda uttrycks.

Betydelsefulla rum och rum med betydelser

En analytisk utgångspunkt för den här studien har jag hämtat från Michel Foucaults 
(1986) begrepp heterotopi. Med detta begrepp ville han beteckna hur kultur, ideologi och 
rum länkas samman under den moderna epoken och ger upphov till mångtydiga och 
sammansatta rumsbildningar. Karaktäristiskt för dessa rumsbildningar är att de har både 
en öppen och sluten karaktär, de kan med andra ord verka inkluderande och exkluder- 
ande. Foucault utvecklade inte detta platsbegrepp till ett djupare teoretiskt perspektiv, 
men använder begreppet för att påvisa hur rumsliga enheter skapas som effekter av nät
verk med betydelsegivande aktiviteter som binder ihop ideologiska sammanhang vars 
ursprung i många fall ligger bortom rummet självt (jfrTonboe 1993:451 ff.).

De exempel som inledde avhandlingen, August Wikströms idé om provinsblommor 
och basketmatchen mellan Jämtland Ambassadors och New Wave kan sägas utgöra prov 
på händelser där det lokala ”rummet” påfördes nya symboliska innebörder och identitets- 
former med hjälp av anglosaxiska förebilder som överskrider landskapens gränser. En 
poäng med begreppet heterotopi är att det pekar på hur mänskliga rumsbildningar ska
pas genom att former för kunskapsproduktion samlever och samverkar med makt
praktiker av skilda slag. Foucault visar detta med önskvärd tydlighet i sina institutions
studier där han diskuterar fängelsets och sinnessjukhusets tillblivelse under den moderna 
epoken (1976,1987). Enligt Foucault finns det inga kunskapsfält som inte samtidigt skapar 
maktrelationer och det är genom dessa relationer mellan kunskap och makt som före
ställningar om ”sanning” och det ”naturgivna” cirkulerar och befästs i samhället.

En studie med denna inriktning är lundaetnologen Per-Markku Ristilammis Rosen
gård och den svarta poesin (1994). Där beskriver han hur stadsdelen Rosengård i Malmö 
förvandlas från en bild av modernitetens frontlinje till att beteckna ett socialt utkants- 
område. De negativa föreställningarna om stadsdelen beskriver Ristilammi som en ”svart 
poesi”, vilken återspeglar djupgående samhällskonflikter med räckvidd långt utanför 
Rosengård. Denna ”svarta poesi” skapades genom en selektiv betydelsehantering där



KULTURKRITISKA PERSPEKTIV PÅ RUMMET OCH REGIONEN 33

Rosengård fick representera en negativt laddad social och kulturell ”annorlundahet” vilket 
har fatt till effekt att stadsdelen och dess invånare tillfogats en stigmatiserad identitet.

Foucaults sammanlänkning av vetande och makt kan användas för att beteckna två 
olika aspekter av de representationsformer som ger profil åt landskapens regionala iden
titeter. Med Stuart Hall (1997) kan den ena av dessa aspekter beskrivas som ”poetisk” 
och detta perspektiv ger akt på de semantiska processer som är verksamma då det en
skilda landskapet laddas med kulturella och historiska betydelser. Den andra aspekten 
kan beskrivas som ideologisk eller ”politisk” och tar fasta på effekterna av de diskursiva 
processer som sätts igång samtidigt som den regionala identiteten förtydligas. Denna 
ideologisk—politiska aspekt bildar ett slags beskrivningsmakt med tidsbundna bestäm
ningar och normativa uppfattningar om vad som exempelvis utgör det ”äkta” och ”ge
nuina” Blekinge och Jämtland. Enligt denna förståelse kan man bakom landskaps- 
beskrivningarna finna normativa strategier som har använts för att skala ned landska
pens komplexitet till hanterliga språkliga modeller och i detta förlopp har kunskap om 
regionen ohjälpligt trasslat in sig i olika slags maktrelationer. Här handlar det bland an
nat om hur människor och miljöer installeras i det slags kraftfulla objektiveringar som 
kallas för kulturarv, medan andra lämnas utanför och exkluderas då landskapens historia 
och kultur punktbelyses. Ur detta perspektiv är det rimligt att beskriva landskapen så
som komplexa fält i Bourdieus (1984:127 ff.) mening, där olika aktörer interagerar i ett 
pågående regionalt konstruktionsförlopp genom att skapa och omförhandla regionala 
betydelser.

Rummets symboliska gemenskapsformer

När det gäller likheter mellan det regionala och det nationella i frågor om kulturell 
identitetsutprovning har jag hämtat inspiration från studier av hur de moderna 
nationalstaterna etableras som symboliska gemenskaper. Detta forskningsfält har expan
derat kraftigt under de senaste decennierna och här finns även flera etnologiska studier 
som applicerat denna diskussion på ett svenskt material. I Försvenskningen av Sverige (Ehn, 
Frykman, Löfgren 1993) diskuteras det svenska nationsbygget och Anders Linde-Laursen 
(1995) har studerat hur danska och svenska nationella identiteter utformas i relation till 
varandra. Flera regionstudier har även utförts där detta tema har berörts (se Hansen 1998, 
Idvall 2000 & Kullgren 2000).

Flera forskare har framhållit en intressant paradox i det sätt som nationer och natio
nella identiteter framställs retoriskt för att beteckna övergripande kulturella gemenska
per: nationer framställs ofta som naturliga statsbildningar som formats under en lång his
torisk tillväxtperiod — men vid en närmare granskning visar det sig att de i själva ver
ket är sentida formationer med en relativt kort tillblivelsehistoria. Mot denna bakgrund
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har sambanden mellan nationsbyggande och industrisamhällets strukturomvandling lyfts 
fram som viktiga faktorer bakom formandet av dagens nationella identiteter. Men slut
satserna av detta moderniseringsperspektiv skiftar.

Anthony Smith betonar till exempel den roll som 1800-talets utvidgning av utbild
ningssystemen tillsammans med en expanderande statlig byråkrati och industrikapitalism 
spelade för framväxten av nationalism som statsbärande ideologi. Men han vänder sig 
mot ett allt för långt drivet konstruktionsperspektiv. Skapandet av nationer måste ses mot 
bakgrund av en omfattande politisk skolning och det offentliga utbildningssystemet, 
hävdar Smith, men menar också att nationer inte är ”uppfunna”, utan går att föra till
baka till vad han kallar för ”ethnier”, det vill säga historiska etniska grupperingar. Kring 
denna ”kärna” kunde en stat byggas, stark nog att inkorporera andra regioner och an
dra ”ethnier” (Smith: 1991:61).

Även Ernst Gellner, en annan av de namnkunniga forskarna inom detta forsknings
fält, argumenterar övertygande mot en obruten lång kontinuitet mellan historiska kol
lektiv och nutida samhällsformationer. Nationen eller regionen är i hans synsätt inte en 
fråga om ”naturliga” kulturella identiteter utan ett resultat av en ”uppifrån” styrd 
identitetsbildning: ”Nationalism är inte ett uppvaknande av en gammal slumrande kraft, 
även om det är så den presenterar sig själv. I realiteten är den en konsekvens av en ny 
form av social organisation, baserad på en djupt internaliserad och utbildningsberoende 
högkultur...” (Gellner 1983:48 f.).

Ur en liknande konstruktionsteoretisk förståelse talar även Benedict Anderson (1993) 
och Eric Hobsbawm (1983), som har formulerat de för denna avhandling kulturteoretiskt 
mest intressanta perspektiven på nationsbyggande ur en moderniseringsaspekt. 
Hobsbawm har påvisat att flera av de offentliga ritualer och traditioner, som brukas för 
att ge nationella identiteter publika och kollektiva uttrycksformer, bäst låter sig beskri
vas som sentida fenomen och i flera fall som rena nyskapelser. Benedict Anderson har 
givit de moderna nationalstaterna en kulturteoretisk analys som direkt går att överföra 
på en diskussion om landskapsiden ti teter. Han beskriver nationer som ”föreställda gemen
skaper” eller skapade ”medvetanderum”. Nationen är föreställd i den meningen att dessa 
kollektiva gemenskapsformer vida överskrider lokalsamhällets direkta ansikte-mot-an- 
sikte-relationer och därför måste formuleras symboliskt för att kunna tänkas. Benedict 
Anderson betonar i detta sammanhang industrisamhällets förmåga till massproduktion 
och masskonsumtion av nationellt infärgade symboler och narrativer. Som en effekt av 
denna storskaliga cirkulation av kulturella teman standardiserades och synkroniserades 
det nationellas symboliska uttrycksformer.

Den brittiske socialantropologen Anthony P. Cohen utvecklar i The symbolic Construction 
of Community (1989) ett perspektiv som liknar Benedict Andersons, men lägger större 
vikt vid en upplevelseaspekt när det gäller känslor av samhörighet och identifikation. 
Han argumenterar för att det inte är ”yttre” strukturella faktorer som sätter gränserna 
för samhörigheter, utan hur kollektiv medvetandegörs och blir betydelsefulla av sina med-
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lemmar. Det är ur denna aspekt som man kan tala om regionala identiteter som symbo
liska gemenskaper och kan analysera hur de gestaltas med hjälp av olika slags gränsmar
körer:

[Symboliska] gemenskaper existerar i personernas medvetanden, och skall inte samman
blandas med geografiska eller sociografiska ”fakta”. Fast utsträckningen av och gemenskapens 
karaktär, och därmed gränsernas realitet, återfinns likaledes i medvetandet, i de betydelser 
som människor tillskriver dem, inte i gränsernas strukturella former (Cohen 1989:98).

Hur identiteter organiseras socialt har uppmärksammats av flera forskare som även har 
skildrat hur ”kultur” kan användas instrumenteilt som gränsbevarande mekanismer som 
kan aktiveras situationellt (se Barth 1969,Tägil 1984,1993, Hylland Eriksen 1993). Pe
ter Sahlins (1991) har tillämpat detta perspektiv i en studie av regionala rörelser och re
gional mobilisering i Pyrenéerna vid gränstrakterna mellan Spanien och Frankrike. Han 
visar där hur drivkraften att profilera en kulturell identitet som ett slags regional ”mot- 
identitet” var beroende av vilket utbyte som en lojalitet mot dessa centralmakter kunde 
inbringa.

Ett annat exempel är Ann-Kristin Ekmans (1991) studie Community, Carnival and 
Campaign som beskriver den politiska mobiliseringen som skedde iVoxnadalen, Häl
singland, i samband med kommunreformen under 1970-talet. Motståndet mot kommun
sammanslagningen var kraftigt och i kampen artikulerades en stark platsbundenhet och 
regional identitet. Vidare har historikern Ralf Rönnquist (1990) ur ett långt historisk 
perspektiv undersökt framväxten av en skotsk regionalism i kontrast till en dominerande 
engelsk identitet.

Identitet, diskurs och artikulation

Självpresentation är ett begrepp som Erving Goffman (1974) utvecklade för att beteckna 
performativa gestaltningar inför andra. I det sätt som Goffman använde begreppet följer 
med självpresentationer en omsorgsfull övervakning av det egna jagets speglingar så att 
”rätt” bild kommuniceras. När det gäller frågor om regional identitet har jag intresserat 
mig för ”landskapliga självpresentationer” i termer av identitet, diskurs och representa
tion.

I min undersökning använder jag ett konstruktivistiskt perspektiv på identitet som 
betonar identiteters kommunikativa aspekter. Med filosofen Charles Taylor (1994:42 f.) 
kan man säga att identiteter, i betydelsen föreställningar om sig själv och om den egna 
tillhörigheten, utformas dialogiskt. Det innebär att identiteter formas genom spegling 
mot signifikanta andra, vilka antingen utgör ett mål för identifikation, eller bildar en refe
rens för ett avståndstagande. Det är genom detta spel mellan upplevd skillnad och iden-
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tifikation som identiteter kan beskrivas som processer där betydelser förhandlas fram och 
omtolkas eller omgestaltas i relation till olika grupper och till samhället. Stuart Hall 
(1996b) använder ”suturen” som metafor för att beskriva hur identiteter bildar mötes
punkter mellan å ena sidan krafter som ”utifrån” försöker fastställa identiteters innehåll 
och å andra sidan gruppers eller individers egen strävan att definiera vad som är bety
delsefulla och viktiga egenskaper. Ur detta perspektiv kan alltså identiteter ses som till
fälliga möten, ihopfästningar, mellan å ena sidan kulturella och sociala positioner i en 
given samhällskontext och å andra sidan de mer eller mindre framgångsrika artikulatio- 
ner som deltagarna själva står för. Detta synsätt vänder sig mot en uppfattning där iden
titeter förstås som något monolitiskt och oföränderligt. Perspektivet betonar i stället 
identiteters plasticitet och förändringsbenägenhet.

Det konstruktivistiska perspektiv på identitet och identitetsformering som Hall och 
Taylor för fram gör det möjligt att studera hur det kulturella och det rumsliga fogas sam
man och bildar platsanknutna identiteter. I detta sammanhang är diskurs ett centralt 
begrepp. Diskurs som allmänord innebär samtal eller diskussion om något vars betydel
ser uttolkas och kommuniceras. Diskurs kan även beteckna innebörder av konfliktkaraktär 
såsom dispyt och upprättande av dominerande tolkningsföreträden.

Det kulturteoretiska diskursbegrepp som jag kommer att använda i betydelsen regle
rande samtalsordningar kan associeras med Foucaults kulturanalyser och ges en för av
handlingen brukbar definition såsom en samling ordnande idéer, begrepp och 
kategoriseringar som formas och transformeras genom specifika praktiker och som väg
leder vårt sätt att tillskriva, förstå och kommunicera innebörder i den fysiska och sociala 
verkligheten (jfr Haj er 1995:44).

Visserligen definierade Foucault sig inte själv som poststrukturalist men hans forsk
ning och användning av diskurs begreppet har en stadig förankring inom denna tradi
tion. Vändningen mot språket och språkliga interaktionsprocesser som är typisk för post- 
strukturalistisk kulturkritik har varit ett sätt att synliggöra de maktpositioner som ska
pas diskursivt och därmed även belysa hur dessa positioner är socialt och kulturellt verk
samma.

Språk skall i detta sammanhang förstås ur ett brett perspektiv och inbegriper olika 
slags symboliska uttrycksformer vilka kan analyseras såsom ett system av representatio
ner. Språket blir då en metafor för hur vår förståelse av livsvärlden, den materiella likväl 
som den subjektivt uppfattade, struktureras och kommuniceras genom socialt inövade 
praktiker. Det är i denna betydelse som storheter som historia, samhälle och kultur inte 
kan skiljas ifrån de betydelser vilka tillskrivs dem genom språket.

Den kulturteoretiska föreningen som i studien görs mellan språkliga eller diskursiva 
förståelseformer och uttrycken för landskapsidentitet kan anges med begreppet artiku
lation eller artikulering. I en vardaglig mening kan det att artikulera något sägas vara 
det samma som att ge en språklig form åt det. Att artikulera betyder här att uttrycka 
något. Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv har begreppet fatt en djupare kulturanalytisk
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betydelse. Artikulering betecknar hur diskursiva strukturer och forståelseformer skapas, 
stabiliseras eller ombildas genom att förbindelser mellan ideologiska system, sociala in
stitutioner och kulturella praktiker upprättas. Ur denna aspekt är artikulation en teori 
om kontexter, skriver Jennifer Daryl Slack (1996:112) i en teoretiskt utredande artikeln. 
Kontext far här en speciell betydelse av meningsfulla sammanhang som formas genom 
tidsbundna allianser och perspektiv (jfr Hall 1999:19, Grossberg 1992:54 & Hall, efter 
Grossberg 1986:53).

Begreppet artikulation skapar i denna betydelse en analytisk öppning för att beskriva 
det som Foucault kallade för heterotopier, det vill säga meningsfulla rumsliga samband 
med symbolsystem som kanske både kan te sig motsägelsefulla och stå i konflikt med 
varandra. Då det gäller så stora och komplexa områden som landskap kan artikulation 
sägas beskriva en process där ”helheter”, hegemonier och andra slags ordnande bestäm
ningar bildas ur historiska och kulturella fragment. Men artikulation handlar också om 
hur regionala identiteter bildas mot en bakgrund av föreställda eller reella skillnader och 
hur olika diskurser förbinder samhälleliga institutioner med regionala praktiker.

Det centrala i detta teoretiska förhållningssätt är att landskapens och de regionala 
identiteternas betydelser bildas diskursivt och förmedlas via språkligt utformade 
representationssystem.

Regional retorik och social semiotik

De konstruktivistiska perspektiv som jag följer i denna teoretiska genomgång betonar 
den symboliska och betydelsebärande dimensionen av mänskligt handlande. Mitt per
spektiv följer här den ”språkliga” eller ”diskursiva vändning” som har präglat 1980- och 
1990-talens kulturteoretiska diskussioner (jfr Hall 1993,1996a). Genom olika uttrycks
medel såsom språk, bilder, materiella symboler etc., skapar vi föreställningar om verk
ligheten och reflekterar över hur världen hänger samman. Dessa tolkningsmodeller kan 
förstås som mimetiska processer eller som kreativa översättningar där ”världen” nygestaltas 
inom de språkspel och vokabulärer som står till buds (jfr Ricoeur 1986:67 ff., Rorty 
1997). Dessa översättningar sker inte planlöst utan följer kulturellt infärgade kod- och 
klassifikationssystem. En granskning av regional retorik och landskapligt berättande har 
därför varit ett centralt moment i avhandlingsarbetet.

Berättandet skall i detta avseende ses ur ett brett perspektiv i betydelsen av en kom
munikativ handling som förmedlar, tolkar och iståndsätter gemensamma referensramar 
eller som ifrågasätter och utmanar sådana hävdvunna premisser. Ett speciellt intresse har 
riktats mot ”publika” narrativer (jfr Somers & Gibson 1994:57 ff.) vilka utgörs av en 
omfångsrik grupp skönlitterära, populärhistoriska och vetenskapligt hållna landskaps- 
beskrivningar där Blekinge och Jämtland presenteras inför en bredare allmänhet. Med 
”narrativer” menas här diskursivt utformade berättelser där händelser och episoder ges
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en organisation så att signifikanta aspekter av landskapen redovisas inom en samman
hängande berättelse.

I det material jag har använt mig av kan man göra en skillnad mellan två olika grup
per av landskapsberättelser. Den första gruppen kan med den amerikanske antropolo
gen John Dorst (1989) beskrivas som ”auto-etnografier”. Dessa utgör ett slags regio
nala självpresentationer, ett regionalt ”inifrånperspektiv”, och består dels av intervjusamtal 
med personer från de båda landskapen och dels publicerat material som hembygdsböcker, 
turistreklam och skrifter publicerade av de regionala museerna etc., även dessa med per
soner från Blekinge och Jämtland som upphovsmän och -kvinnor. Den andra gruppen 
består av texter och publikationer som har skildrat Blekinge och Jämtland, men med en 
utomståendes granskande blick.

I realiteten är det svårt att göra någon kategorisk uppdelning mellan dessa grupper. 
Sakbeskrivningar och faktaupplysningar har så många gånger vandrat fram och åter att 
en intertextuell jämvikt mellan de båda grupperna har bildats. Jag har försökt att så gott 
det går koncentrera mig på de landskapliga narativer som kan beskrivas i termer av ”auto- 
etnografier”.

Till hjälp för att analysera den regionala retorikens strategier och positionsförskjut- 
ningar har jag använt mig av kommunikations- och medieforskaren Veronica Stoehrels 
(1994) tolkning avTV-mediets olika narrativa modus och berättarstrategier. Hon skil
jer mellan dokumentär realism, den populära och den estetiska berättelsestrategin. Två 
av dessa berättarmodus har jag funnit lämpade att applicera på de regionala berättelserna: 
den dokumentära realismen och den populära berättelsestrategin.

Det som skiljer dessa narrativa modus åt är dels relationer mellan berättelsen och det 
som återberättas och dels mellan berättelsen och ”publiken”. Den dokumentära realis
mens funktion är att återge konkreta händelseförlopp och fakta. Detta är ett samtal om 
”verklighetens” natur där ”berättelser” har en indexikal relation till den verklighet som 
beskrivs. Ett karaktäristiskt drag i den dokumentära realismens narrativa modus är en 
betoning av mediets genomskinlighet. Detta är ”slutna texter” som förmedlar fakta och 
samtidigt döljer de positioner och perspektiv som har intagits vid berättarsituationen. 
Om den dokumentära realismen kan sägas framlägga auktoritativa anspråk på att land
skapet eller regionen ser ut på ett visst sätt, så flirtar den populära berättarstrategin mer 
med våra sinnen.

Även om populära berättelser kan ha ett tydligt övertalningssyfte i de verklighets
beskrivningar som levereras, så appellerar den populära berättarstrategin mer till värde
omdömen och till det emotionella än till objektiviteten i berättandet. Här handlar det 
inte om att lägga världen till rätta ur en vetenskaplig aspekt, strategin går i stället ut på 
att knyta samman mikro och makro, att göra landskapet till en personlig relevanszon. 
De populära berättelserna utgör ett slags identitetsberättelser där gränsen mellan fakta 
och fiktion tunnas ut och ersätts med en personlig blandning av relevans- och 
underhållningsvärden. Den dokumentära realismen och den populära berättelsestrategin
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kan, om dessa placeras in i en temporal analys, sägas beskriva ett modernt och ett post
modernt förhållningssätt till landskapet och till det sätt som regional identitet skapas och 
förmedlas på.

Vändningen mot kultur som språkliga interaktionsprocesser är även en central aspekt 
av det teoretiska perspektiv som utvecklades inom den brittiska grenen av Cultural 
Studies. I denna forskningstradition (se Brantlinger 1990 och Johnson 1996 för över
sikter) uppodlades många teoretiska beröringsytor till amerikansk symboltolkande an
tropologi (jfr Geertz 1973) och kultur analyserades som betydelsefält, vilka formas och 
omformas av meningsskapande aktiviteter. En betoning av människors kreativitet guidade 
många undersökningar och samhället sågs i analytisk mening som överlagrat med ”so
ciala texter”, vilka kunde avkodas och tolkas. Med Antonio Gramscis hegemonibegrepp 
(se Holub 1992:104 f.) och Roland Barthes (1969) semiotiska perspektiv fann man en 
väg ur den marxistiska ekonomiska reduktionismen och de teoretiska perspektiven fick 
en inriktning mot ideologi- och meningsproduktion och mot hur dominerande 
tolkningsföreträden etableras och utmanas genom olika slags sociala och kulturella prak
tiker (Hall 1996a).

Det som speciellt har intresserat mig inom detta fält är de kultursemiotiska perspek
tiv som utvecklades av den så kallade Birminghamskolan. I samband med studier av ef
terkrigstidens ungdomsgrupper (se Hebdige 1993/1979, Hall & Jefferson 1993/1976) 
diskuterade man hur populärkulturella konsumtionsvaror används som symboliska re
surser för att markera gränser mellan olika gängbildningar eller mellan vuxen- och 
ungdomsvärlden. Detta perspektiv på ungdomsgruppers sub- eller delkulturella uttrycks
former har inspirerat till att även tematisera landskapens representationsformer som ut
tryck för nationella subkulturer. Erling Bjurström (1997) omnämner Birminghamskol- 
ans perspektiv som en ”social semiotik” där begreppen ”stil” och ”bricolage” användes 
för att beskriva delkulturers identitetsutprovning och symbolanvändning. Med ”stil” av
sågs i detta sammanhang sådana saker som en speciell slang eller jargong, en musik
inriktning eller klädsmak. Bricolagebegreppet hämtades från Claude Lévi-Strauss och 
den strukturalistiska antropologin för att beskriva hur subkulturer sattes samman till 
tecken- eller stilgemenskaper, med omsorgsfullt kodade artefakter och med influenser 
från skilda håll.

Detta semiotiska perspektiv har likheter med de tolkande kulturgeografiska perspek
tiv som Rob Shields (1991) och Anssi Paasi (1996) använder för att beskriva hur ”rum”, 
platser och regioner konstrueras genom diskursiva praktiker. I paritet med Erling 
Bjurströms term ”social semiotik” kan man likna artikulationen av regionala identite
ter vid en ”rumslig semiotik” eller ”social spatialisation”, som är den term som Rob 
Shields och Anssi Paasi föredrar att använda. Med detta begrepp menar de hur olika 
aktörer ”skapar” platser och gör abstrakta rumsliga storheter som regioner och nationer 
till konkreta enheter genom att dra in dem i mänskliga sammanhang och beklä dem 
med språkliga och symboliska framträdelseformer.
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Utifrån dessa teoretiska influenser kommer jag i de följande kapitlen att diskutera några 
aspekter av de landskapliga ”stilar” som har skapats för att uttrycka Blekinges och Jämt
lands regionala identitet. Vad är det för slags metaforer, historiska händelser, platser och 
artefakter som har använts för att artikulera dessa regionala sammanhang?



Landskapen som faktadiskurs

Blekinge (Bleking), landskap i Götaland, gränsar i v. till Skåne, i n. till Småland, i ö. och s. 
till Östersjön. Dess område sammanfaller med Blekinge län (se d. o.) (Nordisk familjebok 
1905).

Jämtland, landskap i Norrland, är beläget mellan 62° 16’ och 65° 7’ n. br. samt 1° 1’ och 
6° 3’ v lgd från Stockholms Observatorium och gränsar i v. till Norge, i s. till Hälsingland 
och Medelpad samt i n. ö. till Ångermanland och Västerbotten (Nordisk familjebok 1910).

j* detta kapitel riktas uppmärksamheten mot framställningar av Blekinge och Jämt- 
/ land som har tillkommit inom en utpräglad faktadiskurs. En tidig tanke med kapit- 

%/ let var att det skulle tjäna som en allmän introduktion till landskapens historiska och 
nutida förhållanden. Mot denna bakgrund fick avsnittet en disposition med en kortfat
tad genomgång av några centrala händelser och viktiga regionala teman. Med den här 
utformningen tänktes avsnittet tjäna som en regional bakgrundsteckning och brygga 
över till den hembygds- och landskapslitteratur som diskuteras i nästa kapitel.

En naturlig startpunkt för den faktasammanställning som blev nödvändig för att upp
fylla kapitlets målsättning var att vända sig till de övergripande beskrivningar av Ble
kinges och Jämtlands natur- och kulturlandskap som har levereras av några av 1900- 
talets välrenommerade uppslagsverk och som tidsmässigt sammanfaller med avhandlingens 
avgränsning: det tidiga 1900-talets standardverk Nordisk familjeboks upplagor från 1900- 
talets första decennier, folkhemsepokens Svensk uppslagsbok och det sena 1900-talets 
Nationalencyklopedin. Uppslagsverkens landskapsbeskrivningar anger i detta sammanhang 
ett slags encyklopediska synteser av vad man vid skilda tidpunkter och ur olika vetenskaps- 
perspektiv har ansett vara intressant och väsentligt att berätta om Blekinge och Jämt
land.

För att lyfta min egen kunskapshorisont bortom uppslagsverkens komprimerade fakta
texter blev helt följdriktigt nästa steg att berika dessa sakbeskrivningar med relevanta 
delar av den vetenskapliga litteratur som behandlar de båda landskapen. Parallellt med
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denna läsning började jag även att bekanta mig med den omfattande landskap slitteratur 
som ur ett mer populärt perspektiv återger de två landskapen.

Då jag efter denna rekognosering återvände till uppslagsböckernas landskaps- 
beskrivningar för en andra genomläsning blev jag varse de många intertextuella förgre
ningar som existerar mellan vetenskapliga sakredovisningar och den populariserande 
landskapslitteraturens kreativt utformade texter. Betraktade ur ett övergripande perspektiv 
synliggör dessa genrer olika beskrivningsformer — en faktainriktad och en gestaltande 
— som representerar olika, men bitvis också överlappande, sätt att språkliggöra land
skapen. I detta sammanhang bildar en cirkulation av referenser, tematiseringar och kul
turhistoriska sakupplysningar en interaktionsyta mellan landskapsbeskrivningars ”objek
tiva” och ”subjektiva” nivåer. Sammantaget bildar dessa redovisande och gestaltande texter 
en kartläggning av Jämtland och Härjedalen där akademiska utifrånperspektiv blandas 
med identitetsskapande regionala införståddheter. Som en effekt av fältets litterära växel
verkan bildas också en gemensam kodex av författare och texter med en speciell aukto
ritet som skildrare av den regionala identitetens tematiska råstoff.

De många korsreferenserna mellan akademiskt och populärt gjorde att jag kände ett 
behov av att revidera de ursprungliga utgångspunkterna för kapitlet så att avhandling
ens kulturkritiska perspektiv även berör detta avsnitt. Jag valde att i detta sammanhang 
använda uppslagsverkens beskrivningar i ett dubbelt syfte: dels för att ge läsaren några 
enkla bakgrundsteckningar till Blekinge och Jämtland, och dels som exempel på 
tidsbundenheten i de vetenskapliga faktadiskurser som har riktats mot Jämtland och 
Blekinge under 1900-talet. Ur detta perspektiv är de landskapsbilder som levereras i 
uppslagsböckerna ett slags konstruktioner, perspektivbundna sammanfogningar där 
”fakta” levereras i berättarform. De korta beskrivningar av Blekinge och Jämtland som 
jag själv har åstadkommit i detta kapitel gör naturligtvis inga anspråk på att vara hel
täckande eller invändningsfria, utan ska ses som narrativa konstruktioner där upplysningar 
framställs i berättande form.Mot denna bakgrund kom kapitlets syfte att delvis ändra 
inriktning. Målsättningen att avsnittet ska tjäna som en inledande översikt kvarstår. Men 
de encyklopediska sakredovisningarna används också som ett exempel på en speciell 
representationsstrategi: den dokumentära realismen.

Den dokumentära realismen

När uppslagsverkens landskapsbeskrivningar läses i kronologisk ordning — från Nord
isk familjebok till Nationalencyklopedin — bildas en trilogi över hur en vetenskaplig eller 
”giltig” kunskap om Blekinge och Jämtland har etablerats och förändrats under 1900- 
talet. Uppslagsverken bildar i detta avseende ett dubbelskiktat referensmaterial som dels 
genom sakliga beskrivningar redovisar vad Blekinge och Jämtland sägs innehålla i fråga 
om natur och kultur, och dels anger vad olika tider och vetenskapliga perspektiv har
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funnit intressant att återberätta som relevanta aspekter av de två landskapen. Mot denna 
bakgrund säger encyklopedierna inte bara något intressant om landskapens realia, de anger 
också hur det vetenskapliggjorda landskapet ändrar karaktär och innehåll. En kronolo
gisk genomläsning synliggör i detta sammanhang en kunskapsprocess som förflyttar sina 
positioner, koloniserar nya marker eller håller fast vid invanda perspektiv.

När denna dubbla läsart appliceras på encyklopediernas verklighetskonstruktioner 
framstod dessa som något av en egen genre, karaktäriserad av ett objektivitets- och 
sanningsanspråk. Syftet med dessa landskapsskildringar är i första hand att ge en grund
läggande och sakligt urformad information om Blekinge och Jämtland ur en historisk, 
naturgeografisk och ekonomisk belysning. Undertiteln till Nordisk familjebok är beteck
nande för den funktion som uppslagsverkens texter är ämnade att ha: ”realencyklopedi”. 
Mot denna bakgrund är texternas uppgift att vara förmedlande representationer mellan 
en faktisk verklighet och läsaren. Med ett begrepp lånat från Bourdieu (1977) kan 
uppslagsverkens landskapsbilder beskrivas som faktadiskurser av doxa-karaktär. Som ett 
inslag i ett landskapligt representationsfält befinner sig dessa i ”sanningens” spelrum med 
ett innehåll som grundas på objektivitet och ”sakkunskap”. En motsvarande term, ”opi
nion”, använder Bourdieu för att beteckna aspekter av ett fält som är utsatt för menings
utbyten och diskussion. Denna senare term kan användas för att beteckna de regionala 
bilder som förmedlas via de landskaps- och hembygdsböcker som behandlas i nästa 
kapitel, och där det på ett helt annat sätt lämnas utrymme åt skribenterna att lyfta fram 
olika landskapliga egenheter, allt enligt författartemperament och smak.

Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv kan Bourdieus doxa-begrepp inordnas i en 
diskursorienterad maktanalys. Där görs fysiska och sociala verkligheter fattbara genom 
en dubbelriktad praktik där betydelser uttolkas och inkodas i enlighet med kulturella 
tolknings- och meningssystem. Representation utgör då en konstruktion av verklighets
bilder som möjliggör en kommunikation om fysiska och sociala sammanhang med hjälp 
av språkligt utformade symboliska ordningar (Hall 1993). En effekt av denna diskursernas 
produktivitet är att vår omvärldsförståelse alltid skapas genom perspektiv och att dessa 
perspektiv befinner sig på olika nivåer i en legitimerande hierarki.

Uppslagsböckernas representationer av Blekinge och Jämtland utgör ”sannings-be- 
skrivningar” som kodas och far auktoritet genom de vetenskapliga expertsystemens 
dominerande representationsmodeller. Dessa faktadiskurser återspeglar en positivistisk 
kunskapstradition som filosofen Bengt Molander har benämnt den förnuftsstyrda ”väs
terländska teoretiska kunskapstraditionen” (1996:63 ff). Karaktäristiskt för denna tra
dition är ett objektivitetsideal som uttrycker en stark dualism mellan subjekt och ob
jekt — till ”riktig” kunskap räknas sådant som är kunskap om något som är skilj t från 
den kunskapsformerande personen. Ett annat drag är en förvissning om språkets och 
matematikens förmåga att som teckensystem avspegla essentiella egenskaper hos en verk
lighet, den sociala likaväl som den historiska eller den materiella, som beskrivs (jfr de 
inledande citaten).
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Uppslagsböckerna avslöjar vad man vid olika tidpunkter har ansett vara intressanta 
kunskaper om Blekinge och Jämtland och vilka personer som har auktoritet att uttalas 
sig om landskapens innehåll. Som litterärt medium och forum för faktautspel bärs verkens 
verklighetskonstruktioner fram av ett berättarmodus som innehåller flera av de aspek
ter som Veronica Stoehrel (1994:82 ff.) lägger i begreppet ”den dokumentära realismens 
berättelsestrategi”. Denna strategi vilar på några epistemologiska antaganden som an
knyter till Bengt Molanders definition av den förnuftstyrda teoretiska kunskapstradi- 
tionen.

För det första att det existerar en objektiv verklighet oberoende och helt skild från 
dem som avbildar. En andra premiss är att väsentliga aspekter av denna verklighet är 
möjliga att återskapa genom symbolanvändning, däribland en språklig och narrativ så
dan. Slutligen att det finns ett transparent förhållande mellan språket och den verklighet 
som skildras, vilket är det centrala för berättelsestrategins realistiska moment. Språk
användningen far alltså inte bli ett Polarisationsfilter som speglar av eller lägger till ny
anser till verkligheten.

Mot denna bakgrund kan uppslagsverkens övergripande syfte vara att övertyga läsa
ren om att landskapens materiella och sociala verkligheter ser ut på ett speciellt sätt, 
nämligen så som beskrivningarna återger. Till skillnad från de mer populärt hållna 
landskapsböckerna, vilka har en öppen och collageartad karaktär med en blandning av 
fakta och fiktion, utgörs den vägledande premissen i den dokumentära realismen av en 
strävan att förmedla väl underbyggda sakupplysningar i ett objektivt och distanserat re
sonemang.

Landskap och län

När man i uppslagsverken söker efter Blekinge och Jämtland så finner man att uppgif
ter om dessa områden meddelas under två rubriker: län och landskap. Denna indelning 
motsvarar en tydlig funktionsuppdelning där län betecknar ett nutidsperspektiv med 
beskrivningar som i huvudsak rör ekonomiska och demografiska omständigheter. Till 
landskap associeras sådant som berör regional historia, folkkultur och naturlandskapets 
formationer, det vill säga faktorer som är ställda utanför det dagspolitiska sammanhanget.

Denna funktionsuppdelning där län och landskap tillskrivs skilda bruskvärde återfinns 
även i andra slags representatoner av Blekinge och Jämtland. Landskapet förknippas då 
med frågor som berör regional identitet medan länet anknyts till modern regional ad
ministration. I encyklopedierna presenteras helt följdriktigt landskapen Blekinge och 
Jämtland med hjälp av naturgeografiska och kulturhistoriska sakupplysningar som ofta 
stäcker sig över avsevärda tidsperspektiv. I den följande genomgången har jag valt att hålla 
mig till denna uppdelning mellan län och landskap som strukturerar uppslagsverkens pre
sentationer.
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Landskapet Blekinge

Naturen

Den generella bilden som tecknas i uppslagsböckerna av Blekinge såsom ett naturland
skap ger ett intryck av ett sammansatt område med några dominerande geografiska stor
former. Naturlandskapet kan indelas i olika mindre områden eller zoner. Längs den östra 
kusten finns ett flackt stråk med starkt sandstensinblandad jord. Blekinges mellersta de
lar består av ett kuperat urbergslandskap med breda sprickdalar som sträcker sig i nord 
— sydlig riktning från smålandsgränsen ned mot havet. Längs dalarna rinner landskapets 
större åar, bland dessa större är Mörrumsån, Ronnebyån och Lyckebyån, från källsjö
arna i Småland ned till Östersjön.Vid Listerlandet i väster blir landskapet åter flackt och 
kan ses som en fortsättning av den skånska Kristianstadsslätten.

Blekinge kan också indelas i tre horisontella växtgeografiska zoner, även dessa skiktar 
sig från smålandsgränsen i norr och till Östersjön i söder. Landskapets höglänta norra 
del räknas som en fortsättning av Sveriges södra barrskogsregion och domineras av bland
skogar med inslag av gran, tall och björk.

Söder om detta område löper ett band som domineras av biandlövskog och räknas 
till Sveriges södra lövskogsregion. Denna växtgeografiska zon har en mer öppen karak
tär och här återfinns även ett ängslandskap och en blandning av ek, bok och andra löv
träd. På vissa platser finns även rena ek- eller bokskogar. Längs kuststen löper den tredje 
zonen som präglas av större sammanhängande jordbruksmarker.

Längst i söder övergår detta område i ett renodlat skärgårdslandskap. Listerlandet i väster 
har en särställning med kalkrik jord och ett hävdat jordbrukslandskap som påminner 
om den öppna skånska slätten.

Nordisk familjebok (1905) återger denna generella bild med en kortfattad och sparsmakad 
beskrivning. De tre horisontella växtzonerna återges med begreppen ”skogsbygden” mot 
norr, därpå följer ”mellanbygden” och slutligen ”strandbygden” mot Östersjön. Språk
bruket är delvis naturpoetiskt influerat. I strandbygden finns ”vackra och ståtliga löfträd, 
bland hvilka boken gör sig gällande... Det är i synnerhet dalgångarna i de sistnämnda 
bygderna, som åt landskapet förvärfvat ryktet om dess leende natur och idylliska skön
het”. Denna slags värderande uppslagsverkslyrik är ovanliga i de senare verkens skild
ringarna.

De naturgeografiska uppgifter som återfinns i Svensk uppslagsbok har ökat avsevärt i 
omfång. Detta återspeglar resultaten av det femtonåriga forskningsarbete som har be
drivits sedan utgivningen av Nordisk familjebok, men visar också på ett ökat intresse för 
de svenska landskapen. Konkret tar sig detta landskapsintresse uttryck som en mer ge
nomarbetad och breddad landskapsbeskrivning. En innehållsföreteckning guidar nu lä
saren fram till olika områden och rubrikerna visar också hur en akademisk uppdelning 
av Blekinges naturlandskap kan göras mellan kompetenser för olika specialistområden
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såsom: geografi, sjöar och floder, klimat, växtvärld och djurvärld. För landskapets kul
turhistoriska beskrivning finns en motsvarande klassificering med rubriker som: histo
ria, ortnamn, folkkultur, fornlämningar etc.

Svensk uppslagsbok böljar med att meddela att namnet Blekinge troligen kommer från 
”blek”, ett dialektalt namn på havsvikars lugnvatten. Efter denna notis påbörjas en längre 
redogörelse för landskapets topografi. Blekinges naturgeografiska storformer beskrivs nu 
som en fortsättning av det småländska urbergsområdet. Berggrunden återges detaljrikt 
och den geologiska kartbild som framträder i texten blir mosaikartad och svåröverskådlig. 
Ofta far de olika bergarter som omnämns namn efter större orter:

Bergarten, på vilken den blekingska stenindustrin grundar sig, är en mestadels grå och 
tydligt skiffrig bergart, som synes stå västanåformationen nära. En yngre grovkornig, rödlätt 
granit, den s.k. karlshamnsgraniten, uppträder i trenne stora massiv vidjämshög, Karlshamn 
och Eringsboda (Svensk uppslagsbok, 1958, band 4, spalt 114).

Landskapets terrängformer, som tidigare beskrevs genom termen ”bygder”, ett begrepp 
vars konnotationer leder tankarna till ett samspel mellan människa och miljö, har nu 
fatt en mer vetenskaplig utformning och beskriver växtgeografiska zoner. ”Den södra 
delen av Blekinge tillhör bokskogs-, den norra och mer höglänta delen barrskogsregionen 
(...) I kustbandet, särskilt i trakterna av Sölvesborg och i östra Blekinge, där marken är 
mera kalkhaltig, förekomma ängsbokskogar och artrika myrar.” Textens vetenskapliga 
intryck förstärks av att latinska namn används för att artbestämma specifika växter samt 
att omfånget av landskapets flora kan bestämmas numerärt: ”Blekinge hyser c:a 1.050 
någorlunda spontana arter, vartill komma några hundra förvildade eller kulturspridda” 
(Svensk uppslagsbok, 1958, band 4, spalt 114).

Det stora intresset för Blekinges geografiska formationer som återspeglas i Svensk 
uppslagsbok har direkta kopplingar till det vetenskapliggörande av området som skedde 
under mellankrigstiden. När det gällde stenålder och folkkultur bedrev folklivsforskning- 
ens monumentalgestalt Sigurd Erixon fältstudier i området och det finns anledning att 
återkomma till hans kulturhistoriska undersökningar i samband med en diskussion om 
länsmuseets utställningar (se kap. 5). Lundageografen Sven Björnsson genomförde en mot
svarande kartläggning av Blekinges natur- och kulturlandskap. Hans avhandling (1946) 
om det blekingska kulturlandskapet var dagsfärsk vid tiden för utgivningen av Svensk 
uppslagsbok och det är även Sven Björnsson som har författat de kulturgeografiska be
skrivningarna i uppslagsverket. Björnssons detaljerade kunskap om Blekinges naturland
skap, tillsammans med hans akademiska språkanvändning, gör att beskrivningen snarare 
skapar fragmentisering än en helhetsbild. I 1990-talets Nationalencyklopedin har man från
gått den akademiskt detaljerade beskrivningsform som Sven Björnsson representerade. 
Nu lägger man större vikt vid att texten skall skildra ett orsak-verkansförlopp som har 
lett fram till dagens naturgeografiska utseende. Blekinges geografiska storformer beskrivs
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här helt kort som en ursprungligen slät urbergsplatå som genom en vittringsprocess har 
utformats till Blekinges karaktäristiska sprickdalslandskap:

Vittringen trängde långt ner längs sprickorna i berget. Sedan vittringsmaterialet eroderat 
bort uppstod i de mest vittrade delarna ett landskap med urbergskullar och, i de delar där 
vittringen inte hunnit lika långt, smala dalgångar längs de gamla kullarna. /... / Inlandsisen 
har inte lyckats förändra landskapets storformer men har däremot slipat hällarna som varit 
exponerade för isen (Nationalencyklopedin, 1990, band 3, sid. 38).

En motsvarande tendens till att förenkla och inrikta beskrivningen på kausala förlopp 
finner man i encyklopedins redogörelse av Blekinges växtliv. Landskapets växtgeografiska 
zoner återkommer i beskrivningen. Denna beskrivning är nu kompletterad med upp
gifter om historiska händelser, såsom omfattande pottasketillverkning och svedjebruk, 
vilka tillsammans med att granens sydgräns förflyttas allt mer söderut, sägs har utarmat 
landskapets flora.

Kulturen

Bebyggelsemönster i landskapet bildar en utgångspunkt för en skildring av hur Blekinge 
såsom ett kulturlandskap har utvecklats. En sammanfattande bild visar ett kultur
sammanhang som går att följa långt tillbaka. Ur ett arkeologiskt perspektiv framställs 
kustbygden som Blekinges tidiga centralområde.Till kusten lokaliserades även landska
pets medeltida städer: Sölvesborg, Elleholm, Ronneby, Lyckå och Avaskär. Av dessa är 
det endast Ronneby och Sölvesborg som idag lever vidare som stadsbildningar. Kustbygd
ens arkipelag och skogsbygden i norr blev först senare intressanta för en stadigvarande 
bosättning. Under 1800-talets kraftiga befolkningsökning utvecklades skogsbygdens 
många ensamgårdar till byar. Befolkningsutvecklingen ledde också till en omfattande 
emigration och torpbildning. Längs kusten och på skärgårdsöarna, där flera fiskelägen 
och stenhuggerier nu anlades, växte lokalsamhällen fram och Blekinges demografiska 
struktur tippade över mot kustområdena.

Blekinges dansk- respektive svensktid återspeglas i några av landskapets städer. 
Sölvesborg, i väster, liksom Ronneby mitt i landskapet, har anor från den danska medel
tidsperioden. Karlshamn och Karlskrona anlades efter det att Blekinge blivit svenskt. Karls
hamn växte fram som handelsstad, Karlskrona som landets centrala örlogsstad. De herr
gårdar som finns i landskapet påminner även om landskapets skiftande politiska tillhö
righeter under historisk tid. Merparten av dessa stormansgårdar är förlagda till landska
pets östra del och många härrör från marinofficerare som efter det att landskapet blivit 
svenskt tillskansade sig bondemark och uppförde ståndsmässiga bostäder. Herrgårdarna 
i västra Blekinge har en längre historia, flera tillhörde den danska adelns spridda gårdar.

Blekinges äldre agrarlandskap kan karaktäriseras som ett typiskt småbrukarlandskap. 
Huvudnäringarna var jordbruk och boskapsskötsel som kompletterades med olika binä-
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ringar. Fiske bedrevs säsongvis och en omfattande bondeseglation med bland annat stång
järn från Småland och tjära, pottaska och andra produkter från Blekinges skogar gav 
viktiga tillskott.

Efter skiftesreformerna påbörjades en omfattande nyodlingsverksamhet och potatis
odling kom på många håll att bli dominerande. Stärkelsetillverkning och brännvins
bränning blev nu nya viktiga binäringar som införlivades med jordbruket.

I samband med skiftesreformerna påbörjades en modernisering av jordbruket vilket 
även kom att påverka byggnadsskicket på landsbygden. Äldre hustyper och mangårds- 
byggnader ersattes nu med nya, i Blekinges östra delar blev panelade tvåvåningshus vanliga, 
medan envåningshus, ibland med inslag av korsvirkesteknik, blev vanligt i väster. Detta 
historiska förlopp, tillsammans med andra faktorer, ligger till grund för en kulturhisto
risk skildring där landskapet framställs som gränsprovins med en folkkultur som präg
lats av danska och uppsvenska influenser:

[D]e folkliga traditionerna [har] på många områden av Blekinges folkkultur präglats av 
landskapets ställning som gränsprovins mellan danskt och svenskt. Till de skånsk-danska 
inslagen i väster hörde sättugnen med åtföljande rumsdisposition, majsjungningsseden, 
användandet av linneklut i kvinnodräkten och de fyrkantsbyggda gårdarna, delvis i 
korsvirkesteknik, företeelser som avtar i frekvens mot öster.Till de drag som förbundit B. 
med Småland hör inte minst den tidigare allmänna förekomsten av det sydgötiska huset 
med dess tvåvåningshärgren på den ena eller båda sidorna av den lägre mellanliggande 
ryggåsstugan,liksom den i öster dominerande östsvenska gårdstypen. Öländska förbindel
ser spåras däremot i den östblekingska kalkstensbrunnskaren, liksom i ätandet av kropp
kakor, särkilt i den östra skärgården. På detta sätt uppkom i landskapets mitt, mellan 
Mörrums- och Ronnebyåarna med den tidigare ganska öde Hoby Skog, en gränszon 
mellan svensk-småländska och danska-skånska kulturformer som man än idag kan uppleva 
vid en färd genom landskapet (Nationalencyklopedin, 1990, band 3, sid. 41).

Jan-Ojvind Swahn, professor i folkloristik, som skrev avsnittet om Blekings folkkultur i 
Nationalencyklopedin, återger en kulturhistorisk framställning som etablerades redan un
der mellankrigstiden genom Sigurd Erixons kulturvetenskapliga belysning av landska
pet. Sigurd Erixon fick själv anledning att beröra gränstemat i den tredje upplagan av 
Nordisk familjebok (1925). Här redogör han för de undersökningar han bedrivit i land
skapet, först som arkeologistudent, sedan bebyggelsehistoriska fältarbeten på uppdrag av 
Nordiska museet. I Svensk uppslagsbok sammanfattar etnologiprofessorn Sigfrid Svens
son resultaten från de kulturhistoriska undersökningarna i området genom att frilägga 
kulturgränsens uppkomst som en kombination av naturgeografiska orsaker och handelns 
inverkan:

Trots att Blekinge i naturgeografiskt hänseende är uppdelat på längden, går den starkast 
framträdande skiljelinjen i folkkulturen tvärs över landskapet. Orsaken till denna uppdel-
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ning är främst, att svenska och danska uppdelningar gjort sig gällande med växlande styrka, 
varvid olikheter understötts av att mellan östra och västra Blekinge sträcker sig ned mot 
havet den stora Hoby skog, vars skiljande inflytande spåras redan i fornminnen. Handel och 
fiske har skapat föreningsband mellan västra Blekinge och Skånes östkust.Till Kristianstads 
uppland har även hört västligaste Blekinge. Om förbindelserna Småland — Blekinge 
vittnar en uppgift redan från medeltidens slut om värendsböndernas handelsresor till 
Ronneby. Mellan Kalmar län och östra Blekinge låg landet mer öppet än vid andra delar 
av den gamla riksgräsen (Svensk uppslagsbok, 1958, band 4, spalt 126).

De två ovanstående citaten bär på reminiscenser från den kulturgeografiskt inriktade 
folklivsforskningen som utförde en vetenskaplig genomsyn av de svenska landskapen 
under en intensiv forskningsperiod. Inom detta paradigm kardade Sigurd Erixon den 
blekingska folkkulturen på ett sätt som har flera beröringspunkter med geografen Sven 
Björnssons studie av det blekingska kulturlandskapet (se Björnsson 1946 och Erixon 
1940). ”Antropogeografien” var Björnssons benämning på detta forskningsfält där geo
grafiska och kulturella perspektiv flätades samman för att beskriva kulturlandskapets ut
formning på basis av naturgeografiska förutsättningar och lokala näringstraditioner.

Att denna forskningsaktivitet etablerade nya landskapsbilder och genererade ett nytt 
kunskap smaterial blir tydligt när man studerar den litteratur som refererades vid 1900- 
talets böljan. I Nordisk familjeboks utgör Nils Henric Sjöborgs Utkast till Blekinges historia 
och beskrifning från slutet av 1700-talet och Sven Wilhelm Gynthers Blekings historia och 
beskrifning från mitten av 1800-talet de använda källorna. Någon modernare litteratur 
om Blekinges kulturhistoria fanns inte.

Mot denna bakgrund bildar Nordisk familjebok en särställning genom att så tydligt blanda 
samman en faktaleverans med en etnografisk fabuleringskonst som har försvunnit un
der 1900-talet. Före den erixonska kulturgränsforskningen hade lundahistorikern Lau
ritz Weibull i Nordisk familjebok inget att säga om eventuella kulturgränser i Blekinge, 
men tillfogar på tidstypiskt nationalromantiskt maner en karaktärsbestämning av det ble
kingska folkkynnet: ”Blekingeborna”, säger Weibull ”hafva sedan gammalt haft rykte 
om sig att vara trotsiga, häftiga och våldsamma. Detta lynne får åtminstone delvis sin 
förklaring i den mellanställning de såsom gränsbefolkning tvungits intaga under förflutnas 
fejder” (Nordisk familjebok, 1905, band 3, spalt 672).

Historia

Det gränslandstema som berördes ovan återkommer också i tematiseringen av Blekinges 
historia. Den första nedtecknade uppgiften om Blekinge sägs förekomma i en reseskild
ring från mitten av 800-talet. I denna berättas att Blekinge hörde till svearna, liksom de 
angränsande småländska Möre och Öland och Gotland. Eftersom någon organiserad stats
bildning inte fanns vid denna tid anses uppgiften inte markera en statspolitisk tillhörig
het utan anger att invånarna hade en uppsvensk identifikation.
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Under vikingatidens slut fastlades landskapets norra gräns mot Sverige och Blekinge 
fördes vid denna tid till Danmark, ett tecken på den danska kungamaktens expansion 
och på en ökad betydelse av domkyrkan i Lund. Under 1100- och 1200-talen indela
des Blekinge i häraden och de första sockenkyrkorna började anläggas. Blekinges med
eltida städer drogs nu in i den tyska Hansans verksamhetsfält och blev utskeppningshamnar 
för en transitohandel som band samman landskapet med det småländska Värend i norr 
och den europeiska kontinenten i söder.

1500- och 1600-talen kan betecknas som en period då Blekinge blev en scen för 
svenska och danska expansionspolitiska maktsträvanden. Landskapets position som gräns
land accentueras under denna historiska period. Uppslagsverkens generella beskrivningar 
av detta turbulenta skede i landskapets förflutna är kortfattade. Minst utrymme lämnar 
Nationalencyklopedin åt händelseförloppet:

Kampen mellan danskar och svenskar ledde till att Blekinge invaderades flera gånger. 
Ronneby förstördes 1564 av Erik XIV, och ett halvsekel senare lät Gustav II Adolf bränna 
det nyanlagda Kristianopel. Det slutliga svenska maktövertagandet skedde med freden i 
Roskilde 1658, då Blekinge lades under det nya skånska generalguvernmentet (Nationa
lencyklopedin, 1990, band 3, sid. 41).

En mer regionaliserad historieskrivning skulle kunna utmåla en bittrare bild av denna 
epok. Både Nordisk familjebok och Svensk uppslagsbok anger till exempel en längre lista 
på olika fälttåg, brandskattningar och övergrepp som skett i länet av antingen dansk el
ler svensk trupp. Ett antydan till ett maktperspektiv kan man dock skönja i Nationalencyklo- 
pedins ordval: ”maktövertagandet skedde med freden i Roskilde 1658.” Nordisk familje
bok och Svensk uppslagsbok använder den mer neutrala beskrivningen: ”Genom freden i 
Roskilde 1658 avträddes Blekinge till Sverige” (Svensk uppslagsbok, 1958, band 4, spalt 
126).

Snapphanerörelsen i Blekinge är utan intresse för Nordisk familjebok, men framställs i 
de två andra uppslagsverken som en proteströrelse mot höga skatter och militärens hårda 
framfart under de s.k. skånska krigen på 1670-talet. Nationalencyklopedin omnämner att 
Blekinge utsattes för en ”systematisk försvenskning”, utan att ge några konkreta exem
pel på vad det innebar för befolkningen, däremot omnämns landskapets administrativa 
ställning. Blekinge inkorporerades i riket som ett eget län 1683 med Karlskrona som 
residensstad.

Det ovan refererade historiska händelseförloppet återfinns i Svensk uppslagsbok och i 
Nationalencyklopedin under rubriken ”Historia” (Nordisk familjebok har ingen rubriksätt
ning). När landskapet väl har infogats i den svenska statsbildningen gör denna historie
skrivning halt vid inträdet till 1700-talet. Svensk uppslagsbok påpekar visserligen att frihets
tidens 1700-tal för Blekinges del innebar en reell tillväxt, bland annat genom att manu
fakturer anlades, men någon motsvarande återgivning av 1800- och 1900-talets förhål-



LANDSKAPEN SOM FAKTADISKURS 51

landen gör inte uppslagsverken i samband med att landskapet beskrivs. Det är tydligt att 
det encyklopediska sättet att klassificera vad som utgör historiskt intressanta skeenden 
har i detta fall den politiska historievetenskapens inriktning mot den svenska riks- 
bildningen som förebild.

När väl den politiska processen som infogade Blekinge i den svenska statsadministra
tionen har återgivits, då upplöses också landskapet såsom en historisk intressant agent. 
Uppgifter om områdets 1800-talshistoria finner man under rubriker som ”kulturland
skap”, ”ekonomisk geografi” och ”folkkultur”; 1900-talets regionala historia förvand
las på ett motsvarande sätt till beskrivningar av länets befolkningsstruktur och närings
liv.

Mot bakgrund av de ovan refererade landskapsbilderna kan man säga att den histo
rieskrivning som uppslagsverken levererar har utformats ur ett nationellt och politiskt 
perspektiv där Blekinge såsom landskap blir intressant i relation till den svenska stats
bildningen.

I den mån det återfinns regionaliserande perspektiv i uppslagsverkens kulturhistoriska 
blekingebilder så är dessa associerade till beskrivningen av folkkulturen. Karaktärsbestäm- 
ningen av det blekingska folkkynnet i Nordisk familjebok är ett sådant exempel, det ovan 
nämnda gränslandstemat mellan svenska och danska kulturinfluenser är ett annat som 
utformar ett specifikt regionalt motiv.

I Svensk uppslagsboks beskrivning av Blekinges folkmål finns andra exempel, där talas 
om listermålet i väster och det ”egentliga” blekingemålet. I samma uppslagsverk talar 
även Sigfrid Svensson om landskapets ”säregna” broderade hängkläden och den trebenta 
stolen som en för Blekinge typisk möbelform. ”Säregna” är också de ”folkfester” som 
omnämns: lövmarknaden i Karlskrona, firandet av laxfiskets början i Mörrumsån och 
Tosiga bonnadan i Ronneby.

Termen ”säregen” återkommer här med konnotationer både från folklivsforskning- 
ens vetenskapliga sammanhang och från mer exotiserande etnografiska perspektiv. 
Inplacerad i uppslagsverkens kontext får begreppet ett speciellt bruksvärde och Sigfrid 
Svensson använder det i en skillnadsretorik för att tillskriva landskapet en egen profil 
och samtidigt separera området från ett nationellt sammanhang.

Länet Blekinge

Under sökordet Blekinge län återges statistiska och demografiska sakupplysningar som 
framförallt är inriktade på 1900-talets befolkningsstruktur och näringsliv. Jag skall låta 
texten i detta avsnitt bli en sammanställning av i huvudsak Nationalencyklopedins och Svensk 
uppslagsboks uppgifter i syfte att ge en bild av Blekinges utvecklingstendenser fram till 
det tidiga 1990-talet.



52 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

I Blekinge sammanfaller landskapets och länets gränser. Administrativt indelas länet i 
fem kommuner: Sölvesborgs, Ronnebys, Olofströms, Karlskronas och Karlshamns kom
muner. Förutom Olofström utgör alla kommuncentra kuststäder.

Blekinge omtalas i detta sammanhang som Sveriges till ytan minsta län, men utgör 
samtidigt ett jämförelsevis tättbefolkat län. Ett mått som används för att uppskatta 
befolkningstäthet är att relatera invånarantal till kvadratkilometer. Ur denna aspekt kom
mer Blekinge län på fjärde plats i Sverige, följt av de tre storstadslänen. 1989, vilket är 
det år som Nationalencyklopedin använder som utgångspunkt för sina beräkningar, var Ble
kinges totala befolkningsmängd 149 544 personer vilket ger ett medeltal av 51 invånare 
per kvadratkilometer.

Inom länet finns en demografiskt sned struktur med en befolkningskoncentration vid 
kusten. I jämförelse med länets medeltal bor vid kusten 130 invånare per km2.Till skill
nad från Jämtland är Blekinge ett starkt urbaniserat län: drygt åttio procent av befolk
ningen bor i städer eller tätortsliknade samhällen.

Under 1800-talet var befolkningsutvecklingen i Blekinge stark. Befolkningen mer än 
fördubblades under perioden, 1900-talet har inneburit en förhållandevis svag ökning i 
invånarantal. Perioden från 1930-talet och fram till 1960 kan ur ett demografiskt per
spektiv betecknas som en stagnationsperiod, därefter ökar befolkningen med cirka 7 
procent fram till mitten av 1970-talet.

Fram till 1990-talet hade den totala befolkningsmängden åter minskat något. Det har 
främst varit den yngre befolkningen som lämnat Blekinge och Karlskrona beskrivs i detta 
sammanhang som en av landets fa residensstäder som minskade i folkmängd under den 
period som här berörs.

Trots att de demografiska siffrorna pekar på en negativ utveckling tillhör Blekinge 
ett av landets fyra mest industrialiserade län. Av de uppgifter som Nationalencyklopedin 
redovisar framgår att cirka tjugo procent av den yrkesverksamma befolkningen var vid 
1980-talets slut sysselsatta inom tillverkningsindustrin, vilket är över riksgenomsnittet. 
Näringslivet har under 1900-talet dominerats av traditionell verkstadsindustri, och mot 
denna bakgrund beskrivs Blekinge som ett län som fatt tampas med strukturella svårig
heter. Från transportsynpunkt har områdets geografiska läge i Sveriges sydöstra hörn varit 
till nackdel för en industriell utveckling. Blekinge har också en industriell tradition som 
domineras av några fa och konjunkturkänsliga större tillverkningsföretag.

Efterkrigstidens ekonomiska utveckling har därför varit något av en berg-och-dal- 
bana som följt exportmarknadens upp- och nedgångar. Under 1950-talet skedde en kraf
tig industriell tillväxt då nya verkstäder tillkom och flera av länets äldre industriella flagg
skepp såsom exempelvis Kockums Järnverk och Emaljerverk i Kallinge/Ronneby ex
panderade kraftigt, 1970- och 1980-talen innebar en nedgång med industriell nedlägg
ning, speciellt av de äldre verkstäderna. Dominansen av större verkstadsindustrier är allt
jämt hög i Blekinge. 1988 sysselsatte de nio största företagen över sextio procent av 
Blekinges industriarbetare.
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1990-talet har inneburit en nyetablering framförallt inom IT-sektorn. Även den of
fentliga sektorn har varit betydande i Blekinge vilket förklaras mot bakgrund av ett 
omfattande militärt engagemang i länet, speciellt kring Flottans och Kustartilleriets 
anläggningar i Karlskrona. Endast sex procent av befolkningen är sysselsatt inom skogs- 
och jordbrukssektorn. Under den senaste 30-årsperioden har antalet aktivt brukande 
gårdar halverats.

Landskapet Jämtland

Naturen

Uppslagsverkens övergripande beskrivning av Jämtlands geografiska storformer bildar 
nästan ett tvärsnitt genom Sverige, från gränsfjällen i väster mot bottenviken i öster. I 
likhet med Blekinge indelas det jämtländska naturlandskapet i tre olika geologiska re
gioner. Från landskapsgränsen i öster sträcker sig en östlig urbergsregion upp mot Stor
sjön. Terrängen är här kuperad med dalstråk i nordvästlig — sydöstlig riktning. Vid ett 
område kring Storsjön och i ett bälte upp mot norr återfinns ett planare område, den så 
kallade centrala kambrosilurslätten.Väster om Storsjön börjar fjällregionen som med ett 
förfjällsområde övergår till högfjäll mot norska gränsen. Högfjällsområdet har en rad 
markerade toppar som exempelvis Sylarna, Lunndörrsfjällen och Frostviksfjällen. 
Indalsälven med dess biflöden avvattnar området.

De geologiska storformerna ger även i Jämtland upphov till speciella naturgeografi- 
ska förhållanden. Den östliga urbergsregionen domineras av vida barrskogsområden och 
inslag av myrmarker. Jordmånen i det centrala kambrosilurområdet består bland annat 
av skifferarter samt kalksten. Inom detta område återfinns Jämtlands bästa jordbruksbygder. 
Fjällområdet domineras åter av barrskog som på hög höjd avlöses av lägre fjällbjörk
skog.

Den skillnad mellan de äldre och nyare uppslagsverken som fanns när det gällde be
skrivningen av Blekinges naturgeografiska förhållanden återfinns även när det gäller 
Jämtland. Jag skall här inte ånyo fördjupa mig i denna aspekt, utan bara fästa uppmärk
samheten på ett tidstypiskt drag. Nordisk familjebok börjar sin jämtlandsskildring med en 
detaljerad beskrivning av landskapets större fjäll och vattendrag. Dessa återges med ex
akta höj dangivelser och noggranna uppgifter om fjällvärldens avvattningsområde och 
hur vattendragen är förbundna med varandra. Idag framstår det utrymme som lämnas 
åt beskrivningen av Jämtlands hydrologiska förhållanden och den frenesi med vilken den 
utförs som en både främmande och fascinerade drillning i sakuppgiftlämnandets konst. 
Ett exempel:

Invid Blåsjöfj allen börjar å andra sidan om riksgränsen ett annat vattendrag, som
genomflyter många vid denna östra sida liggande sjöar, Stora Blåsjön (433 m.), Jormsjöarna,
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Kvarnbergsvattnet (311 m.) m. fl. sjöar söder om hvilka Munsfjället höger sig till omkring 
1,240 m., och fortgår vidare i sydöstlig riktning genom en rad af långsträckta vatten
samlingar till den inemot 60 km. långa, men blott några kilometer breda Ströms vattudal 
(286 m.) och dess fortsättning Fångsjön, i hvilken inom Ångermanland vattendrag delar 
sig i de mot Ångermanälfven flytande Vengel- och Faxälfvarna (Nordisk familjebok, 1910, 
band 13, spalt 367).

Någon motsvarighet till denna sifferexercis finns inte när det gäller beskrivningen av 
Blekinges naturlandskap. Det är tydligt att överdirektören och chefen för statistiska cen
tralbyrån, Karl Sidenbladh, som hade fått i uppdrag att upprätta de första landskaps- 
översikterna i Nordisk familjebok, hade ett helt annat slags material att tillgå då det gällde 
Jämtland. En bakgrund till den uppmärksamhet som han riktar mot Jämtlands vatten
drag kan vara skogsbolagens kartläggning av lämpliga flottleder och att Jämtland tidigt 
blev intressant för en naturvetenskaplig kartläggning (jfr Sörlin 1988). I uppslagsverket 
refereras undersökningar utförda av Sveriges geografiska undersökning från slutet av 
1800-talet, vid samma tid påbörjas även Jämtlands roll som ett nationellt turist- och alp
landskap. Perspektivet vänds därför också mot landskapet som turistvy: ”För turisten är 
landskapet med sin vackra och storslagna natur ett härligt land, men för den lantbruk
ande befolkningen ter sig förhållandet mångenstädes annorlunda.”

Denna turistiska invit utgör också en skillnad mellan skildringarna av Blekinges och 
Jämtlands naturlandskap, där Blekinge i detta avseende betecknar något av Sveriges 
glömda hörn.

Kulturen

Den interna kulturgränstematik som associeras med Blekinge har ingen motsvarighet i 
uppslagsverkens framställning av Jämtlands kulturhistoria. Däremot återkommer natur
ligt nog ett gränslandstema då närheten och kontakterna med Norge uppmärksammas.

Den summerande bilden av Jämtlands tidiga historia är dock inte entydigt utformad. 
I Svensk uppslagsbok beskrivs ett regionalt förflutet som ur ett arkeologiskt perspektiv 
visar på lämningar från stenåldern och framåt, men för perioden från bronsåldern och 
fram till Kristi födelse anges denna kontinuitet vara bruten, då endast ett knapphändigt 
fyndmaterial finns från denna period.Vikingatidens jämtländska landskap skildras däre
mot som ett väl utvecklat område där trakten kring Storsjön utgjorde regionens kultu
rella centralbygd:

Den första fasta bebyggelsen uppstod på lätt brukad mark nära de stora vattnen och särskilt 
i den bördiga trakten kring Storsjön.[...] Kontakten med omgivande landskap i väst, syd 
och öst var livlig, och Storsj obygden blev tidigt kulturcentrum och mötesplats för handel, 
i vilken jämtarna på grund av samfärdselläge och kynne togo livlig del (Svensk uppslagsbok, 
1959, band 15, spalt 367).
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Denna framställning med en klart definierad ”centralbygd” mitt i landskapet skiljer sig 
mycket från Blekinges delade kulturbygd. Bilden av det kulturellt homogena Jämtland 
har delvis problematiserats i Nationalencyklopedins beskrivning av landskapets förhisto
ria. Jämtland beskrivs här som uppdelat i två separata forntida kulturella miljöer. Den 
ena är, liksom i beskrivningen ovan, lokaliserad till Storsjobygdens jordbruksmarker, den 
andra beskrivs som en rörlig jägarkultur i de omkringliggande skogs- och fjällmarkerna:

I Storsj obygden fanns en bondekultur under järnåldern, medan skogsområdena innehåller 
talrika spår av äldre fangstkultur. Förhållandet mellan fångstkultur och bondekultur är 
avgörande i Jämtlands förhistoria (Nationalencyklopedin, 1993, band 10, sid. 282).

På vilket sätt dessa grupper har interagerat och/eller assimilerats redogör inte Nationa
lencyklopedin för, utan övergår raskt till att beskriva etableringen av bondebygden kring 
Storsjön.Vikingatiden framställs i detta sammanhang som en ”högkonjunktur” som varade 
in i äldre medeltid, utvecklingen bröts dock under 1300-talet då en nedgångsperiod in
träffade och ett stort antal gårdar lades öde.

Liksom för Blekinge anger uppslagsverken att det äldre jordbruket i Jämtland hade 
en utpräglad småbrukarkaraktär med en samansatt ekonomi där olika binäringar som 
kombinerades. Landskapets nordliga läge gjorde att beroendet av boskapsskötseln var 
större och den omfattande fäboddrift anges som något karaktäristiskt för området.

Någon egentlig beskrivning av folkkulturen görs inte i Nordisk familjeboks tidiga 
landskapsbeskrivning, däremot fmns en längre utläggning om ”allmogemålet”. Den lit
teratur som refererades återspeglar också ett tidigt forskningsläge, som motsvarade för
hållanden för Blekinge vid denna tid, med 1700- och 1800-tals verk som exempelvis J. 
O. Hagströms Beskrifning öfverJemtland från 1775 och P. Risslers Anteckningar om Jemtlands 
län från 1866. Bland den anförda litteraturen fmns även den norske historikern Edvard 
Bull representerad, och det finns anledning att återkomma till honom senare i avhand
lingen.

I Nordisk familjeboks tredje upplaga (1929) har ”allmogekultur” fatt en egen rubrik och 
ämnet handhas av etnologen Gösta berg, vid tillfället förste amanuens vid Nordiska 
museet. Han återger en bondekultur med influenser både från norskt och svenskt håll, 
men som också har tagit en ”självständig” väg genom att kvarhålla äldre drag. Ordet 
”åderdomlig” återkommer i texten: ”På näringslivets område bevarar J. många ålderdom
liga drag , särskilt ifråga om redskap ... Också med hänsyn till folkseden hör J. till de 
ålderdomligare svenska provinserna” (Nordisk familjebok, 1929, band 11, spalt 15). En 
landskaplig egenhet, också den ”ålderdomlig”, sägs storfamiljssystemet vara. Att denna 
sociala institution på många håll har bibehållits långt fram i tiden, vilket påverkat be- 
byggelsemönster så att i historisk tid friliggande gårdar var vanligare än större byar i Jämt
land: ”Länge har storfamiljssystemet här fortlevat d. v. s. flera generationer bodde på samma 
gård under husbondevälde av äldste manlige familjemedlemmen. Härigenom gynnades
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tendensen till stora och av många byggnader bestående gårdar” (Nordisk familjebok 1929, 
band 11, spalt 15). Om den samiska befolkningen omnämns helt kort att den kom till 
området för efter mitten av 1500-talet.

Under rubriken ”Folkkultur” återkommer Gösta Berg i Svensk uppslagsbok med ett 
innehåll som i huvudsak överensstämmer med det i Nordisk familjebok. Borta är nu de 
konservativa dragen i den jämtländska bondekulturen och i stället betonas landskapets 
kulturella ”särställning” med influenser från Norge:

J. intar i många hänseenden en särställning inom svensk folkkultur. Så synes ha varit 
förhållandet redan långt tillbaka i tiden, delvis beroende på landskapets nära förbindelser 
med Norge, i såväl geografiskt som tidvis även politiska hänseende. Bebyggelsen har liksom 
på västnordiskt område bestått av enstaka gårdar och några egentliga byar ha aldrig uppstått. 
Det sociala livet har präglats av detta förhållande, och familjen som enhet har fatt en 
dominerande ställning. Ingenstädes i Sverige torde den s. k. storfamiljen, d. v. s. flera vuxna 
generationers kollektiva hushåll under familjeöverhuvudets ledning, ha varit så utvecklad 
som i J. (Svensk uppslagsbok, 1959, band 15, spalt 378).

Till beskrivningen hör också en notis om den betydelse som transitohandeln bönderna 
utförde mellan norska köpstäder och svenska handelplatser hade för gårdshushållet. Mot 
denna bakgrund inför Nationalencyklopedin flera nya perspektiv i sättet att tematisera land
skapets förindustriella bondekultur.

Etnologen Maj Nodermann startar sin redogörelse med att anlägga ett klassperspektiv: 
Jämtland hade varken herrgårdar eller överklass, slår texten fast innan resonemanget förs 
över till betydelsen av handelsresorna före järnvägens tillkomst. Då det gäller det för
industriella jordbruket återkommer temat med en konservativ bondekultur: ”Jordbru
ket bedrevs ålderdomlig. Man skar säden med skära och tröskade med slaga, när man i 
kustlandskapen använde lie, tröskvandringar och storhässjor” (Nationalencyklopedin, 1993, 
band 10, sid. 282).

Som ett komplement till det anförda klassperspektivet återfinns också ett köns
perspektiv i beskrivningen av allmogebefolkningens arbetsår: ”Handelsresorna bestämde 
årsrytmen för männen, likaväl som fäboddriften för kvinnorna” (Nationalencyklopedin, 
1993, band 10, sid. 282).

I dessa skildringar av jämtländsk bondekultur har ord som ”ålderdomlig” och ” sär
ställning” en strategisk betydelse för syftet att ringa in ett regionalt kultursammanhang. 
Med begrepp som ”särställning” upprättas också gränser mellan vilka som tillhör och 
inte tillhör det kultursammanhang som åsyftas.

Landskapets samer har exempelvis i Nationalencyklopedin dels flyttats från ”Folkkul
tur” till ”Historia”, och dels till landskapsbeskrivningens sista stycke. Innehållet är dock 
det samma som i Nordisk familjebok:
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Samernas äldsta historia i J. är ytterst dunkel. Frostviksfj allen och området kring övre delen 
av StrömsVattudal har setts som ett ursprungligt samiskt land, medan fjällområdena söder 
därom troligen inte fick samisk befolkning förrän under 1500-talet (Nationalencyklopedin, 
1993, band 10, sid. 283).

Befolkningsmässigt skedde en tredubbling av invånarantalet i Jämtland under hundra
årsperioden från mitten av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Grundandet av 
Östersund 1786 kan i detta sammanhang ses som ett sätt att försöka skapa ett regionalt 
handelscentrum dit bondehandeln kunde kanaliseras och kontrolleras. En epok av expan
siv nyodlingsaktivitet tog vid, i synnerhet i landskapets norra och västra skogsbygder där 
orter som Frostviken fick fast bebyggelse vid mitten av 1700-talet. Det begynnande 
skogsbruket blev nu också ett viktigt komplement till jordbruket och kombinationen 
jordbruk på sommaren och skogsbruk på vintern blev för många män en vanlig 
arbetsrytm liksom fäboddriften för kvinnorna.

Jämtland blev tidigt ett föremål för turismrörelsen. Den norrländska tvärbanan gjorde 
området lättillgängligt och längs järnvägens sträckning mot de norska gränsfjällen för
vandlades flera mindre bondbyar till betydande turistorter, av dessa far Are och Duved 
idag sin prägel av anläggningar för vinterturism. I nordvästra Jämtland uppfördes också 
flera påkostade jaktvillor vid sekelskiftet av välbeställda engelska resenärer och svenska 
industrimagnater.

De flesta av dessa påkostade byggnader uppfördes i obruten terräng och beboddes 
endast kortare tider under året så som exempelvis Oscar Dicksons rosafärgade stora jakt
villa Rensjösäter, nordväst om Storlien.

Historia
Uppslagsböckerna redovisar en jämtländsk landskapsbakgrund där det politiska inne
hållet är tydligare framhävt än då det gäller skildringen av Blekinges historia. I detta 
sammanhang bildar ett gränstema en central utgångspunkt för att återge landskapets 
dubbla historiska allianser. När kristendomen infördes vid mitten av 1000-talet kom 
Jämtland i kyrkligt hänseende att knytas till Sverige, först till Sigtuna och sedan till 
Uppsala. I politisk mening förenades landskapet något senare under norsk kontroll. Land
skapet kom alltså att ur politiskt och kyrkligt hänseende underordnas dubbla adminis
trationer.

Inom landskapet upprättades en tidig regional indelning i så kallade fjärdingar, vilka 
alla ledde fram till Storsjön. Under medeltid övergavs detta system och tingslagen blev 
nu en grundindelning. Ting hölls inom tingslagen, men även ett gemensamt landskaps
ting, Jamtamotet, hölls på Frösön samtidigt med den årliga Gregoriusmarknaden.

I uppslagsböckerna finns det tydliga skillnader i hur landskapets historia utnyttjas, 
speciellt gäller detta gränsläget och de dubbla historiska lojaliteterna. I första upplagan
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av Nordisk familjebok (1910) meddelas helt kort: ”under den första tid, från hvilken man 
har någon kännedom om Jämtland, var det oafgjordt, om det hörde till Sverige eller 
Norge” (Nordiskfamiljebok, 1910,band 13,spalt 368).Detta tvehågsna perspektiv har ersatts 
med tvärsäkra påståenden i Nordisk familjeboks tredje upplaga från 1929:

Från 900-talet omtalas handelsfärder av jämtar, och det förefaller, som om allmogen redan 
då samlades på Frösön till Jamtamot. Jämtarna voro då oberoende men förmåddes hylla 
norske konungen Håkon den gode, som gav dem lag och rätt. Deras förbindelser med 
Norge och, efter Svolderslaget, med sveakonungen torde ha varit rätt svaga, och J. förblev 
länge ett slags självständigt bonderepublik. Senare forskningar har jävat uppgifterna omJ:s 
fasta anslutning till Norge redan i början av 1100-talet; anslutningen synes ha skett mot 
1100-talets slut, ehuru mycket av självständigheten ännu länge bestod. Landskapet 
privilegier bekräftades i ett Olof Håkanssons skyddsbrev 1381. Edv. Bull hävdar att J:s äldsta 
historia ger inblick i ett självständigt, primitivt bondesamfunds inre organisation, och 
ingenstädes i Norden, Island undantaget, har ett sådant bebehållits så länge och efterlämnat 
ett jämforelserikt material. På Frösön, <J.s hjärta», där vid Hof det förnämliga gudatemplet 
stod, bodde vid mitten av 1000-talet odalmannen Austman Gudfastsson, som enl. 
Frösöstenen lät kristna J. och bygga den första bron över Ostersundssundet (Nordisk 

familjebok, 1929, band 11, spalt 16).

Bakom denna regionaliserade historieskrivning stod Eric Festin, bördig från landskapet 
och Jämtlands förste länsantikvarie. Landskapet sätts här i centrum och i citatet återkom
mer nyckelbegrepp som ”handelsfärder”, ”Jamtamot”, ”självständig” och ”bonde
republik” som har fatt ett speciellt bruksvärde i den regionala retorik som utvecklats i 
Jämdand.

Eric Festin spelar här en viktig roll både som museiman och som skriftställare. Det är 
också tydligt hur Festin lånar vetenskaplig auktoritet för sin historiska beskrivning ge
nom att citera den tidigare nämnde norske historiken Edvard Bull och genom att an
vända en berättarstil där en diskussion om exakta årtalsangivelser motsvarar ett natur
vetenskapligt sätt att återge naturlandskapet genom precisa höjd- och längdangivelser 
etc. Denna strävan efter formell exakthet blandas dock med ett romantiserande perspektiv 
då Frösön beskrivs som Jämtlands ”hjärta” och genom att framhålla ”odalmannen” 
Austman Gudfastsson som lät kristna området.

Denna blandning av historiepositivism och landskapsromantik har fatt en subtilare 
utformning i de senare uppslagsböckernas skildring av jämtländsk historia. Svensk upp
slagsbok berättar att ”Jämtland har fatt sin karaktär bestämd av landskapets gränsläge. I 
grunden är det svenskt men har mottagit inflytande både från ö. och v.” (Svensk upp
slagsbok, 1959, band 15, spalt 373). Vidare omtalas att Jämtland hade en ”viss” eller en 
”relativ självständighet” som historiskt landskap. I 1990-talets Jämtlandsbild, förmedlad 
av Nationalencyklopedin, har ”bonderepublik” ersatts med en fokusering på bönders 
handelsresor och regional ”identitet”:
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Ett genomgående drag i Jämtlands historia är den djupa kulturella gemenskapen med både 
det norskaTrondelag och de angränsande svenska landskapen. En stark inre identitet paras 
med öppenhet mot både Sverige och Norge. På grund av omfattande bondehandel var 
Jämtland beroende av goda förbindelser åt båda håll (Nationalencyklopedin, 1993, band 10, 
sid. 283).

Frågor om vilken eventuell statsbildning som landskapet tillhörde i historisk tid har i 
denna regionaliserande historiskrivning fatt träda i bakgrunden. I texten framställs i stället 
Jämtland som ett gränsland med en medeltida position som norskt skatteland och med 
en liknande status och egenadministration som andra perifera områden i det norska ri
ket såsom Orkney- och Shetlandsöarna. En reminiscens från Festins självständighets- 
retorik återfinns dock i följande passus: ”Under nordiska sjuårskriget 1563 — 70 var J. 
ockuperat av Sverige men lades därefter under Trondheims stift” (Nationalencyklopedin, 
1993, band 10, sid. 283).

Även då det gäller de dansk/svenska krigen under 1500- och 1600-talen, som be
rörde landskapet i lika hög som Blekinge, har dessa händelser infångats i en regionali
serande berättartradition. Krigshändelser vars förlopp vida överskrider ett regionalt sam
manhang har i Jämtland fatt en landskaplig förankring genom att benämnas efter namn 
på officerare som var inblandade i händelseförloppet. I citatet nedan skildras landska
pets sista övergång till Sverige och stormaktspolitikens slutskede genom att den svenske 
officeren Baltzar Bäck och den norske ståthållaren Hannibal Sehestedt får beteckna skilda 
krigshändelser:

Efter Kalmarkriget 1611 -13, i Jämtland kallat Baltzfej den, försämrades allmogens politiska 
och ekonomiska villkor radikalt. Även kriget 1643-45 (Hannibalsfejden) drabbade 
Jämtland, och landskapet kom i freden i Brömsebro att tillfalla Sverige. Därefter kom allt 
högre skatter, skansbyggen och upprättande av jämtländska regementen att utarma 
befolkningen. Under kriget i slutet av 1670-talet hälsades norrmännen som befriare, när 
de för en kortare period intog landskapet. C. G. Armfeldts misslyckade fälttåg tillTrondelag 
och det katastrofala återtåget över fjällen till Duvedsområdet nyåret 1719 blev i Jämtland 
stormaktstidens tragiska slutpunkt (Nationalencyklopedin, 1993, band 10, sid. 283).

Frihetstidens 1700-tal och fram till 1800-talets senare del framställs som en för Jämt
land expansiv period med stark befolkningsökning. Huså gruva och bruk från 1700- 
talet räknas till Jämtlands tidiga industriella verksamhet. Men i jämförelse med Blekinge 
kom någon genomgripande industrialisering inte att äga rum i Jämtland. Sågverkens och 
senare massaindustrins framväxt skedde vid Bottenvikskusten och denna industrietable- 
ring kom att påverka Jämtland socialt och ekonomiskt.

Skogarna exploaterades och gav försörjning åt en ökande befolkning, men redan under 
1920-talet inföll en stagnation. Merparten av skogsprodukterna forslades till kustens såg-
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verk och massafabriker för förädling och efterkrigstidens mekanisering av både jord- 
och skogsbruket har medfört en avfolkning av skogsbygden och att den hävdade mar
ken har koncentrerats till Storsjobygden.

Länet Jämtland

På ett sätt som motsvarar min beskrivning länet Blekinge har Svensk uppslagsbok och 
Nationalencyklopedins använts för denna sammanfattning av 1900-talets tendeser. Jämt
lands län är till omfånget landets tredje största län och upptar en yta av 49 443 km2.Till 
skillnad från Blekinge sammanfaller inte läns- och landskapsgränserna i Jämtland. I Jämt
lands län ingår de två landskapen Jämtland och Härjedalen samt delar av Hälsingland, 
Ångermanland, Dalarna, Medelpad och Lappland. Administrativt indelas Jämtlands län 
i åtta kommuner: Strömsund, Krokom, Ragunda, Bräcke, Östersund, Åre, Berg samt 
Häijedalen som utgör en egen kommun. Östersunds kommun är den till invånarantalet 
avsevärt största med 58 700 invånare. Östersund är också residensstad.

Jämtlands län bildades 1810 då landskapet Jämtland avskildes frånVästernorrlands län 
och landskapet Härjedalen från Gävleborgs län. I jämförelse med Blekinge är Jämtland 
ett mycket glest befolkat län. Blekinges medeltal på 51 invånare per kvadratkilometer 
motsvaras här av endast 3 invånare per kvadratkilometer. Liksom i Blekinge är befolk
ningen ojämnt fördelad i Jämtland. I länets tätorter bor över sextio procent av befolk
ningen och nära hälften av den totala folkmängden bor i Östersunds kommun, det vill 
säga på en yta som endast utgör drygt fyra procent av länets hela utbredning.

Den demografiska utvecklingen i Jämtland visade under en period, mellan 1950-ta- 
let och fram till 1970-talet, en negativ utveckling. Under denna tid förlorade länet 14 
procent av sin befolkning. 21300 personer flyttade ut från länet och den totala folkmäng
den sjönk från 152 710 till 131 410 invånare. Under 1970-talet avstannade befolknings- 
minskningen och invånarantalet började under en kort period att öka. Under 1990-ta- 
lets senare del har dock länets befolkning åter börjat sjunka.

Som en följd av den stora utflyttningen under 1950 - 1970-talen dras landskapet med 
en sned åldersfördelning. Nästan var femte invånare är 65 år eller äldre och stora skill
nader finns även mellan länets urbana delar och landsbygden som domineras av en äldre 
befolkning.

Näringslivet i Jämtlands län har en struktur som markant skiljer sig från Blekinge. Länet 
rymmer tolv procent av Sveriges produktiva skogsmark, vilket gör Jämtland till ett av 
landets mest skogsrika län. Över hälften av länets yta täcks av brukad skogsmark. Större 
skogsbolag som SCA och MoDo äger cirka fyrtiosex procent och trettionio procent ägs 
av enskilda brukare. I ett område, med Storsj obygden som centrum, återfinns en större 
sammanhängande jordbruksbygd. Området är inte stort, cirka en procent av länets to
tala yta, men jord- och skogsbruk sysselsätter cirka åtta procent av länets befolkning. Detta
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är en andel som betydligt överskrider riksgenomsnittet, som ligger på en procent av be
folkningen.

Tillsammans med Gotland utgör Jämtland Sveriges minst industrialiserade län. Den 
industriella strukturen består mestadels av mindre foretag. Endast tre arbetsplatser med 
över 200 anställda fmns i länet. Den offentliga sektorn är numerärt stor och anställer 
trettioåtta procent av länets förvärvsarbetande. Turism har blivit en av Jämtlands vikti
gare näringsgrenar.

Förskjutningar

När uppslagsverken läggs sida vid sida blir man uppmärksam på några skillnader mellan 
texterna. En sådan uppenbar olikhet är beskrivningarnas omfång. Det är stor skillnad 
mellan Nordisk familjeboks magra beskrivningar av Blekinge (1905) och Jämtland (1910) 
och de ordrika landskapsbilder som återfinns i Svensk uppslagsbok. En annan skillnad är 
den massiva faktaleverans som Svensk uppslagsbok tillhandahåller och de mer generalise
rande beskrivningarna i Nationalencyklopedin. En tredje skillnad är att det vetenskapliga 
språkbruk, söm också återfinns i Svensk uppslagsbok, har nedtonats i dagens uppslagsverk.

Dessa förskjutningar återspeglar de intressekonjunkturer som de svenska landskapen 
har varit utsatta för. Det är framför allt under en fyrtioårsperiod från 1920-talet och fram 
till 1960-talet som landskapet som natur- och kulturfenomen har legat till grund för en 
ambitiös vetenskaplig utforskning. Sigurd Erixon och Sven Björnsson var två av de 
personer som ersatte de 1700- och 1800-talsbeskrivningar, som hade utförts av präster 
och resenärer, med modernare blekingebeskrivningar. För Jämtland kom museimannen 
Eric Festin att fa ett motsvarande inflytande. Vid sidan om denna vetenskapliga kart
läggning av Blekinge och Jämtland sammanfaller perioden också med något av en hög
konjunktur för den populariserande landskapslitteraturens ”upptäckt” av de svenska land
skapen. Nu publiceras de stora och påkostade bokverken, exempelvis Allhems förlags 
rikt illustrerade och påkostade landskapsserier och Bonniers Sverigefoliant, och det är 
vid denna tid som Sveriges kända författare skriver personligt utformade litterära 
landskapsgestaltningar. Under denna period far landskapen en litterär identitet.

Det narrativa gestaltningssätt som dominerar uppslagsverken är komprimerade fakta
berättelser. Texterna är distanserade, objektivt hållna och inriktade på sakförhållanden. 
Detta är en beskrivningsform som med Roland Barthes (1969) distinktion mellan de 
två semantiska nivåerna, den denotativa och den konnotativa, strävar efter att så långt 
som möjligt tillhöra den förstnämnda. På en denotativ nivå skapas betydelser genom en 
”rak” relation mellan ett tecken, en bild eller liknande symboliska uttryck och det som 
betecknas (jfr Hall 1997:38). Uppslagsverkens landskapsrepresentationer infogas således 
i en positivistisk tradition med en beskrivningsrealism där förhållandet mellan diskursernas 
beskrivningar och den verklighet som beskrivs lämnas mer eller mindre oproblematiserat.
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Med Bengt Molander (1996:93 ff.) kan man göra en analytisk skillnad mellan två olika 
slags textuella verklighetskonstruktioner. Den slutna texten syftar till att föra ett resone
mang eller beskrivning till punkt. Idealt sett syftar slutna texter till att förmedla en ut
tömmande bild av det som diskuteras vilket gör ytterligare tolkningar eller nyanseringar 
överflödiga. Den slutna texten appellerar därför inte till läsarens fantasi eller gestaltnings- 
förmåga, utan förmedlar en slutgiltig version av de händelser, objekt eller processer som 
beskrivs. En sluten text kan därmed också betraktas som en auktoritativ berättelse som 
avslutar resonemang i stället för att öppna dörrar mot nya tolkningsalternativ.

Texter av faktakaraktär, däribland de uppslagsverk som har berörts i detta kapitel, med 
en ambition att sakligt representera sociala och materiella verkligheter såsom ”verkliga” 
förhållanden, har ofta den slutna textens karaktär. Beskrivningar av detta slag framställs 
med en indexikal, det vill säga en semantiskt ”rak”, relation till den verklighet som be
skrivs. Textens betydelser ruvar så att säga ”i beskrivningen” självt, och är inget som skapas 
eller uppstår i mötet mellan läsaren med texten. Detta skiljer en sluten text från en öp
pen text. En öppen text har en narrativ form som möjliggör nytolkningar och läsarens 
gestaltningsförmåga är viktig i den meningsproduktion som sker i mötet mellan text och 
läsare. Om slutrepliken kan sägas vara en metafor som betecknar den slutna texten, då 
kan dialogen vara en motsvarande metafor för den öppna textens struktur. De populära 
landskapstexter som är föremålet för nästa kapitel kan karaktäriseras som sådana öppna 
texter.



Berättelser om plats 
och identitet

Blekinge län: Sägnen om guldskeppet; Snorrebocken; Stumholmen; Skottbergska gården; 
Om tulpaner och nejlikor; Fridlevstad kyrka;Julträd;Ankarstock och lax; Punschmuseum.

Jämtlands län: Storsjöodjuret; Spela monke; Östra Arådalens fäbod; Målade och snidade 
möbler; Vemdalens kyrka; gästgiveriet på Jamtli Historieland; Ripa och Fjällröding; 
Enbärsdricka.

1 ur fångar man bäst ett landskaps innehåll? I det föregående kapitlet gav jag ex- 
k/m empel på hur Blekinge och Jämtland kan återberättas inom ramen för en utpräg- 

/%/ lad faktadiskurs. Citaten ovan, som i punktform spaltar upp landskapen, kommer 
från Upptäcktsresan (1994), en publikation från länsmuseernas Publik- och profilprojekt. 
Här hastar Blekinge och Jämtland läsaren till mötes som regionala ”tio-i-topp-listor” 
med saker att göra, se och uppleva.

Upptäcktsresan beskrivs som en resehandbok för resenären som söker efter regionernas 
Sverige och skriftens landskapsbilder har en omisskännlig ton av kulturturismens 
semestereskapism. I andra sammanhang finner man landskapen förvandlade till identitets- 
skapande historiebilder. Ett sådant exempel är Bönder i Jämtland och Härjedalen (Svens
son 1991), en jubileumsskrift från LRF:s länsförbund i Jämtland. Boken böljar med en 
kort redogörelse för böndernas roll i den regionala historien:

I Jämtland och Härjedalen har jord- och skogsbruket alltid haft en särställning. Att vara 
bonde i Jämtland-Härjedalen har varit något alldeles speciellt. Kanske har det sin grund i 
att Jämtland varit en egen nation, en fri bonderepublik, någon gång under 1300-talet. [...] 

Historien har, kort sagt, haft en delvis egen gång i denna provins som bollats mellan de 
nordiska rikena i århundraden, men som aldrig riktigt velat inordna sig under någon av sina 
tänkta herrar.
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Följaktligen fanns här aldrig något feodalsystem inom jordbruket. Statarlängor och 
storgods lyser med sin frånvaro. I stället fanns här släktgårdar som burit sina familjer sedan 
1300-talet (Svensson 1991:8).

Jämtlandsbilden i Bönder i Jämtland och Härjedalen skapas genom en bekräftelsens retorik 
där sådant som anses vara karaktäristiskt lyfts fram och punktbelyses. Landskapet tillskrivs 
en kulturell organisation så att skillnader tydliggörs, samtidigt som regionen definieras 
som ett relevansfält för gemensamma intressen, förhoppningar och visioner.

I detta kapitel diskuterar jag landskapsbeskrivningar som tillhandahåller lättillgäng
liga bilder av Blekinge och Jämtland. Dessa skildringar kan med en enkel definition 
beskrivas som offentliga narrativer (jfr Somers & Gibson 1994:57 ff.), det vill säga ett 
öppet samtal där ett urval av historiska händelser och processer paras ihop så att me
ningsfulla sammanhang artikuleras.

Landskapens kulturhistoria populariseras här som identitetskapande kulturkrönikor 
och i detta sammanhang har jag intresserat mig för episoder där representationer av 
landskapliga ”ursprungsmyter” och ”folk” konstrueras.

Landskapsböcker

Bakom dagens förståelse av landskapen finns sekeltjocka lager av författare, poeter, fors
kare och resenärer som alla på sitt sätt har bidragit till att forma bilder av Blekinge och 
Jämtland. När Carl Hasselberg (1920), kyrkoherde i Grundsunda, norr om Örnskölds
vik, utkom med sin bibliografi över litteratur om Jämtland och Härjedalen 1920, be
hövde han över 200 sidor för att rymma alla titlar. Det självpåtagna uppdraget med att 
efterforska Jämtlands litterära källor hade sysselsatt honom i tre decennier.

En motsvarande bokskörd uppvisar Gösta Ottervik i sin blekingebibliografi från 1941. 
När Ottervik satte punkt, efter att ha förtecknat Sven Edvin Saljes roman Dimmorna lyfter, 
noterar han löpnummer 3251 vid romanens titel. Idag har Hasselgrens och Otterviks 
sammanställningar kompletterats med ytterligare en stor mängd litterära kartläggningar, 
stämningsfulla bilderböcker och detaljerade vetenskapliga beskrivningar.

I detta kapitel begränsar jag mig till en grupp av allmänt hållna landskapsbeskrivningar, 
hembygdsböcker och kulturhistoriska översikter som har tillkommit utanför den veten
skapliga faktadiskurs som berördes i föregående kapitel. Jag kommer i fortsättningen att 
referera till denna litteratur med den sammanfattande benämningen landskapsböcker. De 
böcker jag har använt kan indelas i två grupper:

Den första har tillkommit med ett uttalat syfte att fungera som läromedel i småskol
ans hembygdskunskap — till denna grupp hör exempelvis Nils Kroons Blekinge (1926) 
och Jämtland och Härjedalen som redigerades av Hanna Rydh (1948). Dessa landskaps-
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böcker ingår i serier utgivna av välkända svenska förlag som Bonniers förlag, Gleerup 
och J.A. Lindblads förlag.Till denna grupp hör även landskapsböcker som under 1980- 
och 1990-talen har utgivits av utbildningsförlaget Brevskolan (Sillrén & Svensson 1985, 
Gran m.fl. 1993, Nilsson 1982, Sjögren 1992).

Den andra gruppen har inte samma väldefmierade målgrupp, utan kan beskrivas som 
lättillgängliga landskapskrönikor riktade till en intresserad allmän läsekrets. Allhems förlags 
illustrerade landskapsböcker utgör här ett monumentalverk från 1950- och 1960-talen. 
Till denna grupp hör även böcker som Svenska Turistföreningens temaserier där vissa 
årgångar uteslutande ägnas åt Jämtland och Blekinge.

En avgörande betydelse för att jag började intressera mig för dessa landskapsböcker 
var några egenskaper som förenar dem till något av en egen genre. Böckerna har bland 
annat en ambitiös uppläggning med ett rikt kunskapsstoff från vitt skilda ämnesfält. 
Geologi blandas med arkeologi, botanik med historia och folklivsskildringar.Vid en jäm
förelse har böckerna också en disposition som efterliknar uppslagsverken .Vanligen bör
jar man beskriva naturlandskapet, först de geologiska förhållandena, därefter växtlighet 
och så vidare. Efter denna naturvetenskapliga inramning påbörjas beskrivningen av land
skapets kulturella och historiska innehåll.

Med Annick Sjögrens (1989) definition kan landskapsböckerna liknas vid summe
rande beskrivningar där ett axplock av händelser och företeelser fogas samman till en 
enhetlig berättelse. I de flesta fall har författarna inte utfört egna undersökningar, utan 
använder redan existerande beskrivningar för att beteckna ”typiska” eller representativa 
landskapsdrag. Mellan böckerna finns därför ett finmaskigt nätverk av intertextuella be
röringspunkter. ”Ekon” från olika författare och tidigare utförda beskrivningar trans
porteras från en ”textgeneration” till en annan och skapar ett genrebundet släktskaps- 
system (jfr Kristeva 1986:111). I detta sammanhang bildar landskapsböckerna ett diskursivt 
fält med mönsterbilder för hur ett landskap bör skildras och vad sådana beskrivningar 
bör innehålla.

Litteraturvetaren Edward Said (1997:87) har i ett postkolonialt sammanhang, där före
ställningar om ”Orienten” diskuteras, beskrivit hur genrespecifika representationer av 
kultur och historia bildas som en följd av vad han kallar för ”strategisk placering” och 
”strategisk gruppering”. Genom att förhålla sig positivt till innehåll och tendenser i en 
viss typ av litteratur — exempelvis kulturhistoriska landskapsbeskrivningar — och att 
göra genrens berättarkonventioner till sina egna, ”placerar” man sig som författare i 
genrens mittfora och skapar därmed en genväg för att producera egna beskrivningar. Med 
denna efterapning och reproduktion av genrens berättarmodus erhåller nya texter ”massa, 
täthet och referentiell makt” och invanda idealbilder av vad exempelvis ett landskap är 
för slags historiskt och kulturellt fenomen förstärks. Så medverkar de landskapsböcker 
som diskuteras i detta kapitel till att befästa idealbilder av vad som konstituerar Blekinges 
och Jämtlands regionala identitet.
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Populära representationer och identitetsarhete

Kapitlet har två teoretiska utgångspunkter. Den första är att landskapsböckerna kan lä
sas som regional populärlitteratur där bilder av Blekinge och Jämtland konstrueras ge
nom en homogeniserande kulturdiskussion. Den andra utgångspunkten är att dessa 
populära landskapsskildringar kan förstås som en form av regionalt identitetsarhete.

Att förse landskapsböckerna med populärkulturella epitet kan behöva ett förtydligande. 
Populär är ett ord med flera konnotativa tolkningsmöjligheter. Med en vanlig lexikal 
definition förknippas populärt med något som är omtyckt av ett flertal. Populärt kan 
också ange att något är lättfattligt och tillgängligt för en större allmänhet. En annan 
betydelse återfinns i boken Hudud, där etnologen Magnus Berg (1998) använder ter
men ”populärorientalism” i samband med texter, filmer och videor som förenas av att 
de har Orienten som motiv.

Tillsammans formar dessa en diskurs där Orienten gestaltas genom konforma före
ställningar och hierarkiserande stereotypier. Berg ger sin definition av det ”populära” 
en betydelse som angränsar till populärkultur. De texter och filmer som han diskuterar 
har industrisamhällets produktions- och distributionsapparater som förutsättning, samt 
att de besitter ett underhållnings värde: ”De ska alltså i första hand inte vända sig till det 
distanserade, kritiska förnuftet och dess uppfodringar till granskning och skärskådande, 
utan till en mera avslappnad önskan om att bli road och förströdd” (Berg 1998:17).

Denna betydelse av det ”populära” i samband med kulturella yttringar har utvecklats 
av medieforskaren John Fiske (1989). Han ser i populärkulturen en ”underdog-kultur” 
som med lika mått av progressivitet som subversivt överskridande utmanar en domine
rande kulturs sätt att reglera och skapa gränser:

Det finns alltid populärkulturella element som ligger utanför social kontroll, som rymmer 
eller opponerar sig mot hegemoniska krafter. Populärkultur är alltid en konfliktkultur, den 
är alltid involverad i kampen om att skapa social mening som är av intresse för de 
undertryckta men som inte föredras av den dominerande ideologin. Segern, dock flyktig 
och begränsad, i denna kamp skapar populär njutning [popular pleasure], för populär 
njutning är alltid social och politisk (Fiske 1989:2).

Med denna användning formas populärkulturbegreppet till ett semiodskt konfliktbegrepp. 
Det ”populära” riktar in sig på den symboliska sidan av vardagliga praktiker och fokus 
förläggs mot alternativa meningssammanhang och produktion av identitetsförmedlande 
innebörder.

Fiske använder sig av den franske kulturteoretikern Michel de Certeaus (1984) ana
lytiska uppdelning mellan taktiker och strategier för att knyta populärkulturen till rumsliga
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sammanhang. En betydelsefull, och aforismartad, mening i de Certeaus tankar kring 
rummet och rumsliga praktiker är ”Space is a practised place” (de Certeau 1984:117). 
Meningen återger i koncentrat de Certeaus förståelse av hur ”platser” förvandlas från 
fysiska lokaliteter till socialt och kulturellt meningsfulla ”rum”. Platser måste praktise
ras och kommuniceras för att bli meningsfulla, och detta sker då de används, genom
korsas och omtalas.

Det är mot denna bakgrund som användningen av begreppen strategi och taktik far 
betydelse. Strategiska positioner intar de som har förmågan att ”besitta” en plats och som 
kan sätta sin prägel på den genom att omforma dess konkreta miljö eller utforma de 
representationer som anger platsens betydelser. För andra, ställda utanför dessa makt
positioner, blir populärkultur ett alternativt betydelsegörande som sker i en värld som 
redan är inrutad och tolkad. Det subversiva momentet, ”the art of making do”, blir de 
taktiker som används för att kapa åt sig ett utrymme för det egna bruket av platser och 
artefakter som symboliska resurser.

Trots skillnader i sättet att perspektivera det ”populära” i populärkulturen finns för
enande drag. Ett sådant är förståelsen att populärkulturella teman har ett bruksvärde och 
detta bruksvärde, skriver Magnus Berg, är att förse oss med matriser i form av bilder, 
myter och föreställningar som befrämjar den egna identitetskonstruktionen.

Den definition av det ”populära” som jag använder i samband med landskapsböckerna 
ligger mellan Bergs tillbakalutade underhållningsperspektiv och Fiskes semiotiska 
konfliktperspektiv. Landskapsböckerna rymmer både bildande och underhållande am
bitioner, men också aspekter av det semiotiska konfliktperspektiv som Fiske represen
terar.

Böckerna tillhandahåller ett lättillgängligt kunskapsstoff och kan betraktas som ett slags 
populärvetenskap som både ska bilda och underhålla. Denna bildningsaspekt ger sig också 
till känna som en taktiskt utformad historieskrivning där sådant som anses vara land- 
skapligt genuint artikuleras i kontrast till angränsande områden. De populariserade 
blekinge- och jämtlandsbilderna får en identitetsinskärpande funktion. Mot denna bak
grund är en andra utgångspunkt för kapitlet att landskapsböckerna kan liknas vid kul
turhistoriska gestaltningar som resulterar i kategoriska identiteter (Calhoun 1994:26). 
Sådana identiteter konstrueras genom urval och genom att några fa drag framställs som 
ett kollektivs kärnegenskaper.

Kategoriska identiteter bygger således på en repressiv likhetsprincip: avvikande feno
men eller grupper tystas eller marginaliseras. I landskapsböckerna artikuleras sådana 
hegemoniska bilder genom att landskapens mångfald reduceras till några fa dominerande 
tolkningar.

En uppgift för den fortsatta diskussionen är därför att undersöka vilka regionala mo
tiv och tematiseringar som formas i dessa populära landskapsbeskrivningar.



LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

Berättarmodeller och tendenser i landskapsböckerna

I landskapsböckerna används två representationsmodeller för att organisera landskapet 
som en sammanhängande berättelse. Den ena metoden kan kallas för kulturhistoriskt 
collage. I detta fall gör beskrivningarna punktvisa nedslag i det förflutna och lyfter fram 
vissa händelser, personer och platser som betydelsefulla kulturella orienteringspunkter. 
I den andra modellen arrangeras ett linjärt förlopp för att återspegla regionala 
epokiseringar. Historiska skeenden används för att belysa brottpunkter i landskapens 
förflutna och för att markerar signifikanta händelser. Ofta tas den konventionella natio
nella historieskrivningen som mall för dessa landskapliga ”utvecklingsberättelser”. Men 
till skillnad från exempelvis uppslagsverkens faktaredovisningar har landskapsböckerna 
en mer tillåtande attityd som ger större utrymme för regionalt utformade beskrivningar. 
Landskapet blir i detta fall en arena där den nationella historien växlas ned till ett lokalt 
historiedrama.

När sekelskiftets landskapsbeskrivningar ställs mot dagens motsvarigheter tydliggörs 
en kontinuitet och en reproduktion av genren huvudinnehåll, det vill säga det som 
Edward Said kallar för ”strategisk placering”. Men en sådan jämförelse visar även på 
tydliga förändringar. En uppfattning om genrens positionsförskjutningar far man genom 
att studera vad författarna själva uppgett vara motiven bakom böckernas tillkomst och 
vilka brukssammanhang som anges för landskapsbeskrivningarna.

Då tidningsmannen Johan Saxon Lindström i det sena 1800-talet inleder sin beskriv
ning över Jämtland så gör han det genom att raljera över utländska skribenters bristande 
kunskaper om Sverige. I en spansk geografibok, som Saxon för på tal, sammanförs exem
pelvis svenskan och norskan med slaviska språk.Visserligen var Sverige och Norge vid 
den tiden i union, men här hugger skribenten hårt i sten, konstaterar Saxon. Men å andra 
sidan, resonerar han vidare, ”hvad veta vi själfve om vårt eget land, och Norrland i syn
nerhet?” Han svarar själv på frågan: ”Ganska litet!”.

Detta är ett förhållande som hans skrift IJämtbygd. Studier och skildringar (1888) vill 
ändra på.Jämtland förtjänar i detta sammanhang en framskjuten position inom norrlands- 
landskapen, konstaterar Saxon, för inget svenskt landskap kan bjuda på sådan omväx
ling som Jämtland:

Civilisation och vild natur mötas också här så förunderligt.Järnvägsnätet har dragits midt 
in i ödemarken och gjort det lätt för den, som vill studera säregna förhållanden och njuta 
af väldig, skön natur att bli tillfredsställd. Blott en kort våglängd från den präktiga 
gästgivaregården, där äfven högt drifna anspråk bli fyllda, stiger blånande rök ur lappens kåta 
och ljuder klapprandet af renames klöfvar (Saxon Lindström 1888:7f.).

Vilken var bokens tilltänkta läsekrets? Saxon skrev sin bok då Jämtland var ett svenskt 
Klondike med stark inflyttning och Östersund utvecklades till centrum för handel och
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service for stora delar av Norrlands inland. Drivkrafterna var framförallt skogsnäringens 
råvaruexploatering och sågverksindustrin längs norrlandskusten genererade en stor 
omsättning av arbete och kapital (Bodén, 1994,1996;Edqvist 1989). Men det var inte 
bara en ekonomisk modernisering som hade påbörjats. Då Saxon skrev sin bok hade 
järnvägsresandet etablerat Jämtland som den svenska nationalromantikens panoramaföns
ter mot storslagen natur och en lantligt pikant fäbodkultur. Den nya tidens tendenser är 
också märkbara i den rubrik Saxon tilldelade bokens inledande kapitel: ”Jämtland för 
turisten”. När tvärbanan fram till Trondheim invigdes 1882 påbörjades också en föränd
ring av de gamla bondbyarna mellan Östersund och gränsfjällen i väster. Den tidiga ström
men av sanatoriebesökare, som med pipljud i bröstet gav epitetet ”luftgäster” ett inne
håll, ersattes nu med turister som med spänst i stegen trampade upp nya stigar längs 
bergsluttningarna (se Järnfeldt-Carlsson 1988). Det är främst till dessa tidiga turister som 
Saxon vänder sig med sin IJämtbygd.

När kulturskribenten Gustav Näsström (1937a) sammanställer sin jämtlandsskildring 
är det med blandade känslor han betraktar massturismens förändringskraft. Gränsfjällen 
har i Gustaf Näsströms ögon förvandlats till ett fashionabelt ”Urbs Alpina”. Stigarna som 
förr slingrade fram över fjällhedarna beskrivs som boulevarder med vitmålade rösen och 
träkors som riktningsanvisning till någon av turistföreningens iordningställda fjällstationer: 
det är bara maximihastigheter som saknas i detta turistifierade fjällandskap, raljerar Näs
ström. ”Man kan snart ana den dag, då det blir nödvändigt att placera en trafikpolis i 
ströget mellan Syl- och Helagsstationerna, dirigerande fotgängarströmmarna med 
vitbehandskade händer” (Näsström 1937a:122).

Denna utveckling har påverkat jämtlandsbilden, menar Näsström, så att landskapet i 
den allmänna uppfattningen präglas av fjällvyer och av motiv från Östersund.Tvärban
ans tillkomst har i detta sammanhang en kluven innebörd. I sin tidiga landskaps- 
beskrivning såg Saxon hur järnvägen öppnade Jämtland och gjorde landskapet tillgäng
ligt för resande som intresserade sig för områdets speciella blandning av kultur och na
tur. Femtio år senare konstaterar Näsström krasst att Jämtland har blivit ett rekreations- 
landskap: ”Man reser inte dit för att lära känna folket och den lokala kulturen utan för 
att vila ut eller roa sig och helst då i en miljö av internationellt modern typ, utan kon
takt med ortens säregna livsvillkor.” Tvärbanans invigningsår 1882 markerade den defi
nitiva slutpunkten för det jämtländska ”kulturstadium” som Näsström med stor iver 
återberättar.

Gustav Näsströms landskapsbeskrivning kan karaktäriseras som en kulturhistorisk 
kavalkad där stort och smått passerar revy inför läsaren. I många fall intar han en distan
serad position till det Jämtland som skildras och han strör med lätt ironi både ris och ros 
över området och dess inbyggare. Det intressanta med Näsström är hans uppfattning att 
det har utvecklats två slags jämtländska landskapsbilder; den ena är modern och sprungen 
ur gränsfjällens turistbyar, den andra är traditionell och hör det egentliga Jämtland till. 
Det är mot denna bakgrund som Näsström ser att han har en uppgift att fylla. Han är
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den kunnige och påläste landskapsciceronen. För att fa syn på det ursprungliga landska
pet, skriver han, måste perspektivet

utvidgas över hela Jämtland. En väldig stråkväg kommer i sikte, en kungsväg för jämtarnas 
företagaranda och samhällsbygge, gagnelig i många stycken, farlig i andra. Den har lett till 
förmögenhet och till ruin, till världserfarenhet och vidsynt människokunskap men också 
till moralisk urartning. När tvärbanan tog livsbetingelserna från den vägen och jämtarna 
måste stuva in sina formansslädar och skrindor i vagnslidret, ställdes Jämtland inför en 
ekonomisk revolution, vars verkningar alltjämt fortgår (Näsström 1937a:130).

Den ”kungsväg” Näsström använder som metafor för landskapskulturen upprätthölls av 
allmogens gamla handelsresor mellan norska och svenska marknadsplatser. Järnvägen, 
sinnebilden för det moderna industrisamhället, förändrade i grunden allt det som tidi
gare gav landskapet en egen identitet. När varor och människor började rulla på räls blev 
skrindorna omoderna och forbonden hamnade slutligen på museum. Jämtland ställdes, 
som Näsström skriver, inför en ekonomisk revolution med långtgående konsekvenser.

Följderna av denna modernisering, framförallt den avfolkning som skett under efter
krigstiden, bildar en viktig utgångspunkt för landsantikvarie Sten Rentzhogs bok Jämt
land (1984). Nästan hundra år har nu gått sedan Saxon presenterade området för de ti
diga turisterna, och nu, femtio år efter Näsströms landskapsguide, summerar Rentzhog 
de regionala effekterna av efterkrigstidens rationaliseringar:

För den som idag far uppdraget att skriva en bok om Jämtland är det [...] omöjligt att 
blunda för dagsläget. För det som gör Jämtland unikt i dagens Sverige är 1950-60-talens 
befolkningskris och dess följder. Jag har velat visa hur krisen uppstod som ett led i ett 
händelseförlopp med djupa rötter i Jämtlands historia, och hur även landskapets framtid 
måste ses som ett led i spelet mellan förr och nu, mellan människor och de naturgivna 
förutsättningarna, mellan självständighet och beroende av andra. Samtidigt har jag velat 
väcka stolthet och glädje över detta vidunderliga landskap och öka intresset och förståelsen 
för Jämtland hos alla som tillfälligt gästar oss eller har att fatta beslut om vår framtid 
(Rentzhog 1984:6).

Den jämtlandsbild Rentzhog levererar har ett klart definierat syfte: att ge perspektiv på 
strukturomvandlingens krisupplevelser och att skapa regional stolthet. Under 1960-ta- 
let kunde Jämtland tituleras som Sveriges mesta avfolkningslän och den negativa 
befolkningsutvecklingen bidrog också till att den samtida länsindelningsutredningen 
(SOU 1967:23) blev något av ett dråpslag för Jämtland. I korthet förslogs att området 
skulle sammanslås medVästernorrlands län och att Härnösand skulle bli den nya residens
staden (jfr Rolén 1990:597 f.). Förslaget omsattes aldrig i praktiken och Rentzhogs 
avslutningskapitel, ”Inför framtiden”, ägnas åt att argumentera för vikten av att inte låta 
landskapet förklinga som ett bihang till den ekonomiskt starkare Sundsvallsregionen.
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”Självständigheten från kustlandet har en avgörande betydelse för Jämtlands framtid”, 
skriver han, och i den vision som Rentzhog målar upp byggs framtiden på insikten att 
landskapet har en egen historisk identitet. Att förhindra att Jämtland sugs upp i genera
liserande begrepp som ”Norrland” och ”Norrlands inland” är därför av stor vikt:

Ingenting är så farligt för Jämtland som begreppet ”Norrland”, där vi är dömda till glömska 
bakom kustlandskapens befolkningsstarka industriregioner eller till att helt försvinna i 
hopplöshetens epitet: ”Norrlands inland”. Så länge vi försöker koppla vår framtid till 
generella insatser för norrlandslänen, så länge kan ingen utanför länets gränser inse våra 
problem och möjligheter.
Vi måste göra klart att Jämtland är landet annorlunda, ett gammalt landskap med samma 

rätt till en framtid som landskapen i södra Sverige och ett landskap som av geografiska och 
historiska skäl står med alldeles egna förutsättningar att möta framtiden. Alla vägar måste 
prövas för att nå ut med det budskapet (Rentzhog 1984:25 f.).

De tre beskrivningarna synliggör hur jämtlandsbilden far skilda bruksvärden vid skilda 
tider och hur beskrivningarnas fokusering förskjuts från Saxons turismannonsering till 
Sten Rentzhogs regionala mobilisering. I ett utvidgat perspektiv återspeglar dessa skrif
ter också nationella strömningar och moderniseringsprocesser. Näsströms beskrivning 
tillkom under folkhemmets moderniseringsepok, den föregicks av Saxons sekelskiftes- 
skildring vid brytpunkten mellan nationalromantik och industrialism och Rentzhog 
sammanställde sin bok då de första konturerna till ett nytt Sverige — postindustriellt 
och EU-inriktat — blev synliga. Mot denna bakgrund visar exemplet med jämtland- 
bilden på en perspektivförskjutning där landskapets återgivning som natur- och kultur
landskap ersätts med ett bruksvärde som ett identitetspolitiskt framtidsprojekt.

De tre landskapsböcker som refereras ovan tillhör samtliga kategorin översiktliga 
landskapsbeskrivningar som riktar sig till en bred läsekrets. Den positionsförflyttning som 
skisserats, från orienterande berättelser till en nutidsinriktad diskussion, kan även mär
kas i de landskapsböcker vilka tillkommit som undervisnings- eller studiecirkelmaterial.

William Anderson journalist och kyrkohistoriker, anger i sin Blekinge. Några uppsatser 
i Hembygdsundervisningens tjänst (1916), att huvudsyftet med boken är att hos de unga

söka mana fram längtan efter vidgade kunskaper och kännedom om den bygd, där deras 
vagga stått och deras fäder levat och nu vila under torvan. Den vill om möjligt också hos 
det uppväxande släktet väcka till liv kärleken till hembygden för att det härigenom må bliva 
en värdig förvaltare av det rika arv av stora minnen och hög kultur, som far och mor genom 
träget och uppoffrande arbete lämnat efter sig (ur förordet).

Det centrala budskapet i William Anderssons inledningsord är vördnad inför bygden och 
det ”rika arv av stora minnen” som tidigare generationer lämnat efter sig. I citatet igen
känns drag av sekelskiftets romantisering av hembygden och där landskapet framställs
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som en historisk minnesgemenskap och motbild till vardagssfärens krassa betingelser (jfr 
Forsslund 1914, Löfgren 1979). Principen att hellre tala om bygden än med männis
korna har fbrbytts 1980- och 1990-talens landskapsböcker. Ett utmärkande drag i Ulf 
Nilssons Blekinge (1982) och Per Sjögrens Blekinge (1992) samt i Lars Sillréns och Bo 
Svenssons Jämtland (1985) är fokuseringen på landskapens människor och deras levnads
villkor.

Samtliga dessa böcker utgavs i studieförbundet Brevskolans regi och berättarstilen har 
reportaget som modell. Författarna söker upp olika personer som inbjuds till ett samtal 
om landskapens kulturella betydelser och om regionen som en scen där politiska och 
ekonomiska processer blandas med vardagliga praktiker och personliga bekymmer.

Regionala tidslinjer och stamsagor

Det är tidigt 1900-tal. En ung grabb står med skärpt blick och ser ned på några män 
som arbetar metodiskt djupt nere i en grop. Pojken har lockats dit av antydningar om 
märkliga fornfynd som männen där nere på botten skrapar fram. ”Jag var bara en liten 
pojkvasker då man grävde ut vikingagraven i Höggärde”, berättade han vid ett senare 
tillfälle då han hade blivit en vuxen man. ”Ryktet om de märkliga fynden hade en så
dan lockelse på min fantasi, att jag olovandes sökte mig dit. Där, i en djup grop i jorden, 
var ett par man i arbete med små spadar. De påtade sammanbitet, energiskt och förhopp
ningsfullt i jorden, och en tredje man stod allvarligt begrundande över ett såll, genom 
vilket svart, doftande jord sakta strilade” (Nilsson-Tannér 1961:23).

Händelsen utspelades 1912 och mannen som återberättar sina minnen är Per Nils
son-Tannér, en av Jämtlands välkända författare och landskapsskildrare. Han återkom till 
händelsen då han skrev texten till Allhems förlags påkostade Jämtlandsbok. Barnets möte 
med det arkeologiska Jämtland beskrivs här som en ”konfrontation med sagans ur-Jämt- 
land [...] som satte spår, som kanske var det egentliga upphovet till mitt aldrig slock
nande intresse för hembygden, dess förflutna och närvarande. Den på något sätt knöt 
mig samman med hembygdens historia, dess nutid och forntid” (Nilsson-Tannér 
1961:23).

Den amerikanske sociologen Norman K. Denzin (1992:84) har karaktäriserat den typ 
av berättelser som används för att sammanlänka individuella upplevelser med större 
kontexter för personliga erfarenhetsberättelser. Per Nilsson-Tannér är kanske den för
fattare som tydligast förankrar sin landskapsbeskrivning i en sådan levnadshistorisk dis
kurs där betydelsen av det subjektivt upplevda förankras i en större regional och kul
turhistorisk kontext. Utgrävningslokalen blev i detta sammanhang ett nyckelhål där tids- 
lagren komprimerades till en känsla av landskaplig kontinuitet eller obruten ”tidslinje”1 
som förenade hans egen samtid och människorna i det förflutnas ”ur-Jämtland”. För-
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hållandet mellan hans personliga identitet och landskapets förflutna beskrivs som intim 
och direkt. Det vanliga är annars att landskapsböckerna konstruerar en regional 
epokisering som baseras på några för landskapen betydelsefulla nyckelscenarier (Ortner 
1973) som ligger utanför den egna erfarenhetssfären.

En drivande idé i de europeiska nationalstatsprojekten var tanken på samhällsbygget 
som en obruten historisk kontinuitet. Nationen betecknade i metaforisk betydelse ett 
”folk” som delade samma kulturhistoriska bakgrund. Sådana föreställningar om själv
ständiga och parallella utvecklingslinjer blev en viktig ideologisk utgångspunkt för kon
struktionen av det nationella sammanhanget som en symbolisk gemenskap (Anderson 
1993). När detta tankegods växlas ned till en regional nivå förvandlas det till myter om 
landskapens ursprungsfolk. För både Blekinge och Jämtland har sådana stamsagor2 ska
pats, men med varierande framgång.

Stamsagornas diskursiva förtjänst är att de formulerar symboliska kontinuiteter mel
lan landskap, historia och människor. I blekingelitteraturen förekommer dessa stamsagor 
som korta episodberättelser i de tidiga landskapsböckerna. Senare har dessa legender ersatts 
med arkeologins officiella historieskrivning. Per Sjögren konstaterar t. ex. helt kort att:

De första blekingarna kom söderifrån och slog sig ned på Listerlandet, troligen för omkring 
7000 år sedan. De var jägare, men för omkring 6000 år sedan började de att bruka jorden 
/... / Den perioden i odlingens historia kallas för den yngre stenåldern (Sjögren 1992:36).

Som omnämns i citatet förläggs vanligtvis Blekinges tidiga samhällsbildning till Lister
landet, på gränsen mot Skåne. Hit sägs den tidiga befolkningen ha kommit vandrande 
från Skåne, för att sedan fortsätta längs med kusten eller in i landskapet. När William 
Andersson, i det tidiga 1900-talet, ger sig i kast med att beskriva detta förlopp återger 
han ett Blekinge med en komplicerad befolkningssammansättning:

Det var ett kortskalligt jägar- och fiskarbefolkning av urgermansk stam, som nu bebodde 
den blekingska kusten, levande utefter kusten eller på flottar i insjöar och utnyttjade den 
skånska flintan till yxor, pilspetsar, skrapor och knivar, medan de av benet eller hornet 
tillverkade harpuner. Blott långsamt uppstod här en av långskalliga germaner buren 
åkerbruksidkande kultur, som koloniserade de högre uppåt floderna belägna trakterna 
(Anderson 1916:17).

Bilden av Blekinges två stamfolk beskrivs med den vetenskapliga rasläran som grund 
och klassificeringen blir ett viktigt instrument för att betona landskapets samhörighet 
med en större forngermansk kulturkrets. William Andersson är den blekingeskildrare som 
tydligast applicerar sekelskiftets rastankar på en diskussion om Blekinges kulturhistoria. 
Lite längre fram i sin beskrivning är det skärgårdsbefolkningen som blir utsatt för samma 
sorts rasklassificering:
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Fordomdags mer än nu avveko också öborna från den övriga befolkningen genom sitt 
utseende: svart stripigt hår, låg panna, utstående kindknotor, liten växt. Detta avvikande 
rasmärke är ännu representerat på den utanför Karlskrona liggande ön Hasslö samt på 
Listerlandet. Det är icke omöjligt, att vi här i dessa kunna se restera av det ursprungliga, 
oblandade blekingfolket ...” (Andersson 1916:38 f.).

Listerlandet återkommer i Blekinges landskapsböcker som en speciellt område. I cita
ten ovan framställs Listerlandet och dess befolkning som bärare av drag från den ”ur
sprungliga” och ”oblandade” landskapsbefolkningen. Hit kom också under folkvandrings- 
tid föregångarna som har gett upphov till Blekinges stamsaga: de mytologiska Herule- 
rna.3

Den historiska bakgrunden till detta folk finner William Andersson i de germanska 
stammar som först angrep det romerska riket och sedan drevs tillbaka av slaver. En del 
av dessa germanska stammar vandrade då mot norr och slog sig till slut ned i Blekinge. 
Även i detta sammanhang förs Listerlandet fram som en speciell del av landskapet. Hos 
den nutida befolkningen tycker sig William Andersson se tydliga spår efter Herulerna 
bosättning i området:

Omkring 500 återvandrade dock en del Heruler till Skandinavien, där de fingo boplats 
invid gauterna (göterna). Flera historic! anse, att det var i Blekinge ochVärend de slogo sig 
ned, och man har även i den nuvarande Listerlandsbefolkningen i västra Blekinge velat se 
starkt insprängda element av herulernas ättlingar. Men eljest skilde sig skandinaverna litet 
från sina germanska stamfränder i söder, vilka beskrivs som högresta med blå, hotfullt 
blickande ögon och rödaktigt hår (Anderson 1916:19).

I sin Blekinge Läsebok för skola och hem från 1922 förlägger Emil Petersson Herulernas 
ursprungliga hemvist till Danmark eller norra Tyskland. Med hänvisning till den romerske 
historieskrivaren Prokopios förklarar han hur en spillra av detta folkslag, efter många 
vindlingar på kontinenten under det romerska rikets sönderfall, hamnade i Blekinge och 
det småländska Värend. Även i hans berättelse görs rasegenskaper till en betydelsefull 
kategori. Berättelsens händelsecentrum lokaliseras även hos Emil Petersson till Lister
landet, som ånyo tillskrivs en särställning inom landskapet:

Traditionen om herulerna har särskilt på Listerlandet hållit sig fast, och den starka tillsats 
av främmande element, som karaktäriserar befolkningen i denna bygd, torde härledas från 
dem. Prokopios berättar, att herulerna offrade människor åt sina många gudar, och att äldre, 
orkeslösa medlemmar av familjen dödades med klubbor (Petersson 1922:42).

Ras var ett begrepp som tillskrevs stort förklaringsvärde i sekelskiftets sociala tillämp
ning av evolutionismens biologiska tankemodeller. Eugeniken, den ”positiva arvs
hygienen”, utvecklades nu till en vetenskaplig bedömningsgrund där rastanken förbands
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med utvecklingsoptimistiska visioner om det moderna samhällets effektivitet (jfr Frykman 
& Löfgren 1985:33 ff, Skovdahl 1996).

Det Rasbiologiska institutet i Uppsala, som startade sin verksamhet 1922, är kanske 
den tydligaste konkretiseringen av dessa tankar. Men idéklimatet avsatte sig även i ett 
intresse för landskapens ”folktyper” och en provkarta på sådana levererades av den kon
servative politikern och demografen Adrian Molin i boken Landskapskynnen från 1930.

De tidiga blekingebeskrivningarnas försök att med hjälp av mytiska forntidsfolk och 
påstådda rasegenskaper teckna konturerna till en blekingskt stamsaga far betecknas som 
ett misslyckat projekt. I stället för att förmedla kontinuiteten mellan nutid och dåtid 
producerade dessa berättelser en ideologisk återvändsgränd. En effekt av mytbildningen 
var att det skapades en intern annorlundahet i Blekinge där Listerlandet, med ”stark tillsats 
av främmande element”, blev något av en outsider i förhållande till resten av landska
pet.

Att Listerlandet återkommer i dessa tidiga landskapsbeskrivningar måste ses i relation 
till den forskningsverksamhet som rasbiologen och sedermera chefen för Statens insti
tut för rasbiologi i Uppsala, Herman Lundborg, utförde i området några år in på 1900- 
talet (se Lundborg 1913). Lundberg studerade en ärftlig och svårartad form av epilepsi 
som ofta fick dödlig utgång. Forskningen skulle bli mönsterbildande, men mottagandet 
av studien blev tillintetgörande för blekingebilden. Listerlandet fick nu en stark negativ 
klang och hängdes ut med grava degenerationstendenser. Lundborgs listerlandsunders- 
ökning recenserades i Ymer 1913 av Gaston Backman:

Blekingarna hafva ju af gammalt gjort sig kända för ett från det allmänna svenska något 
afvikande kynne. Under den tilldragande, glada, gästfria ogenerade ytan dölj er blekingebon 
egensinnighet, betydande lättretlighet och råhet, med benägenhet för tvister och processer, 
våldsamhet, hämndgirighet och grymhet. Afven förekomma här vida oftare än bland 
landets öfriga befolkning nervösa sjukdomar, speciellt fallandesot. Männen äro klena 
soldater, deras ojämna och obehärskade lynne gör det svårt för dem att finna sig i 
disciplinens kraft. Spritdrycker användas ännu gärna, och under ruset framträder den gamla 
vildheten; när detta väl är öfver, synas de ej ha någon aning om, hur de uppfört sig 
(patologiskt berusningstillstånd). / ... / De osympatiska drag, som känneteckna blekinge- 
befolkningen i allmänhet och listerborna i synnerhet och som fullständigt saknas hos 
svenskar af ren ras, äro högst sannolikt beroende på dålig rasblandning. / ... / Då förf. funnit, 
att alla ogynnsamma omdömen om Blekinges befolkning bekräftas genom hans samman
ställning, anser han sig kunna draga den slutsatsen, att blekingarna, som äro starkt 
uppblandade med främmande raselement, från socialbiologisk synpunkt tillhöra den 
sämsta delen af Sveriges befolkning (Backman 1913:412 ff.).

I ett försök att restaurera blekingebilden och finna något positivt i landskapets förflutna 
använder sig Emil Petersson av ett säkert kort som lånas från nationalromantikens por
trättgalleri. Den historiske blekingebon ikläds vikingakläder och framställs som ett mardigt
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kollektiv i full karriär: ”Blekinge är framförallt vikingalandet”, utropar Emil Petersson 
kort efter att han har deklasserat Listerlandet, ”Här har det vilda livet flammat häftigt 
och länge. Kobbar och grynnor i havsbandet mana fram bilden av de djärva och trot
siga männen i drakskeppet, som blänkte i solen” (Petersson 1922:43). Hans vision om 
vikingatiden som en regional guldålder har dock fatt liten genklang bland de landskaps- 
böcker som behandlar Blekinge.

Det ”riktiga” Blekinge

Den tidiga försöken att formulera en blekingsk stamsaga falierade. De rasbiologiska 
övertonerna förband landskapet med en stigmatiserande faktadiskurs som dessa kultur
historiska ”ur-folksberättelser” aldrig hämtade sig ifrån. Representationerna av det ”rik
tiga” Blekinge har i stället utförts med hjälp av romantiserande naturlyrik och en fram
ställning av Blekinge som ett behagfullt småbrukarlandskap. Metaforen ”SverigesTräd
gård”, som har blivit ett vanlig epitet för att ge landskapet en identitet, ligger långt ifrån 
sekelskiftets rasspekulationer. Historiskt har metaforen en motsvarighet i 1700- och 1800- 
talets resebeskrivningar, då Blekinge återgavs som en av naturen själv åstadkommen 
engelsk park (jfr Wachtmeister 1971:17 f.). Denna tradition har förvaltats väl och träd- 
gårdsmetaforen har blivit ett nyckeltema som används för att profilera landskapet. I All
hems praktfulla landskapsbok återger exempelvis folkskolläraren och hembygdskänna- 
ren Sven-Öjvind Swahn denna sammansmältning mellan resenärer uppskattande blickar 
och landskapliga införståddheter:

De landskapsvyer de då far njuta av, och de minnen de därifrån för med sig blir nästan 
uteslutande av idyllisk art. Slagordet ”Sveriges trädgård” blir nog för dem ett bestående 
begrepp förknippat med denna leende bygd. Och det är ju klart, att vi blekingar tycker det 
både är roligt och behagligt, att just det skira och trolska i vårt landskap blir det, som först 
faller främlingen i ögat, men å andra sidan vet vi också, att allt detta fagra och leende utgör 
endast en del av vår provins och att bakom denna lyriska ridå ligger ett allvarstungt och 
fattigt Blekinge, där en idog befolkning för en strävsam tillvaro. Men denna blandning av 
idyll och karghet, av fattigdom och rikedom i naturen, det är just det riktiga Blekinge, det 
landskap, som en bleking räknar för sitt och för det bästa (Swahn 1965:79 f.).

I efterkrigstidens landskapsböcker görs bara lakoniska försök att narrativt återskapa ett 
”ur-Blekinge”. I Ulf Nilssons Blekinge från 1982 återfinns de historiska motiven med 
de första blekingeborna, men nu som ett slags motberättelse till de tidiga försöken att 
skapa en blekingsk stamsaga: ”De kom från Skåne-hållet längs kusten. Man finner de 
första bosättningarna på Listerlandet, där kritkalken i berggrunden skapat en lättbearbetad
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åkerjord. [...] De tidiga blekingarna var alltså inte en isolerad ‘folkspillra’ utan har stark 
anknytning till en större europeisk gemenskap” (Nilsson 1982:16). I stället för att låta 
berättelsen ta en kulturhistoriskt vändning anför Ulf Nilsson naturen såsom det cen
trala temat i den blekingska landskapsidentiteten. Det första kapitlet i boken heter kort 
och gott ”Det här är Blekinge” och här friläggs några landskapliga karaktärsdrag. 
Fokuseringen på naturlandskapet är genomgående. Havet, skärgårdens öar och inlandets 
ekdungar beskrivs:

Det är denna omväxling och dessa små förhållanden som gör landskapet så vackert.Trakten 
far inte sin karaktär av de stora vyerna och de milsvida utsikterna. Här finner man små 
backar med en förförande blomsterrikedom, en tät grönska, fågelsång och humlesurr.
Det är kanske betecknande att landskapets store författare, Harry Martinsson, skrivit en 

bok med titeln ”Utsikter från en grästuva”. Det är i det perspektivet som Blekinge ska 
betraktas. Landskapet är som en stor trädgård, där man kan slå sig ned vid varje tuva och 
ha en hänförande utsikt över det lilla (Nilsson 1982:9).

Jämtländsk identitetsformering

En regionaliserande historieskrivning med större framgång finner man i Jämtland. Här 
bildar framställningen av landskapet som en medeltida ”bonderepublik” ett identitets- 
skapande projekt. Ett aktuellt replikskifte i denna fråga utspelades i Jämten mellan his
torieprofessorn iTrondheim, Steinar Imsen, och den jämtländske författaren och kultur
skribenten Carl-Göran Ekerwald (seJämten 1996 & 1997).Jag skall här inte gå djupare 
in på de historiska argumenten, utan kort beröra positionerna i debatten.

I egenskap av professionell historiker förkastar Imsen tanken på det gamla Jämtland 
som en självstyrande ”republik”. Området beskriver han i stället som en norsk provins
kommun, utan den sociala och kulturella homogenitet som retoriken vill göra gällande. 
Enligt idealbilden skapades ”republiken” av jämbördiga bönder som interagerade i en 
lokal politisk gemenskap. Enligt Imsen är detta en mytbild. Den sociala strukturen i det 
medeltida Jämtland var skiktad, och liksom på andra platser fanns det en makthierarki 
även hos landskapets befolkning.Vid sidan om allmogebefolkningen fanns exempelvis 
en lokal bondeelit med starka band till den norska kungamakten. Han sammanfattar sina 
huvudpunkter: ”Påståendet att Jämtland under medeltiden skall ha varit någon slags 
bonderepublik har inget stöd i källmaterialet. Hur situationen kan ha varit tidigare, d.v.s. 
innan jämtarna gav sig under den norske kungen, vet vi lite om” (Imsen 1996:63). 
Dessa påståenden fick inte stå oemotsagda. Carl-Göran Ekerwald ser ideologiska över
toner i Imsens diskussion — den bottnar i en ”stornorsk anda”. I Ekerwalds egen argu
mentation vägs historiska källor mot varandra och olika forskare och historiker lyfts fram 
för att understödja resonemanget. Ekerwalds ståndpunkt är klar:
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Imsen visar i sin uppsats att Jämtland inte var någon republik när det styrdes av den norska 
konungen. Om den saken behöver inte råda någon som helst kontrovers.

Frågan gäller Jämtlands status innan landet kom under Norge. Och i mina ögon har den 
bild Taranger, Bull och Koht gett av en oberoende jämtländsk republik för tiden före 1178 
en hög grad av sannolikhet. De försvarar ingen ”myt”. Någon sådan har aldrig funnits 
(Ekerwald 1997:161).

Diskussionen belyser en intressekonflikt mellan en akademiskt skolad och en bokligt 
lärd historieberättare. Landskapets kulturhistoria skrivs här in två skilda diskursiva rikt
ningar som med Bourdieu (1977) kan anges med termerna doxa och opinion. Som 
universitetshistoriker befinner sig Imsen inom ”sanningens fält” och hans beskrivning 
far legitimitet genom att grunda sig på fackmannens argument. Mot dessa doxa-före- 
ställningar positionerar sig Ekerwald såsom en ”organisk intellektuell” (Gramsci, efter 
Brantlinger, 1990:96 f.), en person som artikulerar den egna gruppens eller rörelsens 
ståndpunkter. Genom sitt regionala inifrånperspektiv öppnar han landskapet för alter
nativa och identitetsformerande beskrivningar. Med denna hållning blir Jämtlands för
flutna till en retorisk opinionsyttring, ett fält tillgängligt för diskussion och kamp om 
tolkningsföreträden.

Utifrån avhandlingens kulturkritiska perspektiv anserjag det mindre intressant om 
”bonderepubliken” har existerat som en historisk realitet eller ej. Att fenomenets ”äkt
het” skapar debatt och försvaras med emfas visar på att föreställningen upplevs som en 
viktig aspekt av den regionala identiteten. I stället för att behandla en autenticitetsaspekt, 
anserjag det därför mer intressant att i fortsättningen diskutera hur detta motiv har eta
blerats som en betecknande landskapsmetafor med samma slags regionala symbolvärde 
som epitetet ”Sveriges trädgård” har för blekingebilden.

I de tidiga jämtlandsskildringarna är bonderepubliken inte ett artikulerat regionalt tema. 
När till exempel den tidigare nämnde Johan Saxon Lindström i slutet av 1800-talet åter
gav några huvuddrag i landskapets förflutna hävdar han helt frankt att samerna ”äro 
urinvånare hos oss” (Saxon Lindström 1888:11). Saxon var också väl förtrogen med den 
isländska litteraturen och återger passager i Snorres sagodiktning där Jämtland berörs. 
De figurer som omnämns i detta sammanhang är exempelvis Arnljot Gelline, vikinga
gestalten som tonsättaren Wilhelm Petterson-Berger använde för ett wagnerinspirerat 
operadrama, samt Kettil Jamte, som enligt legenden vandrande in från Norge och bildar 
ett motiv för den jämtländska stamsagan.4 Men att landskapet kunde representeras som 
en bonderepublik, det var ett historiskt motiv utan aktualitet för Saxon.

Trettio år senare har historieskrivningen fatt en tydligare regiocentrisk utformning. 
Jämtland framställs nu som en landskaplig gemenskap med en egen historisk utveckling 
som skett parallellt med den svenska och norska statsbildningen. En av dem som for
mulerade detta perspektiv var folkskoleinspektören Carl Sehlin. I sin läsebok för hem- 
bygdskunskap, Grunddragen i Jämtlands och Härjedalens historia (1929), beskrivs Jämtland 
som ett avskilt ”rike” med en egen politisk organisation:
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Frågan om vilken ställning Jämtland i politiskt och rättsligt avseende intog under 
medeltiden är ännu icke fullt klarlagt. Under forntiden och ett gott stycke in i medeltiden 
utgjorde det ett litet rike for sig, avgränsat genom fjäll och mångmila skogar. De människor, 
som i dessa bygder först började leva samhällsliv, tillämpade väl därvid de rättsgrunder, som 
vid denna tid voro gällande i de land, varifrån de kommit. Under det gemensamma livets 
gång utvecklade sig ett eget stycke styrelsesätt och en rättsordning, som varken var svensk 
eller norsk utan jämtländsk (Sehlin 1929:92).

Carl Sehlins framställning av landskapet som en modell for det politiska livet har en 
motsvarighet i det tidiga 1900-talets samhälls- och kulturdebatt. Med den moderna 
demokratins genombrott förlorade 1800-talspatriotismens krigarkungar och vikinga
gestalter i betydelse som ideologiska orienteringspunkter. I rösträttsstridens tidevarv fördes 
i stället bilden av den samhällstillvände och politiskt myndige medborgaren fram som 
ett nytt kollektivt samhällsideal (jfr,Björck 1946;Löfgren 1993:54 ff, Rossholm 1974:203 
ff.). I denna retoriska kontext riktades även blickarna mot det gamla bondelivets tradi
tionella organisationsformer. Bland socken- och byastämmor sågs tecken på ett tidigt 
folkstyre och den självägande bondeklassen upplyftes som ett historiskt föredöme för 
demokratiska principer.

Historikern Jan Larsson (1994:60 ff.) har beskrivit hur denna systematiskt uppbyggda 
bondekult, där kulturkonservatism blandades med en politiskt medveten bonderadikalism, 
nådde sin ideologiska höjdpunkt vid det så kallade Bondetåget i Stockholm 1914. Of
ficiellt handlade demonstrationen om statliga försvarsutgifter, men händelsen kan även 
ses som en sista ansträngning för att på en offentlig scen föra fram den svenske bonden 
som förvaltare av demokratiska ideal.

Ett utmärkande drag för den jämtländska historierekonstruktionen är att denna 
allmogekult har vidmakthållit en stark position.Till skillnad från den naturlyrik som beklär 
blekingebilden med en regional identitet återfinns i den jämtländska motsvarigheten en 
kulturhistorisk vändning som går att följa till den så kallade ”kulturväckelsen” vid de
cennierna kring sekelskiftet 1900. Idéhistorikern Bosse Sundin karaktäriserar detta hastigt 
uppblossade intresse för hembygden som en kulturbevarande rörelse (Sundin 1986a: 144 
ff.). Ur detta perspektiv kan ”kulturväckelsen” ses som en modernitetskritisk reaktion 
på de strukturella förändringar som industrialismen innebar för det agrart präglade Jämt
land. ”Hembygden” blev nu en mötesplats där den lokala borgerligheten kunde bilda 
allians med provinsens bygdeintellektuella. Tillsammans utförde de ett kulturellt 
orienteringsförsök i en socialt och historiskt ny situation. ”Bygden” och ”bonden” bil
dade utgångspunkter för en regional självbild som artikulerades i kontrast till industria
lismens urbana modernitet.

Glansnumret för detta tidiga hembygdsintresse inföll samtidigt med jubileums
utställningen i Östersund 1920. Då avtäcktes Östersunds första staty: ”Bondeståndet”. 
Statyn visar på en kluvenhet inför det moderna och blottlägger det jämtländska 
hembygdsintressets retoriska aspekter. Som modell till statyn stod Per Bertilsson, en bonde



80 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

som sadlade om och blev en tidig entreprenör i den turismström som industrialismen 
gjorde möjlig. Sin anläggning uppförde han i Bydalen, dit en fjällintresserad borgerlig
het enkelt kunde ta sig med ångbåt från Östersund. Per Bertilsson gjorde sig också själv 
till en av attraktionerna. Iklädd vadmalskläder levandegjorde han en idealbild för hur 
en ”äkta”jämtbonde kunde se ut. Idag fmns statyn på friluftsmuseet Jamtli. Där kan den 
beskådas just under namnet ”Jämtbonden”.

En av dem som kom att förvalta arvet från ”kulturväckelsen” var Eric Festin. Han blev 
under mellankrigstiden Jämtlands förste landsantikvarie och jag far anledning att åter
komma till honom såsom museiman i nästa kapitel. Från hans penna kom flera versio
ner på hur ett jämtländskt förflutet kunde yxas till för att passa olika projekt. Festins jämt
ländska bakgrund och position som expertkommentator för regionala kulturarvsfrågor 
medförde också att hans jämtländska framställningar kom att fa en stor genomslagskraft.

Med Richard Fardon (1990) kan man kalla Festins landskapsbilder för ett slags opp
ortunt utformade lokaliseringsstrategier. Ett sådant exempel där landskapet tillskrevs ett 
situationsbundet bruksvärde var striden om landsarkivet för övre Norrland (se Sundin 
1986b). Frågan vart arkivet skulle förläggas utvecklades till ett regionalt drama i början 
av 1900-talet där städerna Östersund och Härnösand kom att ställas mot varandra. Denna 
geografiska polarisering motsvarades också av en personlig rivalitet mellan Eric Festin 
och Theodor Heilman.

Båda delade ett gemensamt akademiskt förflutet i Uppsalas studentkretsar och hade 
ett lidelsefullt intresse för den egna hembygden. Festin byggde upp länsmuseet i Öster
sund och Heilman var initiativtagaren till friluftsmuseet Murberget i Härnösand. Mot 
denna bakgrund var de konkurrenter som sökte efter uppmärksamhet och bekräftelse. 
Landsarkivets slutliga placering skulle bli en svårslagen prestigevinst för den ene av dem.

I den segdragna processen blev Östersunds geografiska läge till ett negativt argument. 
Jämtland och Härjedalen sades ha ett ”insulärt läge” i Norrlands inland och landskapet 
bildade en ”sluten kulturkrets”. Mot detta argumenterade Festin att Jämtland visst hade 
en kulturhistorisk samhörighet med kustlänen:

Kulturen följer älv- och dalriktningarna och sammanhänger i detta stycke som ler och 
långhalm [...] Medelpad och Jämtland hör kulturellt samman av begynnelsen, deras 
arkivalier äro äldre och vida värdefullare än hela surven norr därom. Det är icke sant, då det 
talas om Jämtland som något så slutet. I arkivaliskt hänseende far man leta efter en provins 
i detta land, det kanske t.o.m. står främst, som har så gamla vidsträckta förbindelser åt särskilt 
öster, söder och väster (Festin efter Sundin 1986b: 118).

I citatet är det regionala bilden klar: kulturhistorien följer älvdalarna, landskapet är av 
underordnad betydelse. Bilden är polemiskt utformad. I andra sammanhang är det just 
framställnigen av Jämtland såsom en sluten ”kulturkrets” som bildar den retoriskt verk
samma tematiseringen. Det är i detta sammanhang som republikmetaforen blir en ef-
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fektiv lokaliseringsstrategi. Metaforen växlade ned nationalstatens politiska organisation 
till ett regionalt sammanhang och används för att knyta identitetsformerande historiska 
egenskaper till det jämtländska rummet. I sitt retoriska sammanhang förvandlas ”repu
blikens” politiska konnotationer till en kulturhistorisk gränsmarkör som kommer att skilja 
Jämtland mot angränsande områden.

I samband med restaureringen av Hackås gamla kyrka skrev Festin 1923 en artikel i 
Jämten. Han berättar då om en märklig gravsten med släkten Skunkes vapen som påträf
fats. Personen i graven identifieras och namnges som Ondo Persson. Ur ”fyndet”, som 
det kallas i uppsatsen, kan Festin uttolka en historia som inte bara gäller för Hackås- 
bygden — vilket var Festins egen födelseort — utan också för landskapet som helhet. 
Han sammanfattar sitt resonemang:

Jämtland var, i korthet sagt, självständigt, ”en republik”, hade bl. a. eget sigill och Ondo, 
nominellt ungefär våra dagas landshövding, torde fa närmast betraktas som ”den jämtländ
ska republikens president” (Festin 1923.T28).

I citatet tecknas konturerna av ett historiskt territorium som likställs med en organiskt 
framvuxen politisk gemenskap. Jämtland bildar en ”protonation” med ett eget styrelse
skick och egen ”president”. Spridningen av denna anakronism, med omisskännliga drag 
av 1900-talets moderna styrelseskick, kom att fa oväntad draghjälp av den norske histo
rikern Edvard Bull.

Slutorden i Bulls stora undersökningJemtland og Norge (1927), återanvände Festin vid 
ett flertal tillfällen, varje gång något modifierad för att förstärka sin egen bild av Jämt
lands förflutna. Så sker exempelvis i Svenska turistföreningens årsskrift 1934.1 en artikel 
med rubriken ”Storsjobygdens kulturminnen” skapar Festin ett landskapligt samman
hang som ger republiktanken en fastare förankring i den regionala historieskrivningen: 
”Under de många politiska omskiftenas tid hade emellertid jämtarna hunnit organisera 
ett lokalt självstyre, en ‘bonderepublik’, på grundval av en egen förvånande tidigt utbil
dad rättskultur”. Så långt Festin egna ord. För fortsättningen lånar han akademisk legi
timitet genom att referera till Edvard Bulls studie:

Detta egenartade förhållande har hos oss ofta framhållits, men den norske professorn 
Edvard Bull har i sitt 1927 utgivna arbete ‘Jemtland og Norge’ ytterligare framhävt dessa 
synpunkter och understrukit det högst intressanta med studiet av Jämtlands historia, att den 
kan ge oss en inblick i ett självständigt, primitivt, bondesamfunds inre organisation, sådan 
den måtte ha varit överallt i Norden före rikssamlingens historia. Ett sådant samfund har, 
såsom Bull betonat,på intet annat håll - Island med sin särutveckling undantaget- bibehållit 
sig så långt fram i tiden och lämnat efter sig ett så förhållandevis rikt material (Festin 
1934b:70).
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Festin håller sig här så nära Edvard Bulls beskrivning att stycket i det närmaste kan be
tecknas som en citering. Men det finns vissa betydelsefulla och medvetet utförda 
betydelseglidningar. Det stycke Festin anför lyder i originaltexten:

Noe av det intressanteste ved studiet av Jemtlands historie er at det kan hjelpe oss til å fa 
et blikk inn i ett selvstendig, primitivt bondesamfunds indre organisasjon,slik som den må 
ha eksitert överalt i Norden for rikssamlingens historie. Ikke noe sted - Island med sin 
saerutvikling undtatt - har nemlig et slikt samfund holdt sig så langt ned i tiden, ikke noe 
annet sted har det efterlatt sig et så forholdvis rikt materiale (Bull 1927:235).

I Bulls beskrivning likställs det historiska Jämtland med ett ”primitivt” bondesamhälle. 
I denna betydelse görs ingen åtskillnad mellan Jämtland och motsvarande historiska 
bondebygder på andra håll i Norden. För att markera en jämtländsk särprägel vänder 
därför Festin på beskrivningens kronologi. Bulls mening ”så langt ned i tiden” blir till 
”bibehållit sig så långt fram i tiden”. Med bytet av ett ord skapar Festin en föreställning 
om en historisk kontinuitet mellan ett ur-Jämtland och det antikvariska landskap han 
mötte i sin yrkesutövning som museiman. Det åderdomliga nordiska bondesamfund som 
Bull diskuterade, hade nu påbörjat sin vandring in i den jämtländska identitetens narrativa 
centrum som en regional specialitet.

Kort efter Festins död återanvändes artikeln i landskapsboken Jämtland och Härjedalen 
(1948). Boken redigerades av Hanna Rydh, arkeolog och gift med den dåvarande lands
hövdingen i Jämtland. Boken hade ursprungligen planerats av Eric Festin och Hanna 
Rydh tillsammans, men det blev Hanna Rydh som fick föra projektet i hamn efter Festins 
bortgång. Artikeln fick samma rubrik, ”Storsjöbygdens kulturminnen”, som den vari
ant som infördes i Turisföreningens årsbok, men innehållet redigerades för att passa det 
nya sammanhanget. Den tidigare återgivna passagen fick i landskapsboken en tydligare 
markerad regional utformning:

De ständiga kastningarna mellan svensk och norsk överhöghet före 1178 hade medfört, att 
jämtarnas anslutning blev ganska sval både till det svenska och det norska väldet. Under de 
många politiska omskiftenas tid hade jämtarna hunnit organisera ett lokalt självstyre, en 
”bonderepublik”, på grundvalen av en egen förvånande tidigt utbildad rättskultur. Det 
finns endast ett annat område, som i det avseendet kan jämföras med Jämtland, och det är 
Island (Festin 1948:300 f.).

Nu framställs bonderepubliken som en jämtländsk egenart. Bortredigerat är sådant som 
refererar till Bulls forskning. Bortredigerat är också sådant som skapar beröringspunkter 
mellan det historiska Jämtland och andra forntida nordiska bondekulturer. I beskrivningen 
har i stället en exklusiv jämtländsk kontaktyta öppnats mot en isländsk tradition av själv
styre: ”Det finns endast ett annat område, som i det avseendet kan jämföras med Jämt
land, och det är Island”. Genom denna flirt med isländska kultursammanhang far den
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jämtländska historierekonstruktionen sin slutliga utformning. Landskapet presenteras som 
ett svenskt Island, en sluten ”kulturkrets” i Norrlands inland som bildar en urgammal 
politisk gemenskap. Som en regional motsvarighet till det isländska alltinget,Thingvellir, 
konstrueras också en bild av en forntida ”bonderiksdag” kring det gamla tinget, 
”jamtamotet”, på Frösön. Även i detta fall är beskrivningens retoriska fokus inriktat på 
att konstruera en kontinuitet från ett ur-Jämtland och fram till Festins egen samtid:

De jämtska bönderna synas mycket tidigt - spåren leda tillbaka till 800-talet - varit samlade 
till ting för behandling av allmänna ärenden under ledning av en lagman. Ur detta 
bondeting framväxte jamtamot, som hölls årligen på Kungsgården på Frösön, vanligen i 
mars samtidigt med den stora marknaden. Detta ting till sin verksamhet tämligen likartat 
med det gamla isländska alltinget, fortfor att hållas på Kungsgården ända till 1810, då det 
som landsjämnadsting flyttades till Östersund; det hölls där sista gången 1857 och 
efterföljdes på 1860-talet av nuvarande landstinget (Festin 1934b:71 fl).

En fri mans hemstad!

Retoriken kring ”bonderepubliken” utgjorde ett innovativt och identitetsskapande tema 
i mellankrigstidens jämtländska landskapsbeskrivningar. I relation till periodens höger
ideologier och stöveltramp framställde republikmetaforen ett idealsamhälle, med själv
ständiga individer i ett demokratiskt sammanhang.

Det frihetstema som republikmetaforen anslår hade också ett personligt gensvar hos 
Eric Festin.Till sin politiska hållning var han liberal och förde vidare en frisinnad tradi
tion som fanns bland andra kammarens jämtländska riksdagsmän5 (Sundin 1986b: 110, 
Rolén 1997:203).

En annan central aspekt i den jämländska bondeförgyllningen är den ideologiska ladd
ningen som tillskrevs de så kallade släktgårdarna. Som namnet antyder menas med släkt
gård en gårdsenhet med byggnader och odlingsmark som har brukats av samma släkt 
under flera generationer. Då dessa släktgårdar förs på tal förbinds termer som mangård, 
familj och folk med begrepp som tradition, släkt och bygd. Gårdarna används här i en 
utvidgad betydelse för att beteckna den goda hembygdens förtjänster. Mot denna bak
grund representerar släktgården en viktig knutpunkt där den regionala kulturens eko
nomiska, sociala och kulturella mönster korsas.

Genom att så tydligt framhålla släktgårdarna som jämtländska motsvarigheter till syd
svenska herrgårdsanläggningar och andra monumentalbyggnader far dessa en alldeles 
speciell plats i den regionala historierekonstruktionen. Gårdarna förtydligar ett land- 
skapligt kulturarv och materialiserar föreställningar om historisk kontinuitet. Detta per
spektiv angav tonen då Eric Festin framställde släktgårdarna som en förbindelselänk 
mellan den forntida bonderepubliken och det samtida kulturlandskapet. Så här låter det
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exempelvis i den ovan refererade artikeln ”Storsjobygdens kulturminnen” i Svenska tu
ristföreningens årsskrift:

I denna öppna, breda bygd med sjöflaket under sig och skogen bakom sig i långa, mjuka 
åsar bor ett folk mer rotfast i sin arvedel än svenskarna i gemen. Undersökningar har 
fastslagit denna trohet mot fädernas torva. Många hundra släktgårdar har gått i obruten 
arvsföljd genom seklerna, och en av dem, Görn-Järns i Hackås, har sannolikt varit i samma 
släkts ägo sedan 1200-talet och i varj e fall ärvts i rätt nedstigande led från far till son alltsedan 
1394 (Festin 1934b:55).

Hur såg då den bondekultur ut som skapat släktgårdarna? Vilka var de sociala och kul
turella poler som sammanbands då ”släkt” och ”gård” artikulerades tillsammans for att 
symbolisera landskapet?

Festin visste vilka egenskaper han ville se hos den jämtländska allmogen. Utifrån hans 
jämtländska inifrånperspektiv symboliserade släktgårdarna och dess brukare individu
ella egenskaper som personlig frihet, självtillit och oberoende. I ett manusutkast till ar
tikeln ovan, som förvaras på Landsarkivet i Östersund, finns en avrundning som inte kom 
med i den tryckta versionen. Utkastet slutar med en exalterad regional deklamation: ”En 
jämtbondes gård, en fri mans hemstad!” (Festin, ”Kulturbilder från Storsj obygden”, sid. 
17).

En beskrivning av jämtländsk allmogekultur med ett annat innehåll ger Sigurd Erixon. 
Under sina fältstudier i området fann han en bondekultur med konservativa traditioner 
och ett ålderdomligt familjesystem som han kort och gott sammanfattar i beteckningen 
”patriarkalisk regim”. Sina fälterfarenheter återger han i ”Gården och familjen” (1921). 
I artikeln redogör han för ett allmänt perspektiv på könsrollsfördelningen inom bonde
hushållet: ”Familjen styrdes av gammalt med stor maktfullkomlighet av husfadern, hus
bonden, som således i realiteten kunnat och stundom också hetat gårdsbonden. Han var 
gårdens kung” (1921:195). Patriarkalismen har legat bönderna varmt om hjärtat, slår 
Erixon fast, och speciellt har detta varit en djupt rotad tradition i Jämtland. Här har 
storfamilj ssystemet — det vill säga att flera generationers kärnfamiljer bodde inom samma 
gårdshushåll och rättade sig efter husbondens vilja — fortlevt under en längre tid medan 
institutionen försvunnit på andra håll i Sverige. Sedvänjan att låta gården förbli oskiftad 
vid generationsväxling, samt traditionen att låta äldste sonen ta över hushållet först efter 
faderns död, befäste ett bondevälde baserat på senioritetens primat. Även då barn och 
barnbarn bildat egna familjer levde dessa kvar på gården under den åldrande faderns 
ledning. Ett exempel som Erixon anför kommer från byn Skyttmon där en bonde, född 
1802, regerade fram till sin bortgång 1902:

Detta stora hushåll, som således höll ihop under gamle Olov Henrikssons ledning till 1902, 
omfattade slutligen fyra generationer och dessutom 3 eller 4 drängar och 3 pigor. Om 
sonen Henrik hade några syskon är mig ej bekant. Den gamle var ytterligt mån om sin makt
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och därjämte så snål, att han övervakade all åtgång av föda och bar stundom själv in maten 
från härbärget. Sonhustrun skildras som en stillsam och neutral karaktär. Efter den gamle 
patriarkens död delades äntligen gården mitt itu, men under en tid dessförinnan hade 
sonsönerna den i sambruk, men levde i skilda matlag och särskilda stugor (Erixon 
1921:200).

Det är ingen insmickrande bild Sigurd Erixon ger. Undersökningen åstadkommer revor 
i den frihetliga jämtlandsbild som Festin investerat så mycket retorisk kraft för att måla 
upp. Bakom hans jämtländska berättelser skymtar konturerna av en strängt konservativ 
och patriarkalisk bondekultur. Det är tydligt att landskapets kulturhistoria i Festins händer 
förvandlades till ett identitetsprojekt och påfördes betydelser som hämtades från den 
politiska historiens diskurser. Genom att föra fram ”bonderepubliken”, ”jamtamotet” 
och ”släktgårdarna” som särskiljande jämtländska fenomen åstadkoms inte bara en 
ideologisering av det regionala rummet. Ett starkt könskodat landskapligt kultur
sammanhang beslöjades också bakom en manligt utformad retorik. Festins landskapliga 
utrop ”En jämtbondes gård, en fri mans hemstad!” framstår mot denna bakgrund som 
ett oförblommerat maskulint credo.

Bekönade rum

Av de landskapsböcker som diskuteras i detta kapitel har samtliga utom en skrivits eller 
redigerats av män. Den enda hembygdsbok där en kvinna står som huvudredaktör är 
Hanna Ryds Jämtland och Härjedalen från 1948. Men även denna bok domineras av arti
klar författade av manliga skribenter. Mot bakgrund av denna manliga dominans kan 
man hävda att hembygdsböckernas narrativa landskap konstrueras utifrån ett enkönat 
berättarmodus där manliga berättare interagerar med andra manliga berättare genom en 
bekräftande intertextualitet av citat, hänvisningar och återanvända episoder och motiv
bilder. Ett begrepp som i sociala nätverkssammanhang beskriver ett motsvarande enkönat 
interaktionsmönster är homosocialitet. Det som generellt skiljer manliga nätverk från 
kvinnliga, skriver Moa Matthis (1995), är närheten till olika former av maktresurser och 
en tydlig positionsmakt att forma oskrivna lagar och dolda antaganden som befrämjar 
en strukturell obalans mellan könen. I hembygdsböckerna tar sig ett sådant enkönat 
perspektiv uttryck i ett manligt tolkningsföreträde. Sättet att artikulera hembygdens 
historia, tradition och kultur, som förment könsneutrala områden, reproducerar i själva 
verket en retoriskt verksam könsblindhet.

I landskapsböckernas narrativa form söker manliga blickar efter betydelser i natur
landskapets formationer och självbespeglande likheter eller skillnader i människors sys
selsättningar och kulturella förehavanden. Dessa möjligheter till identifikation eller av
ståndstagande förvandlas till en etnografisk diskurs där människors kroppar objektiveras 
till ett ”bodyscape” (Pratt 1992:64) — en drömvärld av kroppar som lösrykt från so-
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ciala och historiska sammanhang kan konsumeras med ögat eller utgör ett mål för ero
tiska fantasier. I detta sammanhang placerar sig landskapsböckerna i en tradition som redan 
under lång tid har exploaterats av manliga resenärer. I äldre reseskildringar återges Ble
kinge och Jämtland som en blandning av landskapsvyer och en nära nog anatomisk 
besatthet för könsspecifika kvaliteter hos befolkningen: männens armar och ben bedöms 
efter styrka och arbetsförmåga, kvinnorna erotiseras och värderas efter kroppens 
rundningar. Så här beskriver exempelvis den tyske resenären Ernst Moritz Arndt sina 
upplevelser från en resa genom Blekinge i början av 1800-talet. I stycket riktas hans 
intresse mot allmogebefolkningens dräktskick och i hänförelsen över de vackra ”provins
dräkterna” lösgör han lager på lagar av textilier så att blicken slutligen når innanför liv
stycket:

Människorna här är genomgående av ett utomordentligt vackert slag, långa och smala, med 
vackra ben, nätta fotter,stora öppna ögon,manliga pannor och näsor. Också det skiljer dem 
från de skånska grannarna att över hälften av dem är svartmuskiga eller brunaktiga i ansikte 
och hår. /.../ Också dessa människors dräkt, vad jag sett av den, är helt utomordentlig, 
uttrycker deras muntra och käcka karaktär och är otvivelaktigt den skönaste av alla de 
svenska provinsdräkterna. Männen såg jag för det mesta med vackert broderade byxor av 
gult läder eller fint linne, vita och färgade, ofta konstrikt broderade västar och blå jackor. 
/.../ Också de vackra kvinnornas och flickornas dräkt klär dem förtjusande. Deras lin
tyg är i regel ännu finare än männens. Lintygsärmarna är ofta veckade, många är broderade 
med blå och rödbrokiga ringar; deras livstycke, nätt och kort, sitter åt om livet och visar 
på det fördelaktigaste den slanka växten och de vackra brösten (Moritz, efter Sainzelius 
1992:72 £).

Sedd ur ett könsperspektiv har hembygds- och landskapsbeskrivningar en motsvarig
het i nationsideologins tanke på rummet som grund för ett identitetsskapande inkän
nande. Faktorer som kön, klass och etnicitet läggs åt sidan, medan betydelser av ett 
kollektivbildande ”Vi” sätts i fokus. Men, som Michael Harbsmeier (1986) har påpekat, 
narrativa konstruktioner av nationella identiteter vilar på en skillnadsdiskurs där före
ställningar om kön används för att artikulera territorier som symboliska gemenskaper. 
Benämningar som ”fosterlandet”, ”modersmål” och ”fädernesärvda traditioner”, utgör 
exempel på en könskonnoterande metaforik där nationen avbildas som en utvidgad 
”familj”.Andra sådana uttryckssätt är det feminiserande ”Moder Svea”, där Sverige trans
formeras till en ömsint och omvårdande kvinnogestalt.

I dessa sammanhang far kärnfamiljen ett bruksvärde som en tankemodell för en ”or
ganisk solidaritet”. En idealbild av den heterosexuella familjen framställs som en ”natur
given” institution för att naturalisera hur nationens kulturella och historiska innehåll 
organiseras hierarkiskt. Anne McClintock (1997) har också poängterat familjetropens 
betydelse som en metfor för att återberätta nationell ”tid” och för att peka ut skillnader 
mellan länder som skillnader mellan könsspecifika kategorier. I dessa berättelser förvandlas
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befolkningen till tidlösa statister med rollbeskrivningar som kodifieras inom en patriar- 
kalisk och heteronormativ diskurs. Männens spelplan är den ”stora” historien där de är 
politiska aktörer — militärer, företagsledare, vetenskapsmän, intellektuella — som med
verkar till nationens födelse och driver den nationella historien framåt. I den mån kvin
nor lämnas utrymme sker detta inom den ”lilla” historien, som ungmör, hustrur och 
änkor inom hushållets sociala trivselzoner.

Polariseringen mellan den stora och den lilla historien, mellan ”hem” och ”yttervärld”, 
känns också igen i landskapsböckerna. Nils Kroon (1926) startar sin hembygdsskildring 
med att direkt tilltala läsaren och skapa en retorisk sammanlänkning mellan individen, 
hembygden och nationen: ”Då du har ditt hem i Blekinge, är det klart, att du bör lära 
känna din hembygd och ditt hemlandskap så bra som möjligt och bättre än andra trak
ter av ditt fädernesland, Sverige.” Accentueringen av en känslomässig platsbundenhet 
bildar retorikens drivkraft: ”ju mer du vet om din hembygd, desto mer kommer du att 
älska den” (Kroon 1926:3).

Anslaget ger landskapet en symbolladdning med eko från den oscarianska borgerlig
hetens civilisationsprojekt där ”hemmet” hamnade i blickpunkten för en familistisk ideo
logi .Vändningen in mot ”hemmet” och kärnfamiljens trygga könsrollsmönster blev ett 
moraliskt försvarsverk som restes mot sekelskiftets tilltagande sociala polariseringar 
(Frykman & Löfgren 1979). Nu laddades hemmet med emotionella betydelser och blev 
en sfär som ställdes utanför det offentliga livets sociala och ekonomiska lagar. I den pri
vata sfären rådde känslomässig harmoni och kultiverad trevnad och det föll på husmoderns 
lott att iscensätta dessa värden. Orvar Löfgren använder kroppen som metafor för att 
beskriva det borgerliga hushållets underliggande patriarkaliska könsgrammatik: mannen 
framställdes som hushållets huvud, kvinnan som dess hjärta och tjänstefolket som de osyn- 
liggjorda armar och ben som utförde marktjänsten. Att längta ”hem” blev i denna kon
text lika mycket ett könspolitiskt och ideologiskt projekt som en upplevd längtan till 
en fysisk plats.

I överförd betydelse har detta emotionellt laddade hembegrepp applicerats på 
landskapsretoriken där ”hembygden” har övertagit ”hemmets” plats som den känslo
mässiga grunden för identifikation. Även den familistiska ideologins dikotoma könssfärer 
har överförts till landskapsböckernas narrativa gestaltningar så att landskapen tillskrivs 
en specifik könsordning. Lite längre fram i sin blekingeskildring kommer Nils Kroon 
till avdelningen ”Folket i Blekinge” där han berättar om den ”kultur” som har skapats i 
landskapet. Befolkningen i Blekinge är sedan gammalt ett konstnärsfolk, skriver Kroon, 
och berättar om kvinnornas textila slöjd:

Blekingekvinnornas vävnader utmärka sig för sina ljusa och glada färger och stilfulla 
mönster, som på ett vackert sätt återspegla det leende och solljusa landskapets natur. 
Konstskickligheten lever ännu kvar och har efter en tid av glömska åter kommit till heders. 
Säkert har du sett prov på konstvävnader. De kanske vackraste och mest säregna för
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Blekinge äro sydda eller vävda ”hängkläden” med glättiga mönster i skärt och blått. Den 
gamla fina blekingska kvinnodräkten hör till våra allra vackraste nationaldräkter (Kroon 
1926:26).

När samma ”konstskicklighet” åberopas hos landskapts manliga befolkning övergår be
skrivningen från att skildra kvinnor som en anonym och kollektiv kategori till att por
trättera de manliga ”konstnärer” individuellt med namn. Bland de som omnämns är 
exempelvis diisseldorfmålaren Bengt Nordenskjöld och Julius Kronberg ”vars målningar 
är vida berömda”. Den porträtterande stilen använder Kroon även för näringslivets ge
stalter, där ”kunna nämnas den framsynte och duglige affärsmannen L. O. Smith och 
jordbrukets apostel’ P.J. Rösiö. En annan son av vår bygd var den begåvade och frimodige 
bonden Olof Håkansson, vilken såsom talman i riksdagen gav bondeståndet ökad makt 
och betydelse”. För att öka Olof Håkanssons betydelse avrundas beskrivningen med att 
notera att hans grav återfinns i Riddarholmskyrkan, ”där kungar och drottningar fatt 
sitt sista vilorum” (Kroon 1926:27).

Den fortsatta skildringen av Blekinges ”arbetsliv” följer landskapets naturgeografiska 
bygder: skogsbygden, åkerbruksbygden och skärgården. De ”flitiga män och kvinnor” 
som omnämns i detta sammanhang förvandlas nu till ett könsneutralt ”man” som hug
ger skog, som sår och skördar och som fiskar. Alternativa benämningar på detta kollek
tiv är den maskulina ”åkerbrukaren”, ”lantmannen” och ”fiskaren”. Det är endast i be
skrivningen av skärgårdens fiskelägen som Blekinges kvinnor släpps fram till en biroll:

Ar fångsten god, blir det glädje, och sillen, ”havets silver”, föres till staden för att säljas, eller 
också packas den i lådor för att skickas på järnväg eller på lastbil till uppköpare. I detta arbete 
deltaga även kvinnorna och barnen. De hänga även upp garnen till torkning, medan 
karlarna sova och hämta krafter för nya ansträngningar (Kroon 1926:33).

Med narrativa bestämningar av detta slag får den regionala kulturen en grundläggande 
könskodning. Hembygdens aktörer laddas med betydelser som återspeglar sekelskiftets 
familism och skapar en diskursivt upprättad arbetsordning med landskapliga faders- och 
modersgestalter och ett anonymiserat kollektiv av arbetande kroppar. I denna köns- 
grammatik skrivs kategorierna kvinnor och män in på skilda arenor och tillmäts olika 
landskapliga betydelser. Landskapets ”namnkunniga och berömda män” identifieras 
genom personbeskrivningar och framställs som det regionala rummets offentliga aktö
rer. Kvinnligt genus sammanförs med en estetiserande verksamhet och framställs som 
det landskapliga hemmets inredare och utsmyckare.

I den jämtländska retoriken finns ett motsvarande och om möjligt än mer domine
rande manligt tolkningsföreträde. Skribenternas starka artikulation av en politiserande 
regionalism, uppknuten kring ”bonderepubliken” och bondekulturens symbolisering, 
profilerar det manliga aktörskapet tydligare. I dessa narrativer utgör ”jämten” en samlings-
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beteckning for både landskapets manliga och kvinnliga befolkning. Men bakom detta 
uttryck döljer sig genomgående ett maskulint subjekt och ett maskulint kollektivt hand
lande.

Den manliga författardominansen hos de landskapsböcker som har diskuterats i detta 
kapitel gör att man kan karaktärisera de regionala rum som dessa böcker konstruerar 
for narrativt utformade ”maskulinotopias”. I denna betydelse utgör de manliga mot
svarigheter till de kvinnliga berättelser som den engelske litteraturvetaren Mary Louise 
Pratt betecknar med begreppet ”feminotopias”. Pratt använder begreppet i samband med 
kvinnliga resenärers berättande och i betydelsen av episoder som presenterar idealiserade 
världar med kvinnlig autonomi och njutning. (Pratt 1992:167). Begreppen ”maskulino
topias” och ”feminotopias” ger en könsdimension åt de betydelsegivande rumsliga prak
tiker som Foucault (1986) ville fånga in med sitt heterotopibegrepp. Men i motsatts till 
heterotopibegreppets öppning mot mångfald och tillfälliga möten mellan olika menings- 
skapande diskurser har landskapslitteraturen en berättarstil som hegemoniskt utformade 
maskulina rum. I detta sammanhang kan maskulinotopias få beteckna maskulina dröm
världar dit föreställningar om manliga gemenskaper och kulturskapande handlingskraft 
kan projiceras.

I nästa kapitel diskuteras hur Blekinge och Jämtland blir föremål för en antikvarisk 
diskussion. Med start i de tidiga fornminnes- och museiföreningarna undersöks hur 
Blekinge och Jämtland blir till museala berättelser och formas av de moderna 
länsmuseernas antikvariska diskurser. Vilka museala drömmar och intressen har dessa 
institutioner riktats mot landskapen?



Musealiserade landskap

På Blekinge läns museum har vi valt att i en rad basutställningar skildra kustkulturen i länet. 
Det handlar om stenhuggeri, båtbyggeri, skeppsbyggeri, sjöfart och fiske. Utställningarna 
är uppbyggda på den etnologiska och arkeologiska forskning som fortlöpande bedrivs vid 
museet (Museiboken 1984:87).

Att länsmuseet i Östersund skulle få en alldeles egen profil var inte så märkvärdigt. 
Jämtland-Härjedalen, ”Sveriges Island” som det kallas, ligger som ett eget rike mitt i 
Skandinavien, avskilda från omvärlden av vidsträckta ödemarker som först järnvägen 
förmådde överbrygga, ett självständigt bondeland med uråldriga traditioner, som länge 
gick sin egen väg utan att inlemmas i det moderna Sverige (Museiboken 1984:216).

1 akom skyddande glas hänger i Blekinge läns museum ett gulnat gammalt pap- 
W J Per- ^et en kungörelse som säger att delar av önTjurkö, i Blekinges östra skär- 

gård, nu var att betrakta som ett ”fridlyst” område. Genom några få textrader hade 
landshövding Wachtmeister detta storstrejkens år 1909 dragit en gräns och upprättat en 
politisk geografi på ön. Syftet med dekretet var att sätta stopp for de demonstrationståg 
som med dragspelsmusik och vajande standar drog genom öns stenhuggeridistrikt för 
att visa vad begreppen klasskamp och solidaritet betydde.

Då landshövdingen satte sitt namn på kungörelsen var han visserligen ordförande i 
stadens museiförening, men han ägnade troligtvis inte en tanke åt att han långt senare 
skulle komma att dela museirum med de stenhuggare som han portförbjöd. När för
ordningen undertecknades intresserade sig museiföreningen för andra slags verklighets
beskrivningar än de som arbetarrörelsen kämpade för. Idag hänger de där i alla fall, sida 
vid sida i en utställning, lämningarna från en landshövding och ett kämpande stenhuggar- 
kollektiv.

När sekelskiftets strid mellan arbete och kapital flyttade in på museum var det ”nå
got” som hände på vägen. I den museala gestaltningen ändrade de politiska valörerna 
innehåll så att högt blev lågt, och tvärt om. Landshövdingen, som hade makten att styra
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genom sin penna, förminskades till en signatur på ett papper. Stenhuggarnas liv och arbete 
upphöjdes till ”kultur” och framställs idag som ett betydelsefullt inslag i Blekinges re
gionala kulturarv. Detta ”något” som hände kan beskrivas som en akt av kulturell ob- 
jektivering (Handler 1988:14) där tiden ”förr” blir till en samling historiska kvarlevor 
vilka avkrävs berättelser som kan göra det förflutna till något fattbart för oss som lever 
”nu”.

I kulturhistoriska museer har de utställda föremålen ett speciellt bruksvärde. De ma
teriella lämningarna bildar ett konkret åskådningsmaterial som gör det möjligt att ”se” 
något så abstrakt som ”historia” eller ”kulturarv”. Detta gör att museer har liknats vid 
tidsmaskiner (Lumley 1988) eller vid kontaktzoner (Clifford 1997) där sådant som tidi
gare varit socialt, geografiskt eller tidsmässigt åtskilt kommer i beröring med varandra. 
Med föremålens hjälp konstrueras en historisk parallellvärld till den verklighet där man 
som museibesökare befinner sig. Dessa museala dubbelexponeringar (Ehn 1986) gör 
museerna till moderna institutioner med en utvecklad kompetens för en speciell form 
av symbolhantering. I de museala iscensättningarna artikuleras historia och kultur till 
kollektiva representationer där det förflutna återges som en samling meningsfulla berät
telser om gemensamma kulturarv. Detta är en kreativ mimetisk process där kontexter 
produceras genom att sådant som anses vara lokalt, regionalt eller nationellt representa
tivt lyfts fram och punktbelyses. Identitet har således blivit något av en ”vara” som 
museerna både producerar och saluför. Som besökare ska man känna igen sig, men man 
guidas också till att upptäcka skillnader mellan den egna kulturella tillhörigheten och 
andras.

I montrar och uppbyggda miljöer möter man en färdig museal krönika, mera sällan 
finner man en öppen diskussion om de idéer och tankar som påverkat utformningen 
av de museala rummen. En uppgift för det här kapitlet är därför att diskutera några av 
de museiperspektiv som har riktats mot Blekinge och Jämtland. Vad är det egentligen 
för slags landskapsbilder som museibyggarna har velat förmedla? Vad har man funnit anti
kvariskt intressant att lyfta fram som ett representativt kulturarv för regionen? Svaren 
på frågor likt dessa har jag sökt genom att uppsöka historiska och nutida museirum och 
läsa museihistoriker, verksamhetsberättelser och annat material som har publicerats om 
den museala verksamheten.

Kapitlet börjar i två tidiga museirum som skapades i övergångsperioden mellan det 
sena 1800-talets nationalromantiskt präglade period och etableringen av 1900-talets 
moderna institutioner. Sedan förflyttas fokus till mellankrigstiden och de länsmuseer som 
då växte fram i Jämtland och Blekinge. Detta var en dynamisk tid då professionalise- 
ringen av den museala verksamheten tog fart samtidigt som ett vetenskapliggörande av 
landskapen ägde rum. Avslutningsvis diskuteras hur post- eller senmoderna strömningar 
har påverkat dagens museirum till att bli en blandning av teaterkonst och populärkulturell 
infotainment.
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Två tidiga utställningsrum

I Jämtland skapades det första kulturhistoriska museet med en publik karaktär av 
fornminnesföreningen. Detta skedde i samband med att biblioteksbyggnaden vid 
Kyrkparken i Östersund stod klar under 1910-talet och föreningen kunde utnyttja vinds
våningen för att ställa ut sina samlingar. Att just biblioteksvinden kom att fa denna an
vändning var ingen tillfällighet. Biblioteket sköttes av Sven Johan Kardell och i hans 
person sammanstrålade många av de nätverk och personallianser som vid denna tid knöt 
samman Östersunds, och i förlängningen hela Jämtlands, politiska, sociala och kulturella 
liv. Kardell var lektor vid stadens läroverk, han engagerade sig i olika sociala och ideella 
sammanslutningar, däribland Östersunds arbetarförening och han ingick i den grupp som 
starkt influerade det tidiga jämtländska fornminnes- och hembygdsintresset som blos
sade upp vid sekelskiftet 1900.

Ursprungligen kom Kardell från Dalarna, och som tidigare nämnts utövade personer 
såsom tidningsmannen Johan Saxon Lindström, tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger 
och de i fornminnessammanhang verksamma personerna lektorn Peter Olsson och 
landshövdingeparet Johan och Ellen Widen, ett stort inflytande på ”upptäckten” av Jämt
land som hembygd och kulturmiljö (Rolén 1997:204).

Ungefär samtidigt som fornminnesföreningens samlingar ställdes ut på biblioteksvinden 
hade föreningen Jämtslöjd påböljat sin verksamhet. Landshövdingsfrun Ellen Widen var 
här den drivande kraften och i föreningens regi flyttades nu de första allmogebyggnaderna 
till det område i Östersunds utkant som senare skulle bilda Fornvallen Jamtli (Lignell 
1914). Idag har friluftsmuseet utvecklats till Jamtli Historieland i vars anslutning läns
museet har placerats. Bildandet av Jämtslöjd och museet på biblioteksvinden hade före
gåtts av en ”kulturväckelse” i Jämtland där ett intresse för områdets kulturhistoria bland 
annat manifesterades i de hembygdskurser som arrangerades under några sommarveckor 
en följd av år kring sekelskiftet.

Denna ”kulturväckelse” ska också ses i relation till den så kallade ungdomsrörelsen, 
som med inspiration från Norge och Dalarna, även fick en bred förankring i Jämtland.1 
Sommaren 1908 utgör i detta sammanhang en höjdpunkt med en omfattande 
föreläsningsverksamhet där bland annat föredragshållare från Uppsala deltog. Detta år ar
rangerades även konst- och slöjdutställningar och den första spelmanstävlingen genom
fördes i det stora godtemplarhuset mitt i Östersund. Nu uruppfördes även Arnljot-spe- 
let, Vilhelm Petersson-Bergers vikingadrama, på Frösön (Roempke 1994, Sundin 
1986a:177ff.).

Eric Festin, en annan av de personer som under sin levnad kom att inkarnera ett djupt 
engagemang för jämtländska kulturfrågor genom sina roller som museichef och länsan- 
tikvarie, har i en tillbakablickande artikel betonat det symbolvärde som utställningen på 
biblioteksvinden hade för fornminnesföreningens fortsatta utveckling. Museet marke
rade en viktig vändpunkt och ett slut för den oömma behandling som drabbade de in-
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samlade föremålen: ”Deras nomadliv, flyttningar från vind till källare, från källare till vind 
— och än vidare upprepningar — var en verklig förnedringsperiod, och det är väl sna
rast en sällsynt tur, att ej mer än som skedde skadades eller rentav förgicks” (Festin 
1930a:9). Detta tröstlösa upp- och nedpackande för transport av föremålen mellan olika 
platser hade nu kommit till ett efterlängtat slut.

Vad var det för jämtländska kultursammanhang som föreningen strävade efter att ge
stalta? Vilka perspektiv användes i detta sammanhang för att organisera det förflutna till 
en museal berättelse? När samlingarna ställdes ut på biblioteksvinden tjänstgjorde Eric 
Festin som fornminnesföreningens sekreterare och var en av personerna bakom 
museirummets iståndsättning. I ett nummer av Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 
från 1914 (Sjätte bandet, sid. 96 f.) ger han en kortfattad beskrivning av museets inne
håll och hur föremålen arrangerades.

Samlingen på biblioteksvinden var indelad i tre rumsligt separata avdelningar: cen
tralt var det stora öppna museisalen, däröver fanns en läktare med skåp och montrar och 
slutligen brukades också ett förrum till den stora museisalen som utställningsyta. För att 
åstadkomma största möjliga överblick hade de utställda föremålen grupperats i sex olika 
sektioner enligt följande beskrivning.

Den första gruppen bildade en egen föremålssamling i museets förrum. Här förevisa
des forntidssaker som hade tillfallit föreningen genom gåvor och inköp av tillfälliga fynd. 
Paradnumren utgjordes dock av ett arkeologiskt material som hade kommit i museets 
ägor genom utgrävningar i samarbete med Norrländska studenters folkbildningsförening 
i Uppsala.

I den stora öppna museisalen bildade en mängd äldre bruksföremål från trakten en 
egen avdelning. En del av dessa hade tillhört allmänna läroverkets samlingar och förva
rades nu hos museet. De flesta allmogetingen utgjordes dock av gåvor från orts
befolkningen i norra Jämtland. Dessa hade tillkommit museet i samband med att 
fornminnesföreningens skattmästare, häradshövdingen och friherren E. K. Leijonhufvud, 
för föreningens räkning hade genomfört insamlingsresor i dessa områden. Inspirationen 
till insamlingsresorna hade kommit från Arthur Hazelius och Nordiska museet.

En tredje grupp utgjordes av en konstsamling med porslins- och silverpjäser samt några 
äldre föremål från landsortens kyrkor. Något raffinerat konstintresse verkar fornminnes
föreningen inte ha odlat och följdriktigt inte heller ha ansett det mödan värt att skapa 
en egen yta åt hängande konst. I museibeskrivningen sägs föreningens samling av tavlor 
vara ”för det mästa inköpta och instuckna här och där bland de övriga museiföremålen”.

På läktaren över museisalen bildade arkivalier och pärmbrev en egen samling. Även 
dessa hade tidigare tillhört allmänna läroverket och förvarades nu i skåp på läktaren. Några 
av texterna visades också uppslagna i en monter.

Den så kalladeYtteråsamlingen bestod av en samling ”etnografiska föremål” som hade 
deponerats till museet av Per-Olov Nilsson i Ytterån. Samlingen uppgick till 856 num
mer och var utställda tillsammans med arkivalierna på läktaren.2
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Den sista gruppen föremål bestod av ytterligare en deposition: Allmänna läroverkets 
mynt-, medalj- och arkivaliesamling. Även denna samling var inrymd i skåp på läktaren 
över museisalen. Myntsamlingen omfattar cirka 8000 olika mynt och en del av dessa 
var utställda i montrar.

Två år före beskrivningen av museet på biblioteksvinden hade några fotografier av 
museisalen införts i samma skriftserie.3 Slående för en nutida betraktare av dessa foto
grafier är den mängd av föremål som tar utställningshallen i besittning. Museet ger ett 
närmast massivt intryck med ett överdåd av utställda ting. Men trots det stora antalet 
föremål återger fotografierna ett museirum där det råder en minutiös ordning. Allmoge
föremålen dominerar den öppna utställningssalen och har placerats gruppvis enligt ett 
strikt schema: längs en vägg står flera spinnrockar på rad, däröver hänger dekorativt målade 
skäktknivar, på de bastanta träborden, vilka tjänar både som uppställningsplats i rum
mets mitt och som utställningsföremål, finns snidade träkistor samlade. De konstverk som 
i beskrivningen sades vara instuckna lite här och var lyckas inte störa detta formella 
utställningsschema.

Det är tydligt att Eric Festins bakgrund som skolad arkeolog givit honom en vana att 
systematisera ett objektinriktat material och att detta perspektiv hade fatt ett avgörande 
inflytande på museets utformning. Festin hade när han engagerades i fornminnes
föreningen en ansenlig bildningsresa bakom sig. Som ung hade han råkat ut för en olycka 
och det som kunde ha blivit en självklar yrkesinriktning för en bondson från Gillsta gård 
i Jämtland, kom i stället att ta en helt annan bana där boklig bildning fick en framträ
dande plats. Efter studier vid Östersunds läroverk fortsatte han till Uppsala universitet 
där en examen med juridisk inriktning avlades 1903. Men en framtida yrkeskarriär som 
jurist övergavs snart.

Stämningarna i sekelskiftets universitetsstäder präglades av unionsupplösningens na
tionella tongångar och dessa stämningslägen påverkade också studenternas nationsliv så 
att landskapen för många fick en förstärkt betydelse som identitetsmarkör. Historikern 
Eric Hobsbawm (1994) har pekat på just studentnationerna som exempel på samman
slutningar med behov av att iscensätta en avvikande identitet, men också av att samti
digt interagera med grupper som på ett motsvarande sätt kommunicerar en egen iden
titet. I detta sammanhang kom förbindelser mellan det regionala och det nationella för 
många att artikuleras och fa en personlig utformning som relationer mellan folklig kul
tur och framtidsinriktad modernitet.

En av dem som kom att ryckas med i dessa stämningar var exempelvis Ernst Wig- 
forss. Genom en avhandling i nordiska språk, publicerad 1913, blev han medlem i Gus
tav Adolfakademien för folklivsforskning. Under mellankrigstiden verkade han som so
cialdemokratisk finansminister och som en ledande arkitekt bakom folkhemsprojektets 
modernisering av Sverige. En annan ledande politiker som i sin person förenade tradi
tion och modernitet var Wigforss efterträdare på posten som finansminister, småbrukar- 
sonen Per Edvin Sköld. Han debuterade 1917 med en skrift om Blekingesägner och
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var under sin studietid elev till etnologiprofessorn i Lund Carl Wilhelm von Sydow 
(Rehnberg 1980).

Ernst Wigforss och Per Edvin Sköld personifierar ett ambivalenstema som förtydli
gades vid sekelskiftet 1900.1 en komplex och snabbt föränderlig samhällssituation där 
tradition och modernitet levde sida vid sida sökte man efter social och historisk tillit. 
Lösningen blev en ideologisk växelverkan där trygghetsskapande kulturhistoriska till
bakablickar korsbefruktades med det moderna samhällets rationella praktiker och handlag. 
Detta ambivalenstema återfinns även hos Eric Festin. Under sitt yrkesverksamma liv kom 
han att delta i ett dubbelbottnat regionalt sammanhang, där han medverkade till att 
konstruera en romantiserad landskapsidentitet och att de historiska lämningar omhänder
togs av en modern antikvarisk diskurs.

Under sin vistelse i Uppsala var Festin med om att bilda Norrländska studenters 
folkbildningsförening. Han fick därigenom en position så att han kunde ordna fält
undersökningar av hembygdens förhistoria och norrländska dialekter. När väl unions- 
upplösningen var ett faktum, skriver han i sina självbiografiska anteckningar, kom ”en 
sundare nationalkänsla, utmynnande i att inom vårt lands egna gränser bättre tillvara
taga vårt eget, skapa nya värden och ge åt hembygden, vad hembygden tillhörer. Där 
föddes en hembygdsrörelse av solidare struktur. Med iver deltog F. däri...” (Festin, ”Själv
biografi”, sid. 1). Nu hade ett kulturhistoriskt intresse definitiv tagit överhanden och 
studierna slutfördes med inriktning på konsthistoria och arkeologi.

Kontakten med Jämtland upprätthölls alltjämt under studietiden och Festin fick många 
tillfällen att åka till Östersund, bland annat för att delta i somrarnas hembygdskurser och 
för att medverka vid arkeologiska utgrävningar. Delar av fyndmaterialet kom bland annat 
att senare ställas ut på biblioteksvinden. Studietiden och den jämtländska förankringen 
gav honom också ett omfattande socialt kontaktnät som brukades flitigt. Landshövdinge- 
paret Johan och Ellen Widen, som bildade något av en medelpunkt i Östersunds kulturliv, 
stötte på för att han skulle slita sig loss från det akademiska Uppsala. Föreningen Jämt
slöjd bildade nu en viktig stödjepunkt för den hembygdsrörelse som växte fram i Jämt
land och det var som tilltänkt intendent åt föreningen som Festin hade blivit uppmanad 
att återvända till Jämtland. Efter examen med kulturvetenskaplig inriktning begav sig 
Festin till Östersund och snart nog blev han utsedd till fornminnesföreningens sekrete
rare. ”Därmed började arbetet i och för hembygden”, noterade han kortfattat i sina själv
biografiska anteckningar.

Trots att Festin livet igenom bibehöll en glödande och i många fall propagandistisk 
hembygdsentusiasm förlorar han sig inte i historieromantiska svärmerier då det gällde 
museet på biblioteksvinden. Här är det akademikern och framför allt arkeologen Festin 
som lägger samlingen till rätta med ett skolat kunskapsperspektiv. Det typologiska per
spektivet, med föremålen uppradade efter form och utseende, gav museirummet en stram 
vetenskaplig inramning. Syftet med utställningarna tycks inte ha varit att flörta med 
besökarnas fantasi eller att utforma kulturhistoriska miljöskildringar. I stället är det fö-
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remålen som sätts i centrum och tilldelas ett utställningsvärde som historiska ikoner. 
Forntidsyxor, seldon och medaljer inprickas med precision på rätt plats i en iscensatt 
evolutionär tidsordning.

I denna tidiga fas verkade centralmuseerna i Stockholm normbildande för vad ett 
”riktigt” museum borde innehålla och hur utställningarna skulle uppordnas (Arcadius 
1997). Utställningarna i de regionala museerna kom därmed att fa ett likartat utseende 
och baserades på fyra materialkategorier: förhistoria, kyrklig konst, allmoge och högre 
stånd. Den formella systematiken i utställningsspråket hämtades huvudsakligen från 
Historiska museet där typologiska föremålsserier hade utvecklats vid slutet av 1800-ta- 
let för att vetenskapligt uppordna ett förhistoriskt material så att en evolutionär 
epokisering blev synlig. Då allmogeutställningarna moderniserades efter Arthur Haze- 
lius död kom denna utställningsform till användning även på Nordiska museet (Ner- 
man 1946).

Den strikta ordningen i Östersunds första museum visar hur Festin på ett tidigt sta
dium etablerade ett vetenskapligt museiperspektiv i Jämtland. En kulturhistorisk utställ
ning med en annan utformning skapades i Karlskrona där handlaren Gustav Quiding 
intog samma position som museipionjär för Blekinge som Festin gjorde för Jämtland. 
Vid slutet av 1800-talet uppförde Quiding en ”Blekingestuga” på vinden till sitt bo
stadshus och detta museum visar på ett annat slags idéspridning mellan centralmuseer 
och provinsmuseer.

Gustav Quiding var köpman och bedrev en handelsrörelse där heminredningsartiklar 
dominerade varusortimentet. I sin ungdom hade han gjort en resa till Stockholm och 
besökte då Skandinavisk - etnografiska samlingen, som var Nordiska museets namn fram 
till 1880. Långt senare beskrev Quiding i en intervju för Karlskrona-Tidningen att han 
blev djupt tagen av de stuginteriörer som Arthur Hazelius hade skapat och att det var 
under denna resa som han bestämde sig för att skapa ett eget museum: ”Då jag år 1877 
första gången besökte detsamma och såg de där befintliga stugorna väcktes min håg att 
åt mig förvärva en Blekingestuga. Samlandet därtill begynte 1880 och lyckades det mig 
fa till stånd en fullt naturtrogen sådan” (efter Weibull-Göransson 1979:134).

Gustav Quiding tillhörde de museibesökare som fascinerades av det historie- 
romantiserande draget i Hazelius etnografiska tablåer. Med sina stuginteriörer skapade 
Hazelius kulturhistoriska dioraman som skulle upplevas och levandegöras med fanta
sins hjälp. Genom detta utställningsspråk blev han en nyskapande regissör för en museal 
dramaturgi där utställningens karaktär av visuellt medium utnyttjades till fullo. Hazelius 
tänkte i bilder, hävdar Bringéus (1972:12), och han eftersträvade en gestaltningskonst 
som gav ett intryck av att ”verkliga” situationer utspelades framför besökarnas ögon. Han 
höll strängt på att föremålen skulle visas i sina rätta miljöer och använde fotografier och 
diisseldorfmåleri som inspirationskällor. Miljögestaltningarna och tablåerna blev museala 
bildspel där varje interiör utformades som en etnografisk stillbild. För att ytterligare stärka 
illusionen av realism befolkades tablåerna av uppklädda vaxdockor. Ofta placerades flera
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dockor i samma interiör så att besökarna kunde tänka sig hur en dialog utspelades mel
lan dessa (jfr Carlén 1990:79 ff.).Med detta grepp inriktade sig Hazelius mer på att gestalta 
”liv” och stämningar än på att förmedla kulturhistoriska faktakunskaper.

Samma år som Gustav Quiding besökte Stockholm hade Hazelius arrangerat tablån 
”Lillans sista bädd” efter Amalia Lindgrens populära oljemålning med samma namn. 
Kanske var det därifrån som han fick inspiration till sin Blekingestuga, eller kanske från 
den uppställda ”Båla-stugan” från Halland. Denna tablå föreställde en ryggåsstuga in
redd med husgeråd och textilier på samma vis som den högtidsinredda stuga som Quiding 
själv senare kom att ställa samman.

Tio år efter sin resa till Stockholm kunde i alla fall Quiding öppna sin Blekingestuga. 
Den uppfördes först i den gamla läroverksbyggnaden i Karlskrona, men flyttades senare 
över till den byggnad där han hade sin affärsrörelse. Själva stugan, som upptog två rum 
på husets vindsvåning, var en traditionell ryggåsstuga, och byggdes med gammalt virke 
i väggar och tak. Inredningen utgjordes av möbler, en stor mängd föremål, husgeråd, 
textilier och annat som Quiding själv hade samlat in under sina resor på landsbygden. 
Kort före hans död i slutet av 1920-talet packades stugan ned och övergick genom tes
tamente till Blekinge museum där den senare kom att återuppföras.

Quidings Blekingestuga har hängt med in i dagens moderna länsmuseum. Stuginte- 
riören utgör i dag ett museietnografiskt ”citat” från ett svunnet utställningsideal (seWei- 
bull-Göransson 1979).

Fosterländsk retorik och folklig bildning

Varje kulturhistoriskt museum säger något om den tid då det tillkom och om perso
nerna som skapade det. Konstmuseet Louvren i Paris, som öppnade för allmänheten 1793, 
berättar till exempel om den franska revolutionens politiska idévärld. I revolutionens 
medborgarideal ansågs konsten tillhöra hela det franska folket och konfiskerades därför 
helt sonika från adeln och kyrkan för att göras tillgänglig i ett offentligt museum. Ska
pandet av andra publika museer kan på ett liknande sätt läsas som en korsning mellan 
historiska processer och olika samhällsgruppers syn på historiens värde och innehåll .Vilka 
kulturella och sociala strömningar kan i detta perspektiv ha verkat pådrivande för de 
tidiga museiföreningarna i Blekinge och Jämtland? Varför arbetade man just vid sekel
skiftet så intensivt för att skapa kulturhistoriska samlingar och offentliga utställningsrum? 
Här är dock inte platsen för några uttömmande svar på dessa frågor utan jag begränsar 
mig till en diskussion om några möjliga bakgrunder till att regionala museer etablera
des som scener för ett offentligt historiebruk vid denna tid.

Under decennierna kring sekelskiftet 1900 kom museibyggandet att utgöra argument 
i en officiellt regisserad statspatriotism. Eric Hobsbawm (1983) har kallat denna period 
då det nationella var ett dominerande samhällstema för ”the mass production of tradi-
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tions” och de praktfulla museibyggnaderna som uppfördes kom tillsammans med den 
borgerliga stadens andra offentlighetsinrättningar att bilda en ny kulturell infrastruktur. 
I museerna arrangerades nu samlingarna till ett prestigefullt symbolkapital som gav de 
europeiska nationalstatsprojekten en konkret utformning.

Även själva museibyggnaden kunde laddas med symboliska betydelser genom att 
anknyta till ett historiserande formspråk. På många håll skapades riktiga renässans
anläggningar som gav museiföremålen en palatsliknande inramning. Nordiska museet i 
Stockholm, färdigbyggt 1907 som en blandning av Vasaborg och gotisk katedral, kan tjäna 
som ett svenskt exempel på denna museivåg (Bohman 1997, Mårtelius 1987).

Detta nationella sammanhang utgjorde även ett incitament för de tidiga fornminnes- 
och museiföreningarna i Jämtland och Blekinge. Ett försök att starta en förening hade 
skett i Jämtland under 1870-talet. Det skulle dock dröja ett decennium till innan en 
förening med kontinuerlig verksamhet bildades. 1886 införde tidningsmannen Johan 
Lindström Saxon en artikel i Jämtlandsposten där han propagerade för bildandet av en 
jämtländsk fornminnesförening. Uppropet ”Vård av våra minnen” publicerades i sam
band med att Östersund hundraårsjubilerade som stad. Målsättningen för den förening 
som bildades framgår av de stadgar som trycktes i det första numret av fornminnes
föreningens tidskrift:

l:o) uppsöka och vårda inom länet befintliga fasta minnesmärken, såsom grafvhögar, 
runstenar, hällristningar, skansar m. m. dyl.; 2:o) skydda och tillvarataga samt samla och 
ordna länets fornsaker; 3:o) samla och uppteckna allt, som kan vara upplysande för länets 
historia, folkspråk och seder; 4:o) hos allmänheten väcka och underhålla deltagande för 
föreningens syfte (efter Festin 1914:95).

Den regionala fokuseringen till trots fanns det också ett fosterländskt syfte med fören
ingens verksamhet. Som en reaktion på Lindström Saxons upprop skrev den dåvarande 
landshövdingen i Jämtland, John Ericsson, en inbjudan till dem som var intresserade av 
att bilda en kulturminnesvårdande förening. I denna skrivelse är det patriotiska inslaget 
markant. Kärleken till fosterlandet tänktes gå via provinsen. I skrivelsen heter det bland 
annat att:

Ingen önskan kan vara mera berättigad än den att vinna kännedom om de förhållanden 
hvarur vårt nuvarande samhällstillstånd utvecklat sig och intet är mera ägnat att väcka och 
bibehålla kärleken till fäderneslandet och fosterbygden än att genom minnen från gångna 
tider, lära känna och erkänna den tacksamhetsskuld hvaruti vi stå till de generationer, som 
burit och kämpat för den bygd, som är vår och som är oss kär (efter Festin 1936:322).

Denna fosterländska retorik, där den nationella kulturen värnas och befrämjas genom 
ett provinsiellt skyddsarbete, går också igen i de förslag på generella forskningsuppgifter
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som fornminnesföreningen borde ta sig an. En sådan förteckning sammanställdes av 
lektorn Peter Olsson, också han en ledande person i den tidiga jämtländska hembygds
rörelsen. Listan på forskningsuppgifter framfördes vid ett anförande under fornminnes
föreningens årsmöte 1902 och trycktes sedan i föreningens tidskrift. Föredraget inled
des med: ”En fornminnesförening har till föremål för sin verksamhet ett lands eller ett 
landskaps fornminnen.” Därefter följer en beskrivning av hur kulturhistorien kan inde
las i olika materialkategorier och hur dessa i sin tur konstituerar skilda forskningsfält. 
Föredraget avslutades med en summering där det nationella perspektivet är vägledande 
och blandas med en oro inför modernitetens kulturella nivelleringstendenser:

Den här i korta drag tecknade kulturen, som ända till 1600-talet var i vårt land gemensam 
för alla klasser och sedan fortlefvats hos allmogen, försvinner nu hastigt sedan midten af 
1800-talet. En hel revolution har försiggått. Den gamla kulturen var nationell, den nya är 
kosmopolitisk (Olsson 1902:6).

I sitt föredrag pekade lektorn Peter Olsson på en annan, och minst lika viktig bakgrund 
till 1800-talets regionala museiföreningar: de starka banden mellan en akademisk 
kunskapstradition och den roll som det offentliga museirummet kom att spela som 
bildningsinstrument.Till skillnad från 1600- och 1700-talets samlingar, vilka mestadels 
var förbehållna samhällets elitskikt och utformades genom personliga initiativ, har de 
moderna museerna styrts av en systematiskt bedriven verksamhet. Lennart Palmqvist 
(1997:199) har beskrivit de äldre kuriosakabinett och renässanssamlingar som ”en när
mast oöverskådlig men väl katalogiserad och registrerad röra” och bakom dessa sam
lingar kan man finna en encyklopedisk vilja att samla in och exponera allt som en av
bild av ett gudomligt mikrokosmos.

I kontrast till dessa ”Kunst und Wunderkammern” kan 1800- och 1900-talens mu
seer liknas vid specialinriktade kunskapskabinett. Dessa institutioner fick sin klassiska form 
under 1800-talet i samband med att nya och expanderande universitetsämnen som an
tropologi, etnologi, arkeologi och konsthistoria steg in i den museala kunskapsproduk
tionen (Berthelson 1946; Pearce 1992).

Denna koppling mellan vetenskaplig bildning och museala utställningar gjordes också 
tydlig då man i Blekinge strävade efter att bilda ett första provinsmuseum. Liksom fallet 
var i Jämtland vände man sig till lokalpressen och i ett upprop år 1877 sökte man in
tresserade ”som älska att bevara Blekinges fornminnen och dem, som äro i tillfälle att 
lämna upplysningar om provinsens äldre och nyare historiska förhållanden, om seder och 
bruk, fester, klädedräkt m. m.” (Leander 1937:10). Samma år konstituerades en fornmin
nesförening, men av allt att döma verkar intresset snabbt ha falnat. Fem år efter det för
sta uppropet kunde man i lokalpressen läsa en notis med ett ironiskt sting.Vid fornminnes
föreningens utlysta sammanträde hade endast två personer infunnit sig — korrespon
denterna från Karlskrona Weckoblad och Blekinge-Posten (Leander 1937:15).
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Vid denna tid hade emellertid den tidigare nämnde Gustav Quiding skapat sitt privat
museum. Han engagerade sig också då nya initiativ togs for att bilda en museiförening. 
Detta skedde vid ett nytt möte i Karlskrona år 1899, samtidigt som den äldre fornminnes
föreningen officiellt upplöstes, och Gustav Quiding kom under en lång period att utöva 
ett avgörande inflytande även på det museum som växte fram i museiföreningens regi.

Karlskrona var vid denna tid en viktig marin örlogsstad och intresset för museifrågan 
skapade en allians mellan den civila stadens borgerlighet och en inflytelserik officerskår. 
Den nya museiföreningen ämnade inte låta sig nöjas med ett mindre landsortsmuseum, 
man hade inte heller för avsikt att enbart belysa Blekinges lokalhistoria. Under det kon
stituerande mötet diskuterades storslagna planer för ett museum med såväl omfångsrika 
samlingar som sköna utställningsrum. Landssekreteraren Roos betonade särskilt vikten 
av att museet inordnades under forskningens och den allmänna bildningens tjänst. Sitt 
tal formade Roos till ett framtida museiprogram:

Men mina herrar, den förening, vartill vi idag ämna sammansluta oss till, torde icke böra 
ha endast en uppgift: att underlätta och bispringa en historisk eller etnografisk forskning. 
Modern pedagogik sätter ju åskådningsundervisningen högt. Och detta gäller icke endast 
barn utan oss lite var, oss som tillhör den stora allmänheten och för praktiska göromåls skull 
icke ha alltför mycket tid över till odlandet av våra själar. Ett bättre sätt härtill än genom 
museer, där vi fa skåda konstens verk, konstindustriella föremål som belysa historien eller 
ge oss kännedom om andra människors vanor och förhållanden, gives väl knappast (Roos, 
efter Leander 1937:15).

Ett uttalat syfte för det museum man ville skapa sades vara att ”söka frammana en bild 
av blekingebon att sätta bredvid andra folktyper” (Bromé 1930:482). Stereotypiseringen 
genom ordvalet är betydelsebärande i sammanhanget. Epiteten ”blekingebon” i gemen 
och ”andra folktyper” återskapar något av den sociala distans som existerade mellan 
bildningseliten inom museiföreningen och målgrupperna för föreningens verksamhet. 
Beteckningarna visar också hur föreningen tänkte sig det kommande museets kunskaps- 
förmedlande roll inom en jämförande antropologisk tradition. Karlskronas betydelse som 
örlogs- och hamnstad kan också ha givit impulser till idéerna om vad museala samlingar 
kunde användas till. Genom de många sjöresorna hade staden en tradition av kultur
kontakter och sjömännen medförde etnografiska föremål när de återvände hem. Erfa
renheter av andra länders kulturer var många och detta kan vara en bakgrund till att 
man tänkte sig samlingar, som vid sidan om ett regionalt innehåll, även innehöll kolo
niala artefakter. I de stadgar som utarbetades betonades också vikten av ett etnografiskt 
jämförelsematerial. Museiföreningens stadgar formulerades som: ”l:o) att samla bidrag 
till kännedom om Blekinge och dess historia, 2:o) att dels från Blekinge dels från andra 
orter inom eller utom landet samla föremål som i ett etnologiskt eller historiskt hänse
ende äro af betydelse, samt 3: o) att åstadkomma ett museum för bevarande och förevi
sande af sålunda samlade föremål.”4



MUSEALISERADE LANDSKAP 101

De tidiga museiprojekt som startades av Blekinges och Jämtlands fornminnes- och 
museiföreningar förenade ett hembygdsintresse med fosterländska ansatser. Här fanns 
också allvarligt menande folkbildande syften. Sekelskiftets museer försökte realisera dessa 
museiideal, men det skulle dröja fram till 1920- och 1930-talen, och etableringen av 
moderna länsmuseer, innan dessa ambitioner fullt ut kunde översättas till praktisk hand
ling. Då hade den nationella retoriken klingat av i betydelse och ersatts med regionali- 
serande perspektiv.

Scener för historiebruk

Kerstin Arcadius (1997) har i sin forskning om de svenska länsmuseerna uppmärksam
mat 1800-talets liberalisering och modernisering av den svenska statsbyråkratin som ett 
incitament till att landet fick en rikstäckande organisation med regionala museer. Den 
politiska geografins förändring med nya relationer mellan regionala och nationella ad
ministrationer efter 1860-talets kommunalreform och senare bildandet av landstingen 
som motvikt till länsstyrelserna, innebar en statushöjning för provinserna som nu fick 
utvidgade befogenheter för exempelvis undervisning, kommunikationer och det lokala 
näringslivets utveckling. Med denna nya situation följde även en stegrad regional med
vetenhet och uppvärdering av den lokala kulturhistorien, vilket bland annat tog sig ett 
uttryck i de tidiga hembygds- och fornminnesföreningarna.

Den administrativa moderniseringens betydelse för den regionala identiteten fick 
ytterligare en dimension genom de vetenskapliga undersökningarna som igångsattes vid 
decennierna kring sekelskiftet 1900. Det historiska landskapet kom i detta sammanhang 
att bli en naturlig utgångspunkt för de kartläggande fältexpeditioner som sändes ut från 
de centrala arkiven och museerna (Nerman 1964, Lilja 1996). Denna undersökande 
verksamhet åtföljdes också av en antikvarisk diskurs som formulerade nya bevarande
ambitioner för landets natur- och kulturmiljöer. Med inspiration från USA väcktes frå
gan om svenska nationalparker under 1880-talet och i början av 1900-talet omarbeta
des den äldre objektinriktade fornminneslagstiftningen till ett kulturminnesvårdande 
regelverk med en bredare miljöaspekt och en genomarbetad ansvarsfördelning mellan 
nationella och regionala institutioner (Pettersson & Sörlin 1998,Wetterberg 1992).

Det är ur denna komplexa blandning, med inslag av expanderande lokal byråkrati, 
vetenskapliga undersökningar och romantiserande historieperspektiv, som de regionala 
museerna växer fram. Namnen på några av dagens länsmuseer, exempelvis Smålands 
museum och Örebro läns museum, påminner om ett förlopp då provinsmuseerna dels 
skapade sig en position inom den regionala byråkratins länsindelning och dels hävdade 
en självständig status genom att muta in det historiska landskapet som ett område spe
ciellt lämpat för museal verksamhet. Men det är först med framväxten av de moderna 
länsmuseerna som det sker en genomgripande regionalisering av de kulturhistoriska
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bilder som ställs ut. Nu professionaliseras verksamheten och museerna blir aktörer i ett 
nationellt expertsystem för kulturarvsfrågor. Mot denna bakgrund bildar varje länsmu
seum en regional scen för ett landskapligt historiebruk och andra slags identitetsskapande 
praktiker.

Efter nästan hundra års musealisering av Sverige kunde den socialdemokratiske kultur
ministern Bengt Göransson summera de kulturpolitiska konsekvenserna av de regio
nala museernas verksamhet: ”Länsmuseerna har förstått och förmått att förankra sig i 
sina län. De har tagit tillvara den egna regionens särart och kunnat levandegöra dess plats 
i svenskt samhällsliv. Länsmuseerna medverkar till att befästa den kulturella identiteten” 
(Göransson 1984:7).

Frågor om museal representation och hur olika gruppers kulturarv framställs inom 
en museal kontext har fatt förnyad aktualitet i postkolonial teoribildning (ex. Clifford, 
1988, Lidchi 1997, Karp & Lavine 1991, Simpson 1996). Mot denna bakgrund kan det 
vara intressant att resa frågan vad det är för regionala särarter som museerna i Jämtland 
och Blekinge har tillvaratagit? Vilka är de kulturella identiteter som länsmuseerna har 
befäst? Och vad är ett kulturarv i detta museala sammanhang?

Positioneilt gods och förtydligat kulturarv

Mot bakgrund av länsmuseernas ställning som expertsystem besitter institutionerna också 
en unik positionsmakt (Lundgren 1989) som producenter av gällande historiebilder. Då 
man besöker kulturhistoriska utställningar förmodar man att dessa presentationer av det 
förflutna omfattas av samma slags realism som gäller för vetenskapliga framställningar. I 
utställningssammanhanget har museerna utvecklat en representationsform som bildar ett 
komplement till vetenskapssamhällets dominerande ”skriftspråkskultur”. Den museala 
”utställningskulturen” baseras på ett visuellt symbolspråk där synintryck och inlevelse
förmåga uppmuntras och där artefakter och montagekonst har övertagit den funktion 
som bokstäver och meningsbyggnad har i den akademiska kunskapssfären (Lundberg 
1999).

Den visuella narrativitet som i detta sammanhang pålagras utställningsföremålet är av 
central betydelse för museets förmåga att skapa berättelser. När tinget rycks bort från 
sin historiska ”ursprungskultur” och exponeras i museets ”placeringskultur” förvandlas 
det till ett tecken med en indexkaraktär: föremålet betraktas som ett spår, en relik eller 
en kvarleva med en närhetsrelation till de historiska eller kulturella sammanhang som 
det en gång tillhörde. Denna förmåga att leda besökarna tillbaka till en ursprunglig 
kontext och skänka upplevelser av andra platser eller tider ger utställningsföremålet ett 
speciellt symbolvärde. Det får en unik ”aura”, för att använda ett begrepp från Walter 
Benjamins (1969) diskussion om originalkonstverkets speciella utstrålning, och denna 
karisma laddas med reflektioner över tinget självt eller dess härkomstmiljö.
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Genom denna musealisering kodas artefakterna med kulturhistorisk signifikans och 
transformeras till ”performativa uttalanden” i en museal retorik (Hall 1993, Lundberg 
1999). I semantisk mening fungerar denna retorik genom metonymi. Det enskilda tinget 
används för att beteckna ett större kultursammanhang — medeltiden kan ta form ge
nom utställda fragment från ett snidat träkrucifix, en ångmaskin används för att gestalta 
industrialismens 1800-tal etc. I denna symbolanvändning sker det en betydelsecirkulation 
mellan artefakternas sakliga eller denotativa innehåll och metaforiskt förmedlade eller 
konnotativa betydelsenivåer (jfr Lidchi 1997:162 ff.).

I ett musealiserat sammanhang kan dessa betydelsenivåer användas för en symbolisk 
utväxling mellan dimensionerna ”yta” och ”djup”. Föremålens förmåga att överleva sina 
brukare gör dem till exponenter för en historia, de besitter en egenidentitet med ett 
”tidsdjup”. På ett motsvarande sätt utgör artefakternas fysiska framträdelseformer en 
materiell ”yta” som tar plats och bildar åskådningsbara objekt i museirummen. De ut
ställda föremålen kan därmed tillskrivas betydelser genom en dubbel tolkningsakt. Som 
museibesökare ”ser” man utställda individuella objekt och ”avläser” föremålen som 
budbärare för större kulturella eller historiska kontexter.

När det gäller att utforma museala historiebilder kan dessa aspekter på ett motsva
rande sätt utnyttjas på åtminstone två sätt. De exponerade föremålen kan dels framstäl
las som ett autentiskt åskådningsmaterial, med status som kulturhistoriska dokument, och 
dels användas för att konstruera en ”strategisk autenticitet” (Dorst 1989:74) åt tidsbundna 
sätt att organisera det förflutna som en samling abstrakta idéer. Under det 1900-tal som 
är i fokus för denna studie har historiska föremål sålunda samlats in och blivit till bygg
stenar åt museala gestaltningar av ”hembygden”, ”det historiska arvet” och ”landska
pet”.

Mot bakgrund av de kulturhistoriska objektens semantiska kapacitet kan man fråga 
sig om de regionala kulturarv som återspeglas i länsmuseerna är något som har upp
täcks ”där ute” på fältet, eller något som konstrueras först i ett musealiserat samman
hang? Hur går det i så fall till när ett landskapligt kulturarv formas?

Det publika museirum som skapades på biblioteksvinden i Östersund upplevdes av 
fornminnesföreningens medlemmar som otillräckligt. Utställningen motsvarade visser
ligen vad man som besökare kunde förvänta sig av ett provinsmuseum vid denna tid, 
men samlingarna hade brister då föremålens regionala proveniens inte ansågs motsvara 
den bild av landskapet som man ville förmedla. En majoritet av allmogetingen kunde 
exempelvis härledas till landskapets norra delar där häradshövding Leijonhufvud hade 
bedrivit sin insamlingsverksamhet. En stor mängd föremål bestod också av sådant som 
tidigare hade tillhört läroverkets äldre samlingar.

Trots att fornminnesföreningen i en årsberättelse från 1913 uppgav att man förval
tade ungefär 100.000 föremål, så hade samlingen ingen ordentlig regional skärpa. Mu
seet saknade vad sociologen William Leiss (1983), i en diskussion om konsumtions
samhällets symbolkonsumtion, har kallat för ”positionelit gods”. Med denna beteckning
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menar Leiss föremål som har fått en extra värdetilldelning därför att tillgängligheten är 
reglerad av olika orsaker.

I ett kulturhistoriskt sammanhang kan med positionellt gods menas sådana föremål 
som värderas extra därför att bara ett mindre antal existerar eller att dessa bara kan kny
tas till en viss grupp eller till ett visst område. Föremål av det senare slaget kan få ett 
bruksvärde som ”kommunikatörer” (Featherstone 1991:84) och användas som symbo
liska gränsmarkörer i en identitetsskapande skillnadsretorik där den egna regionen kon
trasteras mot angränsande områden. Det som enligt denna logik framställs som något 
regionaltypiskt behöver inte vara sådant som ur ett kulturhistoriskt perspektiv har haft 
en generell spridning. Det är inte kvantiteten det kommer an på, i stället läggs större 
vikt vid sådant som kan förtydliga landskapliga skillnader. Perspektivet kan exemplifie
ras med ett par byxor som vållade moralisk panik i Blekinge.

En februaridag 19825 visade Blekinge läns tidning ett fotografi på en ung kvinna, 
sittandes på knä och iklädd en mönstrad skjorta och blåjeans. Under bilden fanns tex
ten: ”Nu rasar debatten. Slitna jeans med sömmar kulturfara?” En upprörd hemslöjds- 
konsulent förfasade sig över att den unga kvinnan hade broderat ”blekingesöm” på sina 
jeans. ”Förskräckligt! Så kan man bara inte göra med vår landskapssöm”, hävdar den 
intervjuade länshemslöjdskonsulenten, och fortsätter: ”Vad som helst men inte blekinge
söm på ett par jeans ... Jeansbroderi och blekingesöm ligger inte alls på samma plan, 
utan det gäller att hålla blekingesömmen ren.” Det som till en början bara var tänkt som 
ett roligt motiv på en bakficka hade slutat med en rejäl kulturkollision.

Föreställningar om rent och orent har studerats av antropologen Mary Douglas (1984/ 
1966). Det finns inget absolut ”smuts”, är Douglas kulturrelativistiska budskap. Sådana 
uppfattningar är förbundna med olika värderingssystem och sätt att klassificera rent res
pektive orent i dikotomier. Förenat med sådana motsatspar finns också en strävan efter 
att hålla kategorier isär och en benägenhet att definiera ”naturliga” platser åt sådant som 
anses vara rent och orent. Mot denna bakgrund hade kvinnan på fotografiet överträtt 
en normerande gräns. Att infoga blekingesöm i jeansbyxornas vardagliga sammanhang 
framstod som en provocerande genremässig kontamination och detta framkallade 
konsulentens försvarsreaktion.

Vilken är då den historiska bakgrunden till blekingesömmens symbolinnehåll? Broderi
formens kända kulturhistoria går tillbaka till slutet av 1700-talet. Då började två präst
änkor i västra Blekinge brodera stora hängkläden efter mönster som av allt att döma hade 
inspirerats från ostindiskt porslin. Flängklädena fungerade i denna form som en status
symbol för områdets besuttna bondeklass som i slutet av 1700-talt gynnades av en hög
konjunktur baserad på potatisodling och brännvinsproduktion (Nyberg Grenander, 1983; 
Blekingesöm u. å.).

Under 1800-talet kan man följa hur den textila hemslöjden successivt förlorar i anse
ende samtidigt som industriellt producerade textilier introduceras och ett borgerligt 
inredningsideal sprider sig.
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Vid seklets slut genomkorsades landskapet av den tidiga hemslöjdsrörelsens represen
tanter på jakt efter äldre hantverksprodukter. Till sin fasa upptäckte de hur de broderade 
textilierna nu ansågs vara förlegade och återanvändes exempelvis som väggfyllnings- 
material. Ansträngningar gjordes för att rekonstruera mönstertypen och vid den stora 
jubileumsutställningen i Stockholm 1897 deltog 182 slöjdare från Blekinge med en bred 
kollektion.

Blekinges bidrag väckte stor uppmärksamhet och Lilli Zickerman, en förgrundskvinna 
inom hemslöjdsröreisen, beskrev landskapets slöjdkonsten i Superlativ. ”Den hade ka
raktär, den var svensk, och den visade ett uppslag till att utveckla en modern slöjd ur 
den gamlas traditioner. För den som i detalj känner hela slöjdrörelsens tillkomst och 
utveckling, skall Blekinges lilla äkta allmogeutställning med sina ljusa, lätta gardiner all
tid synas som det frö, ur vilket den moderna hemslöjden spirat upp” (EfterWachtmeister 
1960:9).

Det skulle dock dröja fram till 1960- och 1970-talen innan broderitypen blev riktigt 
populär. Nu lanserade hemslöjdsbutikerna sömnadssättet med hjälp av professionella 
formgivare och man fann nya användningsområden. Blekingesöm applicerades nu på 
dukar och kuddar som passade ett modernt inredningsmönster. Det var i denna kombi
nation av konsumtionsvara och kulturhistoria som blekingesömmen kom att fa ett ge
nomslag som regional symbol.6

Den sömnadstyp som idag kallas för blekingesöm har alltså genomgått olika faser och 
använts för att artikulera olika kulturella sammanhang: från mönsterbilder på ostindiskt 
porslin till att beteckna social position inom bondesamhället, svenskhet vid det national- 
romantiska sekelskiftet och slutligen som en viktig aspekt av ett landskapligt kulturarv. 
Ur ett historiskt perspektiv finns det även andra objekt i Blekinges och Jämtlands för
flutna som har vandrat ut och in i de regionala kulturarv man har tillskrivit landskapen. 
Två stenar där man tyckte sig se forntidsrunor och andra slags magiska tecken —”ste
nen i Grönan dal” vid Skurdalsporten i de jämtländska gränsfjällen och klipphällen 
Runamo utanför Bräkne-Hoby i Blekinge — tillhörde under en lång period respek
tive landskaps kulturminnen. Idag är båda dessa ”stenar” sedan länge avfärdade som anti
kvariska objekt.7

Svante Beckman (1993) har ringat in flera, och ofta motstridiga betydelser, av vad ett 
kulturarv kan vara för slags fenomen. I en diskussion om museala bevarandeambitioner 
skiljer han bland annat mellan ett institutionaliserat och ett icke-institutionaliserat kul
turarv. Distinktionen kan sägas illustrera ett snävt och ett brett perspektiv. I det senare 
fallet består ett kulturarv av allt det historiska stoff som transporteras mellan olika epo
ker.

Det snävare perspektivet beskriver hur olika tidsbundna uppfattningar styr det kultu
rella ”arvets” inriktning och innehåll. Då består den antikvariskt omhändertagna histo
rien inte bara av en samling intressanta objekt, utan kulturarvet skapas framförallt ge
nom en positiv statustilldelning och återspeglar tidigare generationers samlarambitioner
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och bevarandepraktiker: ”Där det finns professionella historiker, antikvarier, museimän 
och antikvitetshandlare där finns det också ett förtydligat kulturarv”, summerar Beck
man (1993:87).

Genom att förstå kulturarvet som ett artikulerat sammanhang där vissa objekt, histo
riska miljöer och traditioner har fått kvalitetsstämpel och inflytande på kulturarvets ut
formning som ett positionelit gods blir det möjligt att följa en tillkomsthistoria. Bakom 
det som Svante Beckman ovan namnger som ett förtydligat kulturarv återfinns en lång 
rad av antikvariska ansträngningar. Ett resultat av dessa ansatser att forska fram landska
pens kulturhistoriska bakgrunder kan med ett begrepp från den amerikanske antropo
logen John Dorst (1989) kallas för ”autenticering”. Vissa aspekter punktbelyses som 
regionaltypiska och far representera genuina och ”äkta” blekingska eller jämtländska 
landskapsdrag, medan andra faktorer lämnas kvar i skumrasket som det regionala kultur
arvets staffagefigurer.

Eric Festin och Sverige första länsmuseum

Måtte nu Jämtlands läns museum, som öppnat sina portar det år, då svenska fornvårds- 
organisationen firar sitt 300-årsjubileum, bidraga till stärkandet av hembygdskänslan och 
mana oss till vördnad inför våra fäders verk, oss till nyttig självkännedom (Festin 1930a: 19).

Citatet återfinns i en utställningsguide som Eric Festin sammanställde inför invigningen 
av Jämtlands länsmuseum 1930. Museibyggnaden markerade ett ordentligt genombrott 
för de kulturminnesvårdande krafterna, och detta inte bara i Jämtland, utan i hela Sverige. 
Med det nya museet framstod Jämtland som ett nationellt föredöme när det gällde kul
turminnesvård. I Östersund fanns nu både ett friluftsmuseum och ett länsmuseum. Eric 
Festin kunde titulera sig landets förste länsantikvarie som både var utsedd, anställd och 
avlönad av det egna av länet. I nära anslutning till museet var även ett länsarkiv under 
byggnation.

Museibyggnaden, som uppfördes i tre våningar och en tillhörande sidobyggnad, fick 
23 arkitektritade rum som anpassats för utställningsändamål. Här fanns också den tidens 
mest raffinerade tekniska apparatur för föremålens omhändertagande. Det var ett mo
dernt museum med myndighetsambitioner som hade skapats i Östersund och detta vi
sades också i det formspråk som arkitekten Wallberg hade gett byggnaden. En stram, 
klassiskt inspirerad exteriör, med en väl markerad entré, leder associationerna till en 
inrättning med samhällsinflytande och maktbefogenheter.

NilsThomasson, fotograf och renägare med ateljé i Are, fångade invigningsceremonin 
på ett svartvitt fotografi som publicerades i Jämten samma år. Han fick ta många steg till
baka innan han kunde sätta ned stativbenen och fokusera sin lådkamera.Trots avståndet 
kom inte hela museet med på bilden. Kanske gjorde han en medveten beskärning för
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att inte ortsborna och de tillresta gästerna, som samlats utanför museet för att lyssna på 
invigningstalen, skulle bli allt för små på den färdiga bilden.

På trappsatsen framför entrén hade man placerat en talarstol och Sigurd Curman, den 
dåvarande riksantikvarien, var en av de höga ämbetsmän som invigningstalade. Han var 
den ledande arkitekten bakom den svenska länsmuseiorganisation som höll på att ta form 
under mellankrigstiden och hans tal präglades av de förhoppningar som riktades mot 
de nya provinsmuseerna (se Berthelson 1946). Curman började med att slå fast att det 
vid sekelskiftet bara var de större städerna Göteborg och Stockholm som med ackura- 
tess kunde hävda att de hade riktiga museer.Visserligen, resonerade Curman, fanns det 
vid de större provinsstäderna föremålssamlingar som kunde vara avsevärda, men ”dessa 
gjorde endast i ytterst sällsynta undantagsfall skäl för namnet museum, för så vitt med 
museum förstås någonting annat än ett föremålsmagasin”. Men som en följd av det ökande 
intresset för de kulturminnesvårdande krafterna såg han nu hur kravet runt om i landet 
restes ”på de gamla föremålsmagasinens ombildande till verkliga museer i ordets egent
liga betydelse och på skapande av nya museer där sådana förut ej funnits” (Curman, ef
ter Festin 1930a:28).

Vad utmärkte då ett ”verkligt museum”, enligt Sigurd Curmans bedömning? Ett pro
vinsmuseum hade vissa centrala problem att lösa, det hade ”levande uppgifter”, som 
Curman formulerade det. Meningen med ett museum var inte i första hand att kunna 
visa en ”mängd föremål eller många dyrgripar av olika slag”, utan:

Det viktigaste är att det kan med sitt material åskådliggöra vissa bestämda områden.Ty, jag 
upprepar det, ett kulturhistoriskt museums uppgift är att vara en levande institution, som 
genom föremålens sakkunniga bearbetning, konservering och beskrivning tillvaratar 
dessas värde och genom deras insättande i ett större sammanhang gör föremålen förståeliga 
som länkar i en utveckling, ej som lösryckta kuriositeter (Curman, efter Festin 1930a: 29).

I Curmans museivision framställs en huvuduppgift för de nya länsmuseerna vara att med 
samlingarnas hjälp åskådliggöra ett regionalt sammanhang. ”Då först blir ett museum 
vad det kan och bör vara, en levande institution, som på ett effektivt sätt främjar kun
skapen om och förståelsen för hembygdens utvecklingshistoria” (Curman, efter Festin 
1930a:30). För att uppnå denna målsättning behövdes dock en uppstramning av den 
verksamhet som hitintills hade bedrivits vid provinsmuseerna. Riktade metoder och 
systematiska undersökningar framhölls i detta sammanhang som avgörande, men också 
att kunniga föreläsningar och demonstrationer var av avgörande betydelse för att göra 
samlingarna förståeliga för allmänheten. I Curmans framåtsyftande tal skulle alltså det 
museala fältet fa ökad betydelse både genom vetenskaplig kompetens och de folkbildande 
initiativ som institutionen tog.

När Nils Thomasson gjorde sin exponering stod Jämtlands landshövding Linnér i 
talarstolen och framförde sitt invigningstal. Linnér medverkade i egenskap av museiför-
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eningens ordförande och till skillnad från Curmans fackmannamässiga redogörelser, slog 
Linnér an en romantiserande ton då han återgav vad han hade uppfattat som huvud
budskapet i utställningarna. I talet berättade han om hur gamla föremål kunde väcka 
känslosamma minnesbilder till liv och denna associativa förmåga förband han till utställ
ningarnas framställning av ”bygden” som en kollektiv minnesgemenskap:

De flesta av oss, som tillryggalagt några stadier på livets väg, har erfarenheter av hur enkla 
och livlösa ting kunna väcka starka, darrande känslor. Det kan vara ett torftigt och förfallet 
hus, där din barndom förflöt, en leksak, ett klädesplagg, ett enkelt smycke, som kallar fram 
minnen av sorg eller lycka. Här är något liknande, men mera allmängiltigt, ett snitt långt 
ned i folkdjupet till folkets rötter. Den som icke är förströdd, utan ger sig tid att se och lyssna 
skall förnimma en sång om bygdens begynnelse, om dess mödor, glädje och hela liv (Linnér, 
efter Festin 1930a:24).

I invigningstalet åskådliggjorde Linnér ”bygden” som ett självständigt agerande subjekt 
med en egenidentitet som hade danats under en mödosam färd genom historiens epo
ker. Det var de materiella lämningarna efter detta ”kulturarbete” man nu kunde finna i 
museet. Men mot bakgrund av en landskaplig kulturhistoria som rymmer både samiska 
och icke-samiska inslag var det inget oskyldigt historiskt förlopp som de utställda före
målen lyfte fram. Snarare projicerade museirummen en etniskt infärgad framställning 
där landskapets genesis likställdes med etableringen av en regional bondekultur.

Efter att själv ha vandrat genom utställningarna kunde landshövding Linnér belåtet 
konstatera att om museet hade för avsikt att förmedla ett budskap så var det bland allmoge
tingen ett sådant stod att fmna:

I sin helhet ger museet intrycket av en bondekultur med märklig fasthet och slutenhet. / 
.../ De som burit denna bondekultur från det ena släktledet till det andra är de gamla 
bondesläkterna, de som ända från tider bortom vår kunskap suttit på sina gårdar, odlat teg 
efter teg, byggt hus efter hus och lagt vävnad till vävnad på kistbotten, de och deras ättlingar, 
som ännu hålla fast vid släktgårdarna äro den levande kärnan i den materiella och andliga 
odling, som vuxit fram i en hård natur. De har därför fatt sin egen minnessal i museets och 
samlingarnas hjärta (Linnér, efter Festin 1930a:24).

Släktgårdsrummet — mot en regional profilering

Det jämtländska länsmuseum som invigdes 1930 ruvade på flera betydelsenivåer. I det 
nummer av Jämten (1930), där invigningstalen refererades, återfinns flera fotografier som 
visar hur museirummen och utställningarna hade organiserats. De följer samma stränga 
typologiska formspråk som brukades vid det tidiga museet på biblioteksvinden. Det är 
således ett behärskat utställningsideal som kommer till tals.
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Rummen är öppna och rymliga. Föremålen är fastade gruppvis på väggarna eller ut
lagda på väggfasta bänkar längs rummens sidor eller på bord i rummets mitt. I det nya 
museet har föremålens geografiska härkomst också fatt ett inflytande på sättet att expo
nera föremål i grupper. Här är ett exempel som återfinns i den utställningskatalog som 
Eric Festin sammanställde i samband med invigningen av museet och som beskriver 
textilavdelningen:

I glasskåpet därnäst brudgumsvästar och livstycken från olika delar inom länet. I skåpets 
botten två stickade täcken, ett av gult siden med en broderad bård, troligen från en kjol. 
På andra sidan dörren i ett liknande skåp äro mössor och stycken utställda och uppordnade 
sockenvis. I rad n:r 1 och 2 från vänster dylika från östra Jämtland, rad 3 från västra och rad 
4 från norra Jämtland. Mössorna från Flammerdal äro av den mest utpräglade typen. Rad 
n:r 5 upptager mössor, skänkta av personer från Östersund, och innefattar ett flertal olika 
typer från länet. Rad 6 representerar södra Jämtland och rad 7 och 8 Härjedalen, främst 
Lillhärdal (Festin 1930b:23 f.).

Detta objektinriktade och kulturgeografiskt influerade utställningsspråk gav museet en 
professionell och vetenskaplig framtoning som motsvarade de förväntningar som riks
antikvarien Sigurd Curman hade på de nya länsmuseerna. Men detta var ingalunda något 
harmlöst utställningsspråk. När förlagorna till dagens offentliga museer växte fram un
der 1800-talet kom dessa institutioner att bilda en tummelplats där nya kunskaps- 
perspektiv kunde spelas ut.

I boken Museum and the Shaping of Knowledge beskriver Eilean Hooper-Greenhill (1992) 
ur ett foucaultinspirerat perspektiv hur ett nytt ”epistem”, eller diskursivt utformad 
kunskapsformation, blev grundläggande för de kulturvetenskapliga museernas verksam
hetsfält. Detta kunskapsperspektiv följde några få avgörande principer:

Det moderna epistemets grundläggande kunskapsstruktur är totalitet (en berättelse, ett 
tema, en historia, ett organiskt sammanhang) och erfarenhet (relationer mellan ting och 
människa och kunskap genom empiriska studier). Kunnande och kunskap blev tredimen
sionell, berörde allt, påverkade allt. Det huvudsakliga temat för denna kunskap blev 
människor, deras historia, deras liv, och deras relationer (Hooper-Greenhill 1992:198).

Människan blev nu en öppen kontinent som kunde koloniseras av nya och för de kul
turhistoriska museerna närstående akademiska discipliner som arkeologi och antropo
logi.Vid sidan om denna objektivering av mänskligt liv riktades också ett omfattande 
intresse mot tiden, eller kanske mer precist, mot historien. Med hjälp av epokiseringar 
och kronologier upprättades hegemoniska relationer mellan föreställningar om ursprung 
och idéer om ett abstrakt framåtskridande utvecklingsförlopp (jfr Hides 1997:23 ff.). I 
detta sammanhang kom den museala utställningen att bilda ett viktigt instrument för 
att kommunicera kulturella skillnader. Evolutionism och senare kulturgeografisk
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diffusionism bildade de metateoretiska tolkningsramarna och föremålens yt-, form-, eller 
stilaspekter blev viktiga sorteringsnycklar för att arrangera dem i typserier och i geo
grafiska förklaringsmodeller. Denna kulturvetenskapliga kunskapsproduktion fick då 
också en utvidgad representationspolitisk betydelse: de museala objekten, och i 
förlängningen de kulturer varifrån dessa härstammade, kunde nu vägas emot föreställ
ningar om modernitet och civilisation och ordnas i hierarkiska förhållanden till varan
dra. De kulturhistoriska museerna blev i detta sammanhang en storskalig producent av 
kulturella gränser — en verksamhet som kanske fick sin främsta ideologiska manifesta
tion genom de etnografiska museerna själva där en europeisk kunskapsproduktion ställdes 
mot de konnotationer av primitivism som avlockades från de exponerade föremålen (jfr 
Klausen 1984:30 ff., Miller 1987:109 ff.).

I 1930-talets museum i Östersund åtföljdes det typologiska utställningsspråket av 
nogsamt utstakade gränsmarkeringar som visade landskapets ideologiska och kulturella 
centrum och vilka grupper som hörde dit. I den utställningskatalog som Eric Festin 
sammanställde till museets invigning far man en uppfattning om att museet rymde både 
tematiska utställningar och återgav regionala kronologier. Till de tematiskt indelade 
rummen hörde konstsamlingarna, den så kallade kyrkflygeln, med föremål från områ
dets äldre kyrkor, samt den omfattande textilsalen. De kronologiskt ordnade utställning
arna startade med arkeologiska samlingar och slutade i jämtländsk bondekultur som tog 
flera museirum i anspråk.

Om intresset kan sägas ha varit översvallande för de utställda allmogeföremålen mot
svarades detta av ett skralt engagemang för landskapets samiska kultur. Bland alla de 
föremål som museet exponerade kunde man endast finna en trumma, ett par ”typiska 
lappbälten”, ett antal knivar, några silversmycken samt skinnpungar med samiskt ursprung. 
Denna numerära diskvalificering var inte det enda som drabbade de samiska lämning
arna. Museirummen styrdes av en etnisk diskriminering så att de samiska föremålen, och 
därmed också samisk kultur och befolkning, utestängdes från ett samröre med det re
gionala sammanhang som den utställda allmogekulturen representerade. I stället fördes 
dessa till ett särskilt rum som enligt utställningskatalogen helt ägnades åt ett ”etnografiskt 
jämförelsematerial” (Festin 1930:11). Kring den samiska kulturen artikulerades alltså ett 
kolonialt sammanhang och de samiska föremålen blandades med artefakter från bland 
annat Afrika, Indien, Japan och från olika amerikanska indiangrupper. Denna etniska 
kategorisering tydliggjorde även landshövding Linnér i sitt invigningstal. Han inledde 
sitt anförande med att berätta om en samisk schamantrumma som han hade sett i ett av 
utställningsrummen:

Trumman med dess hemligheter ger oss en dunkel aning om naturfolk i ursprungliga 
livsvillkor och med urgamla föreställningar om naturens makter, föreställningar som kanske 
ännu kunna dyka upp ur det undermedvetna och påminna oss om vårt samband med 
urfolken.
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Hammarslagen på trolltrumman manade fram skuggornas värld och naturens farliga 
andar. Det museum som idag öppnas trollar fram bilder för våra ögon ur olika skeden av 
folkens liv och människors kamp med naturen. Det börjar med stenåldersfolket, som icke 
kände metallerna (Linnér, efter Festin 1930a:22).

Med denna etnografiska parallellisering mellan samiskhet och ”naturfolk” kom de mu- 
seala utställningarna att ”rasialiseras” och den samiska befolkningen exkluderades effektivt 
från representationer av landskapet som en kulturell gemenskap. Begreppet ”rasialiseras” 
är hämtat från den engelske sociologen Robert Miles (1989) och används av idé
historikern Bernt Skovdahl (1996) för att rikta uppmärksamheten mot de processer där 
etnocentrism och stereotypiseringar blir till ideologi genom att ingå i raslärans diskri
minerande hierarkiska system.

Att i utställningssammanhanget kategorisera samiskhet som det ”diskursiva andra”, 
för att låna ett begrepp från postkolonial teoribildning, och installera samiska föremål i 
en utomeuropeisk kontext, visar med önskvärd tydlighet den hegemoniska ställning som 
föreställningar om landskapets allmogekultur fick i den jämtländska självbild museet 
gjorde sig till talesman för. 1800- och 1900-talets sociala och kulturella tillämpning av 
den ”vetenskapliga” rasläran är av stor betydelse för den västerländska identiteten och 
föreställningar om framåtskridande civilisationsprocesser.

Den sociala evolutionsmens tolkningar av Darwins utvecklingslära bildade ett ideo
logiskt fundament i 1800-talets nationalism och i synen på nationsbyggande som en 
naturlig samhällsprocess från ”primitiva” familje- och stamkonstellationer till de moderna 
nationalstaterna. Mot denna bakgrund blev det möjligt för landshövding Linnér att bölja 
sitt invigningstal med koloniala dagdrömmar om ”naturfolk i ursprungliga livsvillkor” 
och hur hammarslag på trolltrummor ”manade fram skuggornas värld och naturens farliga 
andar”.

Kwame Anthony Appiah (1999, se även Erickson m.fl. 1999:27 ff.) har diskuterat 
raslärans komplexitet och tillämpning i två skilda, men också delvis överlappande, 
handlingslinjer; den utåtvända och den inåtvända rasismen. Den utåtvända rastillämp
ningen betecknar en skillnadsretorik baserad på föreställningen om universellt gällande 
olikheter och rasgrundade egenskaper. Rasuppfattningar används här för att legitimera 
essentiella värdeomdömen om andra gruppers mänskliga kvaliteter och för att framställa 
hierarkier och särbehandling som något naturligt. Den inåtvända rastillämpningen be
tecknar en identitetspolitisk praktik där ”solidaritet” med den egna gruppen är ett cen
tralt moment. Den ideologiska vändningen mot rasbegreppet görs i detta sammanhang 
inte utifrån universella mänskliga egenskaper, utan genom att framställa den egna grup
pens kvaliteter som ”bättre” just därför att man själv tillhör samma grupp. Ett exempel 
på denna form av inåtvänd rasism är kulturrasismens dogm att kulturer bör hållas åt
skilda och i retoriken undviker den traditionella vetenskapliga raslärans biologiska ar
gument.
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I kontrast till den utåtvända och exkluderande tillämpningen av ett rasperspektiv som 
drabbade samisk kultur formulerade museet en förtätad meningsväv om landskapets 
kulturhistoriska sammanhang där ”släktgårdar” och ”släktgårdsmän” kom att bilda nyckel
teman. Det var med hjälp av Storsjobygdens välmående storbondeklass som man kon
struerade ett förtydligat jämtländsk kulturarv.

Utbudet av allmogeföremål understödde också en bild av att den regionala kultur
historien var detsamma som Storsjöböndernas livsform. Släktgårdarna fick i detta sam
manhang ett historiskt bruksvärde som en skärningspunkt mellan lokal kultur och sam
hällsorganisation. Med släktgårdarnas hjälp kunde man ge värdeladdade ord som tradi
tion, arv och kultur ett innehåll, men också åt mer politiska och samhällsinriktade be
grepp som civilisation, lokalsamhälle och bygd. I denna korsning mellan tradition och 
samhälle fick den regionala historieskrivningen en uttalad maskulin utformning, ett drag 
som Festin ger prov på i vägledningen till det nya museet där ”släktgårdsmännen” in
tresserar honom speciellt.

Hos dem möter vi en ”respektingivande seghet” och förmåga till civilisationsbyggande, 
skriver Festin:

Våra många hundra släktgårdsmän, av vilka många i dag förvalta ett över 500-årigt 
släktgårdsarv, lämna talande bevis på denna sega kraft. Däri ligger väl ock kärnan till den 
självständighet, som tog sig uttryck i böndernas tidiga samfundsorganisation, den ”jämt
ländska bonderepubliken” (Festin 1930b:l).

En hel museisal avsattes till ”släktgårdsmännens” åminnelse. I detta utställningsrum, det 
så kallade ”släktgårdsrummet”, förvarades både historiska reliker i form av medeltida 
pergamentsbrev och äldre lagfartshandlingar, men också sådant material som museet själv 
hade producerat, såsom inventeringshandlingar och uppmätningsritningar etc. De stora 
numret bland de utställda objekten utgjordes dock av ”Släktgårdsforskarnas Gyllene Bok”. 
Innehållet i denna framgår inte av utställningskatalogen, men av sammanhanget kan man 
tänka sig att boken innehöll olika släktuppgifter och gårdshistoriker. Även den ”gyllene 
boken” tillhörde de artefakter som museet själv hade producerat, den var ett resultat av 
den släktgårdsinventering som utfördes under 1920-talet.

Tillsammans bildade detta material ett jämtländskt positioneilt gods och syftet med 
”släktgårdsrummet” var följdriktigt att profilera landskapet genom ett förtydligat kul
turarv. Med denna utställning vill vi, skriver Festin i vägledningen till museet,

i propagandasyfte fästa uppmärksamheten på det stolta hembygdsarvet i våra många 
släktgårdar, främja intresset för vården av boningar, tempel och gravar, stimulera släkt
forskningen samt över huvud odlandet av det historiska sinne, som torde gett upphovet till 
att folk här stundom benämnes «Sveriges Islänningar» (Festin 1930b:18).



MUSEALISERADE LANDSKAP 113

I ”släktgårdsrummet” konstruerades en legend om Jämtland. De utställda föremålens 
förtjänst var deras materialitet och beredvillighet att låta sig inkodas med kulturaliser- 
ande betydelser. Betraktade som tecken eller som symbolladdade artefakter kunde de 
skänka vad Roland Barthes (1986:149 ff.) har kallat för en ”verklighetseffekt” åt den 
museala konstruktionen av jämten som ett etniskt homogent ”folk”.

Släktgårdarna användes som stödjepunkter för en mytologiserade historieskrivning där 
inget utrymme lämnades åt områdets samiska befolkning. Däremot framställdes den 
självägande bondeklassen som huvudmännen bakom landskapets kulturella särprägel. 
Med denna museala iscensättning artikulerades en regional identitet där Jämtland kom 
att framstå som en ”ethnie” (Smith 1991:19 ff), ett ursprungligt hemland för en etniskt 
och socialt homogen grupp. Syftet med denna ideologiska iscensättning var, som Festin 
omtalade i sin vägledning, på förhand uttänkt och kampanjinriktat: att i ”propaganda
syfte fästa uppmärksamheten på det stolta hembygdsarvet”.

En motsvarande landskaplig kulturarvsproduktion tog sin början i Blekinge under 
mellankrigstiden. Museets ledning genomgick då en generationsväxling och en tydlig 
regionalisering av verksamheten påböljades. Men här kom den kulturvetenskapliga forsk
ningen att grusa förhoppningen om att kunna representera Blekinge som ett samman
hållet och gemensamt kulturområde.

Blekinge och Sigfrid Leander

En kväll 1923 bevistade den unge löjtnanten Sigfrid Leander från Grenadjärsregementet 
i Karlskrona sitt första museimannamöte. Han var ditkommenderad som adjutant åt en 
regementsöverste som var medlem i museiföreningen.Värd för sammankomsten var den 
tidigare omnämnde Gustav Quiding och under mötet föreläste två amanuenser: Sigurd 
Erixon om Blekinges allmogebebyggelse och William Andersson om landskapets kyr
kor. Sigfrid Leander lyssnade noga på föredragen. Han gillade vad han hörde.

Till skillnad från museipionjärerna i Jämtland hade museiföreningen i Blekinge på ett 
tidigt stadium fatt tillgång till en egen fastighet. Föreningens möte kunde därför hållas i 
egen lokal med ett centralt läge i Karlskrona. Sammankomsten med dess otvungna stäm
ning skilde sig mycket från det kasernliv som tillhörde Sigfrid Leanders vardag. Han hade 
tagit värvning under första världskriget, men kände sedan några år tillbaka en allt större 
leda och hade börjat söka sig bort från det militära livet.

Museiföreningens intellektuella karaktär tilltalade honom och mötet kom att bli en 
vändpunkt i livet. En fortsatt yrkesbana inom museivärlden såg han nu som ett lock
ande alternativ och under den följande perioden styrde han stegen allt oftare till mu
seet och han blev snabbt engagerad i föreningens verksamhet. 1926 begärde han avsked 
från Grenadjärsregementet och anställdes samma år som museets vice intendent.Tjäns-



114 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

ten var visserligen oavlönad, men museisysslorna utgjorde en prövotid och de första kon
kreta stegen mot en ny karriär.

Nu skedde snabba förändringar i Leanders liv. Att skaffa sig nödvändig kompetens inom 
museiyrket blev ett nytt mål för honom och i snabb följd läste han in de nödvändiga 
betygen i konsthistoria, folklivsforskning och arkeologi. 1930 hade han sin examen klar. 
Samma år fick han sitt första egna museiuppdrag och efterträdde Gustav Quiding som 
museets ordinarie intendent.

Landsantikvarie blev han 1937 och kom att verka som sådan fram till 1944, då han 
blev inkallad till Försvarets bildningsdetalj. Efter andra världskrigets slut återvände inte 
Leander till det museala fältet, utan kom resten av sin aktiva period att syssla med 
folkbildnings- och föreläsningsverksamhet (Wirén 1973).

Med Sigfrid Leander fick Blekinge museum sin första ordentligt utbildade museiman. 
Genom hans försorg kom museet också att fa ett vetenskapligt program i likhet med 
det som Festin hade genomdrivit i Jämtland. Men den regionala tematiseringen och 
utställningarnas retoriska nivå kom att bli en annan.

För Sigfrid Leander framstod det som något självskrivet att ett modernt museum inte 
kunde drivas av en grupp personer som svetsats samman av ett hängivet kulturhisto
riskt intresse. I flera artiklar som publicerades i Blekingeboken, museets skriftserie, förde 
han en diskussion om grunderna för museets verksamhet. Flan ville ge institutionen en 
ny innebörd och omforma museet så att det kunde spela en viktig roll i Karlskronas och 
Blekinges kulturliv. Men det museum han fick i arv var långt ifrån något mönstermuseum. 
Tvärtom utgjorde utställningarna i sig själva kanske det största problemet.

Någon motsvarighet till det strikta utställningsschema som Festin hade genomfört i 
Östersund fanns inte på Blekinge museum då Leander tog över ledningen. Gustav 
Quiding, som haft det största inflytandet över det tidiga museet, var autodidakt och skötte 
museet utifrån lekmannens förutsättningar. De museirum Leander fick ärva kunde lik
nas vid en uppsamlingsplats för uttjänta föremål och det föll nu på Leanders lott att dra 
upp riktlinjerna för en modernisering av museirummen och att skapa nya bilder av 
Blekinges kultur och historia. I detta sammanhang kom den vetenskapliga kartläggningen 
av området att bilda ett dubbeleggat instrument.

Med hjälp av systematiskt genomförda fältundersökningar skapades den första kul
turhistoriska översikten av Blekinges kulturmiljöer. Men i stället för att förtydliga land
skapet som ett gemensamt kulturarv gick resultaten från undersökningarna i clinch med 
alla förhoppningar om en kollektiv regional identitet. Den insamlade kunskapen teck
nade en landskapsbild där stora interna skillnader dominerade. Hur konstruerar man ett 
representativt kulturarv på ett förflutet som vid en närmare anblick visa sig bestå av 
sprickor och mångfald i stället för enhet och kontinuitet?

Innan diskussionen förs vidare till hur detta museiproblem löstes skall jag kort beröra 
de etnologiska fältundersökningar som fick betydelse för blekingebilden och hur de ut
ställningar såg ut som Leander fick överta.
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Utställningar i arv

I början av 1920-talet besöktes museet av Alma Falk, som senare skrev ned sina intryck 
i en artikelserie, ”Vandringar i Blekinge museum”, som publicerades i en av Karlskronas 
lokaltidningar.8 Genom dessa artiklar far man en uppfattning om hur de museirum såg 
ut som Gustav Quiding hade sammanställt och vilka intryck som utställningarna gav 
museibesökarna. Alma Falk böljar sin artikelserie med att ge en kort historik över själva 
museibyggnaden. Vi far veta att huset byggdes 1794 på grunden av ett äldre hus som 
brann ned i den stora stadsbranden 1790. Efter denna introduktion tar hon snabbt ste
get in i museirummen där samlingarna skildras med en närgången blick som paras med 
en taktil foremålskänsla. I beskrivningen av samlingarna blandas personliga reflektioner 
över föremålens historia med hastiga och associationsrika tolkningar som inte låter sig 
bindas till museirummens kontext. Ett av rummen upplevde Alma Falk på följande sätt:

I rum II har vi först vid dörren sådana saker som sadlar — bekväma som länsstolar och rikt 
arbetade — seltyg, betsel och piskor, båda de senare sannskyldiga tortyrredskap. Några 
djurskyddsföreningar hade vi ej på den tiden! Och sedan ett stort målat och utsirat skåp 
från Hålan påTjurkö innehållande en mångfald handarbetade saker från Blekinge, särskilt 
delar av Blekingedräkten.Vilken flit, som rymmes i det skåpet, vilken oändlig tid det tagit 
att åstadkomma dessa saker! Det är en s. k. »skördesärk» t. ex.— och att nedlägga så mycket 
flit på ett arbetsplagg är sannerligen en för vår tid helt främmande tanke. Den är av grovt 
linne med spetsar, broderier och infällda hålsömmar — ett praktplagg i sitt slag, sådan som 
moran själv bar på fältet under skördetiden, där är underbara brudlakan bl. a. och bolstervar, 
både vackra och starka och hyllorna prydas av 15 cm. breda broderade hyllremsor.

Bland alla de husgeråd, som fyller en hel vägg observerar man ett gammalt disktorkställ av 
ungefär samma modell som för ej så länge sedan kom ut i marknaden som en nyhet. En 
annan sak, som borde vara idé att imitera är en slags kakformar — en hel bräda med 
urgröpta figurer av djur,hjärtan och dyl.Man bara kavlade över degen och plockade så upp 
de färdigmodellerade kakorna. Där är kaffekvarnar av egendomliga modeller, hackbräden 
och tyska lerfat — här var många tyskar i Karlskrona på 1700-talet — och i taket hänga 
prydnadskronor av halm och svinborst. Ett stort omålat träbord är värt att uppmärksammas 
för urholkningarna i skivan, där en rund sten ligger för målning av salt samt hyllan under 
bordet att lägga bröd på, där är matsäcksskrin, s. k. äskor av olika format och mer eller 
mindre konstnärliga dekorationer. Och i de stora glaslådorna mitt i rummet ser vi vikter 
från 1600-talet, små nätta lodbesmän och vackra alnmått med inläggningar. Det ser ut som 
ett behov hos våra förfäder att göra varje liten sak vacker — och de hade tid också — de 
hade varken åttatimmarsdag eller biografer, och deras dag började med solen.

Runt om på väggarna hänga gamla målade väggbonader med bibliska motiv. De utfördes 
av kringvandrande »konstnärer», som på marknaderna togo upp beställningar att levereras 
på nästa marknad. Stora bonader betingade ett pris på 15 daler, d. v. s. kr 2. 50.
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I detta rum har vi även en avdelning för surrogat och kristidsartiklar, samlade med energi 
och ordnad med sann humor. Den utgör en kulturbild så god som någon, ett minne från 
nyss flydda år, vilkas besvärligheter vi dock redan nästan glömt. Utom en massa av dessa 
»kort» som gjorde oss så mycken förtret, ser vi här surrogat för allt — för såpa och tvål, tråd 
och tyger, borstar och tobak, kaffe och te,ja för nästan allt man behövde, ty mycket var det 
ju ej man kunde få. I en glasburk ligga några kristidsbakelser av björkhängen, ekollon och 
dylika delikatesser. Aptitliga voro de just aldrig, men nu ser de förfärliga ut! På en burk med 
fingertutor har intendenten Quiding — säkert med en humoristisk glimt i ögat — fäst en 
etikett: Nappar. En brännvinsapparat beslagtagen på Saltö, hör också till samlingen (BLT 
24/10 1922).

Det museirum som Alma Falk beskriver har utformats av ett museitemperament som 
avsevärt skiljer sig från Festins stränga disciplin.Trots att Alma Falk inleder sin artikelse
rie med att hävda att museet ”enligt experters uttalanden [är] ett av vårt lands allra vär
defullaste och mest välordnade landsortsmuseer” (BLT 19/10 1922), så ger utställnings
rummens gestaltningskonst snarare ett intryck av vad antropologen James Clifford 
(1988:177) har kallat for etnografisk surrealism. I stället for att låta de utställda föremå
len åskådligöra landskapliga kronologier och regionaltypiska drag härskar här en estetik 
där kulturhistorisk fragmentering och gränsöverskridande sammanställningar domine
rar.

I museisalarna exponeras äldre väggbonader med bibliska motiv helt ogenerat tillsam
mans med ransoneringskort från 1 :a världskriget. Sadlar och ridpiskor klassificerades ihop 
med husgeråd och enligt denna logik skapades ett musealt bricolage där en beslagtagen 
brännvinsapparat hade sin givna plats i samma rum som textila samlingar. Intrycket är 
kalejdoskopiskt och förvirrande. Det verkar inte finnas någon vägledande idé i denna 
museala organisation av det förflutna. De många föremålen skapar ett semantiskt brus 
utan annat tydligt ledmotiv än att föremålen tillhör det förflutna, och detta tycks ha varit 
kvalificerande nog för att göra dem till museiföremål.

Men för museibesökare som inte har socialiserats in i vår tids museipedagogik väckte 
rummen andra slags associationer. En viktig referens vid denna tid utgjorde det urbana 
stadsrummet med konsumtionskulturens allt mer utbredda skyltfönstersestetik (se Paulson 
1972/1995). Decennierna kring sekelskiftet 1900 utgjorde det massiva varuutbjudandets 
första epok med butiker och mässor som visade upp industrisamhällets storskaliga kapa
citet för produktion av handelsvaror.

Det finns förenande drag mellan de stora industrimässorna, de första varuhusen och 
tidiga museerna, skriver Kerstin Smeds — lusten att skapa tilltalande iscensättningar som 
förenade en känsla av friställning från vardagens bestyr med en tydlig ideologiproduktion. 
”Såväl museet som utställningen och varuhuset emanerade således från samma grogrund, 
behovet av att med fiktionens hjälp integrera människan i den nya industriella världs
bilden och ekonomin. Alla tre spelade en viktig roll i spridandet av ett nytt enhetligt 
civilisationsmedvetande” (Smeds 1996:27).Varuhuset, industrimässan och museet blev
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inrättningar som fyllde dessa behov. Men här fanns också skillnader i att hantera moder
niteten: industrimässan och varuhuset gestaltade framtidsdrömmar, museet organiserade 
det förflutna.

Blekinge museums tidige intendent, Gustav Quiding, spelade i detta sammanhang en 
viktig roll som medlare mellan olika intressesfärer. I sin person förenade han två slags 
entreprenörskap: konsumtionskulturens handelsman och samlarens faiblesse för avlagda 
ting. Han var köpmannen som blev museibyggare, först som fritidssysselsättning och 
senare som huvudsaklig livsuppgift. Med ett brinnande intresse gav han sig i kast med 
att ordna samlingarna och fick då bruk för handelsmannens uppodlade känselspröt för 
vad kunderna ville ha.

Utställningarna uppnådde också önskad effekt. Föremålen gjorde att historien, och 
därmed också tiden, perspektiverades. Att artikulera regionala budskap verkar inte Gus
tav Quiding ha sett som sin uppgift som museiman, några sådana tydliga associationer 
framkallade i alla fall inte museet på Alma Falk. I stället interfolierar hon i sin artikelse
rie reflexiva utropstecken då något föremål väcker förundran eller personliga minnes
bilder.

En effekt av Gustav Quidings utställningskonst tycks i detta samanhang ha varit att 
ställa samtiden i relief och väcka associationer om de egna förhållandena som en aspekt 
av ett framtidsinriktat och positivt utvecklingsprojekt. En monter med uppfinningsrikt 
utformade äldre ljusstakar föranleder exempelvis följande fundering:“Man tänker plötsligt: 
om en av dem, som sannolikt häpnade över dess sinnrikhet, vaknade upp och man fick 
ta henne med på bio! Det är dock knappast en människoålder sedan dess!“ (BLT 19/10 
1922).

Landskapet genom forskarögon

Under mellankrigstiden genomfördes flera omfattande etnologiska fältundersökningar 
i Blekinge. I museets skriftserie Blekingeboken publicerades resultaten från flera 
dokumentationsuppdrag, bland annat av landskapets äldre textilslöjd (Dahlin 1937), 
stenhuggerinäringen och av träslöjd och korgmakning (Lindström 1938, 1939). Dessa 
studier utfördes i samarbete med Nordiska museet och anknöt till den omfattande 
kulturområdesforskning som vid denna tid var den landsomfattande etnologiska arbets
uppgiften framför andra. Sigurd Erixon, som dirigerade flera av fältuppdragen, utförde 
själv återkommande undersökningar i Blekinge.

Ett av de projekt som Sigurd Erixon drev under sin forskargärning var att skriva det 
svenska husets historia. Inspiration till att använda gården och husbyggnadskonsten som 
kulturhistorisk inkörsport lär han ha fatt från sin tidiga arkeologiska bakgrund. Knut 
Stjerna, vid Uppsala universitet, hade redan 1907 påbörjat en arkeologisk kartläggning 
av landets förhistoriska bebyggelsemönster och Sigurd Erixon fick som arkeologistudent
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i uppdrag att undersöka Blekinges stenåldersbebyggelse (Baudou 1992:41, Erixon 1913). 
När han nu i egenskap av folklivsforskare påbörjade en kartläggning av landets histo
riska bebyggelsemönster startade han sina efterforskningar i den blekingska skogsbyg
den. 1914 steg han av tåget vid det lilla järnvägssamhället Sillhövda i norra Blekinge och 
fältundersökningen har han skildrat i Strövtåg i svenska bygder (1941).

Den på förhand inlästa litteraturen hade omtalat befolkningen i området på gränsen 
mellan Blekinge och Småland som vildsint och trotsig vilket hade lockat Sigurd Erixon 
till att just här påböija sin dokumentation av Blekinges byggnadskultur. Erixon blev dock 
snabbt besviken. I sin dagbok skrev han: ”N. N. stationssamhälle består av tämligen nya, 
utomordentligt tråkiga trähus” (Erixon 1941:34). Efter långa cykelturer i den omgivande 
landsbygden var humöret fortfarande dystert. Han antecknar: ”Mager och trist natur. 
Skogen liten och obetydlig. Stengärdsgårdar förekomma överallt .Verkligt gamla hus och 
föremål synas nästan saknas. Låga torpstugor ligga vid vägen, men utan egentligt kulturhis
toriskt intresse. Bondgårdar förekomma mycket glest, men gärna samlade i små klungor. 
Boningshusen tämligen stora, ofta med två våningar” (Erixon 1941:35).

Åtskilliga mil grusväg fick läggas under trampcykeln innan han gjorde en förlösande 
upptäckt. Exakt vad han såg berättar han inte i artikeln, men ett utvecklingssamband stod 
klart för honom då han undersökte ett gammalt bostadshus i Svarthövderyd.

Det var i de tätare bebyggda kusttrakterna, och genom ett inflytande från städerna, 
som en förändring av de äldre högloftstugorna tidigast hade inletts i riktning mot de 
bostadslängor han hade sett i skogstrakterna. Högloftstugorna — eller det sydgötiska huset 
som är en annan vanlig kulturhistorisk benämning av byggnadstypen — ändrade nu värde 
i hans ögon då dess bakgrund hade fatt en förklaring. ”Jag minns ännu hur hela hus
typen liksom adlades i mina ögon just genom detta. Här kunde ju verkligen en egen 
utvecklingsförmåga på historisk grund konstateras, en självständig blekingsk utvecklings
linje. /.../ Det kändes som en befrielse att fmna något sådant, sedan man hunnit för
tvivlans gräns inför den kvasiarkitektur, den blandning av krusidullvillor och lådskjul, 
som i nyare tid så småningom fatt överhand inom hela landskapet, både vad den yngre 
småbebyggelsen och de större gårdarna beträffar” (Erixon 1941:35).

Sigurd Erixon var inte först med att undersöka landskapets äldre bebyggelse.Vid slu
tet av 1800-talet sändes läkaren Carl Magnus Fürst ut som ”skaffare” av Arthur Haze- 
lius. Hans uppdrag var att undersöka om det i Blekinge fanns någon högloftsstuga som 
kunde inhandlas och forslas till Skansen. Det finns flera skillnader mellan Fürsts och 
Erixons undersökningar, och framförallt två aspekter är intressanta för en diskussion om 
Blekinges regionala identitet: sättet att indela landskapet och hur högloftsstugan inplacera
des i ett regionalt sammanhang.

Fürst börjar sin rapport med att presentera Blekinge för läsaren genom att beskriva 
naturlandskapets former. Han följer här ett vanligt äldre beskrivningssätt där Blekinge 
indelas i tre horisontellt löpande naturgeografiska zoner: skogs-, mellan- och kustbygden. 
Efter detta förspel griper sig Fürst an den egentliga uppgiften för studien:
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Det är i dessa näjder, som de gamla låga stugor ligga, hvilka jag går att skildra. Redan på 
förhand vill jag nämna, att jag långt ifrån anser, att dessa äro egendomliga för Bleking, utan 
tvärt om väl vet, att dylika finnas på andra ställen i vårt land. Min afsigt är endast att lämna 
upplysande texter till trogna bilder af några sådana blekingska stugor, som nu mera ej 
byggas, utan alt mer och mer försvinna (Fürst 1884).

När Erixon sammanfattade sina fältarbeten i Blekingeboken 1940 inleds artikeln med ett 
sakligt och auktoritativt: ”Härmed framlägges en översikt av den folkliga byggnadskultu
ren i Blekinge, sådan denna framvuxit på landsbygden på basis av de verksamheter och 
naturtillgångar, som där gestaltat livsföringen och näringslivet, och i anslutning till där 
fortlevande traditioner och under tidernas lopp erhållna impulser av olika slag” (Erixon 
1940:25).Till skillnad från Fürst, som i högloftsstugan såg en byggnadsform som varken 
var typisk för eller begränsad till Blekinge, betecknar Erixon byggnadstypen såsom ”se
dan gammalt med rätta räknats som karaktäristisk för Blekinge” (Erixon 1940:67).

Ett genomgående tema i Erixons artikel är kulturgränsproblematiken och även här 
skiljer sig hans argumentation från Fürsts beskrivning av landskapet. Fürst inledde sin 
artikel med att påtala hur Blekinge skiftade i ”bygder”, från norr till söder. Erixon redogör 
för en kulturell polarisering mellan öst och väst: ”När man söker sammanfatta det för 
provinsen karakteristiska, måste i de flesta fall reservationer göras med tanke på motsat
serna inom densamma. Mellan skogs- och strandbygd blir det dock oftast knappast an
nat än gradskillnader, de skarpaste olikheterna gjorde sig gällande mellan öst och väst” 
(Erixon 1940:76). Denna landskapliga uppdelning hade Erixon uppmärksammat redan 
under sin första undersökningsresa genom landskapet. I en artikel från 1925 gör han en 
tidig summering av sina fältobservationer

att gränsen nära sammanfaller med Ronnebyån, som sålunda markerar en viktig kultur- 
geografisk skiljelinje genom landskapet. Samma iakttagelse kan göras beträffande många 
andra etnografiska företeelser, såsom gårdar, hustyper och eldstadsformer. Blekinge 
befinnes sålunda vara delat i två kulturområden. Det östra av dessa visar tydliga överens
stämmelser med Kalmar län och delvis även med Mellansverige i allmänhet, medan det 
västra sammanhänger med Skåne. Gränsen vid Ronnebyån är dock blott en av de kulturella 
förkastningslinjer,som kunna spåras i Blekinge. Landskapets sydvästra del är sålunda också 
tydligt skiljbar från provinsen i övrigt (Erixon 1925).

Programmet för ett regionalt museum

Sigfrid Leander fick under sin tid som museichef i Blekinge ofta tillfälle att formulera 
en kritisk hållning till vad han uppfattade som avigsidor i sin samtid. Han såg i det 
moderna samhället tydliga tecken på en tilltagande kulturell likriktning, materialism och 
maskinkult. En för långt gången individualisering hotade också att göra människorna
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rotlösa. Det är sorgligt men sant, hävdar Leander i en artikel från 1944, men klyftan mellan 
folket och den folkliga kulturen är nu djupare än någonsin:

Vår kultur är ett rike, som är söndrat inom sig självt. Det är faktiskt skrämmande med dessa 
praktfulla föremål av folkligt ursprung, vilka folket inte längre känns vid. De prunka där 
i museimontrerna, men ingen folkets man eller kvinna kan eller vill göra dem efter, mycket 
mindre nyskapa något lika starkt och originellt. Man har inte tid, man har inte råd, det lönar 
sig inte, det finns ju pengar att köpa för! Och så köper man i stället för att skapa, ränner på 
bio i stället för att berätta eller läsa, låter sig fängslas i stället för att leva fritt. Den moderna 
tiden binder oss med sin listighets tusen fina band (Leander 1944:11).

Den museala verksamheten var för honom en möjlig väg för att återknyta kontakter med 
äldre kunskaper och historiska gemenskaper som industrialismen gjort överflödiga. 
Leander kan mot denna bakgrund liknas vid en anti-modernist som tog parti för vad 
han identifierade som hotade kulturella värden. Men varken museet eller museiarbetet 
var något självändamål. ”Det är icke museets vara eller icke vara det här gäller, utan 
bygderna och tiderna och människorna, som stå där bakom./... / Museet som sådant är 
samlings- och arbetscentralen, men Blekinge är arbetsfältet” (Leander 1937:32).

I den museifilosofi som Leander gjorde till norm sattes ”bygden” i centrum för den 
museala kunskapshanteringen och med denna inriktning kom museet att fa en tydlig 
regional profilering. Museets viktigaste uppgift var att förmedla faktagranskade helhets
bilder och därför måste verksamheten professionaliseras och ges yrkesmässiga former. 
Och detta måste även gälla utställningarna.

Det betydelsefulla för den museala exponeringen var föremålens representativitet och 
att de artefakter som visades hade något väsentligt att säga om landskapet. Den ”provin
siella karaktären är här konstitutiv”, hävdade han (Leander 1944:24).

Men de föremålssamlingar som Leander hade att arbeta med skapade problem. Mu
seet saknade visserligen inte utställningsobjekt, vilket inte minst Alma Falk hade visat i 
sina artiklar. Samlingarna uppgick till ca 11 000 nummer, men Leander såg att detta 
material hade stora brister. Museet saknade helt enkelt det slags positionella gods som 
behövdes för att visa fram en representativ bild av landskapets kulturhistoria.

Vid ett tillfälle eftersökte Leander därför mer kulturhistorisk forskning: ”Museiföre- 
målen äro värdelösa, på sin höjd kuriosabetonade, om de icke /... / inordnas i sitt rätta 
sammanhang. De har kommit och komma alltjämt från bygden, som har skapat dem och 
brukat dem. Därför är det nödvändigt att landskapet systematiskt genomforskas, detalj 
för detalj, tills detaljerna blir så många, att de bildar en enhet” (Leander 1937:33).Ut
talandet skall ses mot bakgrund av den kulturgränsproblematik som Sigurd Erixons un
dersökningar hade initierat. Hur skulle museet kunna artikulera en gemensam landskaps- 
identitet då forskningen visade att området bestod av skilda etnografiska områden och 
att därtill innehöll en kulturgräns som skar sönder landskapet i två hälfter?
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Problemet var att det tidigare hade saknats ett på förhand upprättat systematiskt 
insamlingsprogram, menade Leander. I stället hade föremålen tillförts museet genom en 
blandning av personliga intressen och slumpartade tillfälligheter. Detta hade ibland be
rikat samlingarna med rena kuriositeter och iögonfallande föremål, vilka ”icke alltid 
representera det i första hand karaktäristiska”, skriver Leander i en artikel med titeln 
”Några museiproblem” (Leander 1933:145) där han anger några riktlinjer för ett fram
tida regionalt museum. Till skillnad från den jämtländska inriktningen, där den kultu
rella identiteten byggdes kring bilden av jämten som ett speciellt ”folk”, kom den re
gionala tematisering som Leander föreslog att utgå ifrån ”plats”— skärgården och skär
gårdens näringar, det vill säga sådant som inte berördes av den erixonska kulturgränsen. 
Ytterligare en skillnad mellan Jämtland och Blekinge var den sociala fokuser ingen som 
museiprojekten skapade. Till skillnad från den prestigeroll som tillskrevs Jämtlands be
suttna bondeklass riktade Leander sin blick mot några sociala utkantsgrupper i Blekinges 
regionala periferi. Bland skärgårdens stenhuggarsamhällen och öarnas fiskeläger fann han 
miljöer och manliga yrkeskulturer, som visserligen inte hade någon speciellt lång histo
ria, men som kunde användas för att profilera området mot angränsande landskap. Med 
denna orientering skapades en museal framtidsvision där Blekinges landskapsidentitet 
kunde presenteras som en någorlunda gemensam skärgårdskultur:

Om museet sålunda avser att illustrera den provinsiella och lokala kulturhistorien för att 
möjliggöra dess insättande i ett större sammanhang, är det självfallet, att befintliga luckor 
i föremålsbeståndet måste fyllas i den mån det nu är möjligt. Museet far därvid begränsa 
sitt fortsatta samlingsarbete till de stora, viktiga och för landskapet karaktäristiska grup
perna. Det är bättre att eftersträva fullständighet eller åtminstone grundlighet på ett par 
områden av det kulturhistoriska skeendet, än att med giriga händer söka gripa allt. För 
Blekinges vidkommande måste exempelvis fiske och sjöfart uppmärksammas mer än 
hittills. Stenhanteringen, ehuru ung, är också skäl att ha ett öga på, då industrialiseringen 
hastigt nog håller på att förvandla det manuella stenhantverket (Leander 1933:146 fi).

Efterkrigstiden — kustkulturens musealisering

Det skulle dröja flera decennier, fram till 1970-talet, innan Leanders museiprogram hade 
genomförts. Under andra världskriget gick den museala verksamheten ned på sparlåga. 
Karlskrona var med sina omfattande militära anläggningar en av de större garnison
städerna och ett troligt mål inför en tysk invasion. I närvaro av ett sådant hot packades 
museets samlingar ned och fördes i säkerhet. Efter krigsslutet kom museet att förbli stängt 
under en längre tid då en renovering av museibyggnaden drog ut på tiden.

När museet åter öppnade för publik i början av 1950-talet hade Sigfrid Leander läm
nat sin post som museichef. Av det museiprogram som han hade utformat före krigsut-
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brottet återfanns inte mycket i det nyöppnade museet, men under 1950-talet skedde flera 
händelser som påskyndade en regionalisering av museets verksamhet. Den stora läns- 
utredningen Blekinge i går - i dag - i morgon publicerades 1954 och visade att Blekinge 
hade ett uselt näringsliv. Bland annat saknades nyetablering av foretag och tillverknings
industrin bestod mest av konjunkturkänsliga större verkstäder.

Ett sorgebarn i detta sammanhang var Karlskrona. Krigsslutet hade inneburit en kraftig 
nedrustning och örlogsvarvet hade återgått till en kapacitet som motsvarade tiden före 
krigsutbrottet. Länets kräftgång hade resulterat i en stor utflyttning. I utredningen be
skrevs den demografiska utvecklingen från sekelskiftet 1900 fram till 1950-talet helt kort 
som stagnation. Ar 1952 uppgick befolkningen till 146 303 personer. Det var en per
son mer än vad som bodde i Blekinge vid sekelskiftet. Området var med andra ord i 
stort behov av en uppryckning och en del av de insatser som föreslogs kom att drabba 
det kustområde som Leander hade pekat ut som regionaltypiskt.

I Blekinges östra skärgård bodde vid denna tid en befolkning som levde med en sam
mansatt ekonomi där traditionellt småskaligt och kustnära fiske kombinerades med 
mindre jordbruk, jakt efter sjöfågel och lotssysslor. I jämförelse med industriarbetarna 
på fastlandet var den allmänna standarden generellt lägre i kustbandet och mot denna 
bakgrund klassades den östra skärgården som stödområde med behov av speciella åt
gärder och länsstyrelsen utarbetade en handlingsplan.I länsutredningen hade man lyft 
fram det moderna trålfisket efter sill och torsk som det näringsfång som på sikt skulle 
ersätta skärgårdens kustfiske med mindre båtar.

Men trålfisket långt ute till havs krävde större båtar med kraftfulla motorer och dessa 
djupgående båtar behövde i sin tur större hamnanläggningar än de som fanns på öarna. 
Den dåvarande landshövdingen Erik von Heland lanserade nu idén om ekonomiska 
bidrag till de skärgårdsbor som kunde tänka sig att flytta in till fastlandet. Den nybyggda 
djuphamnen i Sandhamn framställdes i detta sammanhang som den framtida hemma
hamnen för trålfisket i området.

Erbjudandet presenterades tillsammans med positiva uttalanden från ostkustfiskarnas 
fackförening, vilka i erbjudandet om flytthjälp tolkade in en aktionsplan för att moder
nisera länets fiskerinäring. Man ville orientera sig bort från ”mångsyssleriet” och strävade 
efter en medlemskår av ”riktiga” yrkesfiskare.

Trålfiskets stordriftslösning tänktes i detta sammanhang vara ett steg i rätt riktning för 
att få upp fiskarfamiljernas inkomstnivå i paritet med landets industriarbetare. Men på 
de berörda skärgårdsöarna mottogs projektet med ett kompakt motstånd då några an
dra resurser förutom flyttbidraget inte skulle komma skärgården till del. Ur öbefolkning- 
ens perspektiv tolkade man därför landshövding von Helands förslag som att Folkhem
met för Blekinges vidkommande bara var en angelägenhet för den fastlandsboende 
befolkningen.

Debatten om den östra skärgården kom att utvecklas till en inflammerad diskussion 
som sträckte sig en bit in på 1960-talet. I omgångar besökte delegationer från länssty-



MU SE ALI SERADE LANDSKAP 123

reisen och kommunala nämnder öarna för att övertyga skärgårdsbefolkningen om att 
den ekonomiska flytthjälpen vilade på frivillighet.

I debatten, som utspelade sig i lokal- och rikspressen, beskrevs förslaget däremot som 
en illa dold plan för att tvångsförflytta befolkningen och att ombilda hela eller delar av 
den östra skärgården till ett naturreservat. I en artikel presenterades också ett förslag från 
Lantbruksnämnden som gick ut på att de gårdar som eventuellt övergavs skulle inlösas 
för turiständamål.

Även den nystartade televisionen visade ett intresse för skärgårdsdiskussionen och 
tevejournalisterna Karl-Axel Sjöblom och Lars Ag gjorde en kritisk granskning av flytt- 
förslaget i sin programserie ”Strövtåg i Folkhemmet”. Programmet väckte en del upp
märksamhet i Blekinge då några teveutsändningar ännu inte hade startat där. Program
met fick tillgodogöras genom recensionerna rikstidningarna.9

I denna turbulens mellan efterkrigstidens samhälleliga modernisering och traditio
nella ekonomier startade museet de undersökningar av kustens och skärgårdens livsfor
mer som Sigfrid Leander hade efterfrågat två decennier tidigare. ”Expedition 55” följ
des av liknande fältundersökningar av fiskekulturen år 1956 och 1959.1 de följande årens 
verksamhetsberättelser kan man se hur fiskeriundersökningarna forskrider. En kultur
historisk överblick av landskapets fiskekultur publicerades i Blekingeboken 1957 av Nils 
J. Nilsson.

1960-talet inleds med båtundersökningar, där speciellt intresse riktades mot den så 
kallade Blekingsekan. 1961 förläggs fältundersökningen till ”Bruket”, ett gammalt båt
bygger i i västra Blekinge med långa traditioner. Den miljö som här kardades kom se
nare att ställas ut i museet som skalenlig modell. 1962 och 1963 fortsatte båt
undersökningarna. Nu riktade man även intresset mot äldre fyrar och ledmarkeringar 
inom vad som kallades för ”Blekinge fiskenavigationsundersökningar”.

I de publicerade verksamhetsberättelserna för återstoden av 1960-talet kan man se att 
samlingarna berikas med olika föremål som hör hemma inom fiskekulturen. Man utför 
dock inga flera stora undersökningar av kustkulturen. I stället ägnas den textila slöjden 
ett förnyat intresse med återkommande inventeringar mellan 1965 och 1968.1 slutet av 
1960-talet riktas åter blickarna mot kusten genom den stenhuggeriundersökning som 
påböijats vid det nedlagda stenhuggeriet ”Vrålebo”på ön Tjurkö utanför Karlskrona.

Vid inträdet till 1970-talet hade de tre områdena — fiske, sjöfart och stenhantering 
— fått en grundlig dokumentation. Då hade även frågan om ny museibyggnad fått en 
lösning. Blekinge läns museum flyttade nu in den så kallade Grevagården, släkten 
Wachtmeisters 1700-talspalats mitt i Karlskrona centrum. I Grevagårdens gamla ekono
mibyggnader kunde det omfattande dokumentationsmaterialet transformeras till mu- 
seala utställningar om Blekinges kustkultur. 1977 invigdes utställningen ”Hugga i sten” 
i den före detta stallbyggnaden. Äret därefter öppnades ”Skeppsbyggen, Sjöfart och 
Båtbyggeri” och 1979 var det dags för utställningen ”Strandfiske - Kustfiske — Havs
fiske”. Med dessa basutställningar hade länsmuseet återskapat ett förtydligat kulturarv
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där kusten och kustens näringar kom att hamna i centrum för den regionala identitet 
som artikulerades.

Identitetskonstruktion genom mysterieberättelser

En vacker sensommarförmiddag besökte jag för första gången det nya museum som stod 
klart i Östersund vid mitten av 1990-talet. Före denna visit hade jag vid ett flertal till
fällen fatt anledning att vandra igenom Blekinge läns museum, bland annat under min 
uppväxttid i Karlskrona. I samband med avhandlingsarbetet blev museets utställningar 
även ett mål för min forskarblick.

Jag ”läste” mig igenom basutställningar från 1970-talet och nu var min avsikt att på 
ett motsvarande sätt undersöka hur man i Östersund gestaltade områdets kultur och his
toria i detta tredje generationens provinsmuseum. En fråga som jag ville fa svar på gällde 
vilka budskap som länsmuseet sänder till dagens besökare. En annan handlade om vilka 
nutida strategier och kulturella representationer man hade valt för att artikulera en land
skaplig särart.

Mitt fältarbete i Östersund startade med en mugg nybryggt kaffe i museets kafeteria. 
Museet, som uppförts invid den gamla länsmuseibyggnaden, stod klart något år före mitt 
besök och från några stencilkopior läste jag hur lokalpressen skildrade invigningen i juni 
1995. Evenemanget lockade en stor skara intresserade till museiområdet och händelsen 
beskrevs som den ”stora folkfesten”.

Liksom vid invigningen av 1930-talets länsmuseum gav tillresta hedersgäster en spe
ciell tyngd även åt denna ceremoni och det nya museet lovordades bland annat av den 
dåvarande kulturministern Margot Wallström och av Boverkets chef Fredrik von Platen. 
Arkitekten Jörgen Grönvik fick beröm för byggnadens utformning och den tydliga sats
ningen för att göra museet till en barnvänlig institution uppmärksammades speciellt. 
Länstidningen gjorde i ett referat av festligheterna en egen tolkning där det regionala 
budskapet markerades tydligt:

En sån strålande kulturell folkfest det blev när nya länsmuseet i Östersund invigdes på 
lördagen! Flera tusen länsbor och många gäster utifrån hade mött upp för att fa vara med 
om denna efterlängtade festdag, som startade redan tidigt på förmiddagen och varade långt 
ut på kvällen. Det var en dag när lokalpatriotismen flödade och stolta länsbor kunde 
gratulera sig själva till att ha fatt en unik kulturattraktion och kunskapsbank om länets 
historia (Länstidningen 6/12 1995).

På den första officiella öppningsdagen ringlade kön av besökare lång utanför entrén och 
ett stort intresse riktades mot de nya utställningarna. Enligt den citerade tidningsreportern 
fascinerandes många premiärbesökare av det museala landskap som hade skapats i den
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stora underjordiska utställningshallen. ”Nytt och spännande” var besökarnas omdömen 
och tidningen sammanfattade invigningsceremonin med att slå fast att detta tillskott hade 
gjort Östersund till ett riktigt ”kulturellt kraftcentrum” för länet.

Det nya museet skiljer sig på flera punkter från 1930-talets länsmuseum. Med hänvis
ning till Goffmans (1974) dramaturgiska sociologi kan man likna den gamla och den 
nya museibyggnaden vid två olika scener som används för att spela ut skilda kunskaps- 
register. Det nya museet bildar institutionens ”frontstage”, en publik arena dit alla bjuds 
in för att delta i ett interaktivt sammanhang. Här har man skapat ett offentligt utställnings
rum där museet visar upp sitt perspektiv på Jämtlands historia och kultur. Till skillnad 
från det nya museets inbjudande atmosfär har den äldre länsmuseibyggnaden fatt en 
förstärkt ”backstagekaraktär”.

I den äldre byggnaden finns arkiv och tjänsterum där en saklig, men också mera dold, 
museal kunskapshantering äger rum. Ett ”faktarum” bildar här en kontaktyta mellan 
museets expertkompetens och en rådfrågande allmänhet. I ”faktarummet” serveras sak
upplysningar över disk och rummet kodas med uppförandeförväntningar som placerar 
de tillfälliga besökarna i en kundrelation gentemot museet såsom en kulturhistorisk fack- 
mannainstitution.

Denna arbetsfördelning mellan en öppen och populariserande sysselsättning i det nya 
museet och en mer sluten och faktahanterande verksamhet i det gamla länsmuseet vi
sualiseras också genom de medvetna formspråk som har använts för att ge museibygg- 
naderna olika karaktäristiska exteriörer. 1930-talets länsmuseum försökte rymma alla 
funktioner inom sina väggar och byggnadens bastanta tegelfasad och markerade portal 
beklär den äldre museibyggnaden med ett myndighetsanspråk.

Detta arkitektoniska symbolspråk gestaltade en museal idealbild med länsmuseiinsti- 
tutionen som en aktör inom ett kulturhistoriskt expertsystem. Den nya museibyggnaden 
visar upp en annan attityd med en orientering bort från all slags myndighetssamman- 
blandning. Passande för husets funktion som en mötesplats mellan människor och kul
tur har förlagan till byggnaden hämtats från lokalsamhällets kanske viktigaste samlings
lokaler under den förindustriella epoken: sockenkyrkan. Det religiösa formspråket har 
konsekvent använts för att skapa en senmodern pastisch där sockenkyrkans konnotatio- 
ner av kulturell gemenskap och territoriell tillhörighet bildar en arkaiserande kuliss runt 
de museala världar som exponeras i utställningarna. På långt håll syns den drygt tjugo 
meter höga ”klockstapeln” som har rests såsom ett riktmärke och som även nyttjas för 
att markera var entrén är belägen på den annars slutna huskroppen. Klockstapelns ku
pol har också försetts med fornnordiska kultfigurer från Överhogdalstapeten, en äldre 
figurvävd textil som visas i ett av museirummen. En bitvis hög mur med ett tillhörande 
trästaket, som omgärdar en öppen plats i anslutning till museibyggnaden, leder också 
associationerna till att här finns en kyrkogård. Muren och den öppna platsen invid bygg
naden utgör de synliga delarna av den utställningshall som har sprängts ned under mark
planet.
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Valet av det stilhärmande formspråket är ett tydligt idémässigt ställningstagande. 
Sockenkyrkan refererar till en tid då resande var förbehållet ett fåtal och i stället för fy
sisk förflyttning fick man omskapa lokala rum så att mentala ”upplevelseresor” kunde 
utföras.

Kyrkorummet var en sådan plats där ett fönster öppnades mot andra slags världar än 
de som upprätthölls genom vardagens sysselsättningar. Detta var en plats för kontemp- 
lation och beundran inför de storslagna mysterierna. Men kyrkorummet var också en 
scen där normativa världsbilder predikades i doxaform och där hustavleideologins tros
bekännelser kommunicerades genom påbud (se Pleijel 1970). När det nya museet sym
boliskt iklär sig kyrkans roll, och metaforiskt placerar sig ”mitt i byn”, då genomför man 
också en medveten positionering där museet roll som förkunnare av ideologiska sam
manhang framhävs.

De museer som har berörts i detta kapitel kan alla sägas tillhöra ett modernt projekt 
där världen, den närvarande likväl som den historiskt förflutna, tänktes möjlig att kart
lägga, klassificera och kontrollera genom en rationell kunskapshantering. Museernas 
bidrag har varit anknutet till en dominerande bildningstradition där de utställda värl
darnas ”andliga” och ”materiella” dimensioner har använts i ett uppfostrande och folk
bildande syfte.

Idén om den etnografiska realismens generaliserbarhet, det vill säga språkets förmåga 
att ”objektivt” infånga och kommunicera innehållet i en studerad verklighet, har varit 
en basal grund för denna verksamhet (jfr Atkinson 1992, Denzin 1998:14 ff., Ekström 
1994). Genom att associativt förbinda det nya museet med en sakral förkunnelsesymbolik 
har man i Östersund skapat en distanserande hållning till det realistiska momentet i den 
moderna bildningstraditionen. I det sena 1990-talet visar man här i stället en annan as
pekt av vad ett museum kan användas till — identitetskonstruktion genom mysterie- 
berättelser.

Landskapet som postmodern bildkultur

Under planeringen av det nya museet var en ledande tanke att kombinera utställnings- 
mediets inomhusform med den verksamhet som sker utomhus på friluftsmuseet Jamtli. 
Det färdiga museet kom därmed att bilda en mötesplats för olika slags verklighets
ko nstruktioner. När man lämnat Östersunds moderna urbana liv och kliver in på Jamtli 
möter man ett musealt mikrokosmos.

Här mitt ibland friluftsmuseets äldre byggnader levandegörs ett turistanpassat bonde- 
jämtland genom en performativ ”historieteater”. Den anställda personalen leker fram 
det förflutna genom att skickligt blanda improvisation med i förväg tillrättalagda histo
rier som har anpassats till friluftsmuseets gårdsmiljöer och besökarna erbjuds att delta i 
spelet.
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Inne i den nya museibyggnaden har analogin med en kyrkobyggnad utnyttjats for att 
utforma en originell utställningshall. I detta undeijordiska museirum far det förflutna 
liv på teknisk väg: en suggestiv ljussättning skapar en känsla av dygnsrytm, ljud från dolda 
högtalare befolkar utställningshallen med djurläten och med röster. Genom ett finurligt 
arrangemang far även de utställda föremålen liv och rör plötsligt på sig med buller och 
brak.

Utställningarna i det underjordiska museirummet skiljer sig markant från de bas
utställningar som skapades i Blekinge under 1970-talet. Stefan Bohman (1997) använ
der begreppen fokusering, tematisering och stereotypisering för att beskriva hur ett 
okritiskt musealt historiebruk kan avsätta sig som klichéartade presentationer av det 
förflutna eller befästa redan existerande schablonbilder. Med hjälp av dessa begrepp kan 
man säga att Blekinge länsmuseum utförde en landskaplig tematisering då kustkulturen 
punktbelystes och då kustens näringar och skärgården som ett kulturgeografiskt del
område fick beteckna Blekinge som en regional helhet. Denna stereotypisering av land
skapet skedde mot bakgrund av ett medvetet perspektivval och en strategisk kunskaps- 
inhämtning, vilket också redovisas i den museala självpresentation som återfinns i Musei- 
boken (1984:87), en bok som utgavs av Länsmuseernas samarbetsråd för att locka besö
kare till landets regionala museer:

På Blekinge läns museum har vi valt att i en rad basutställningar skildra kustkulturen i länet. 
Det handlar om stenhuggeri, båtbyggeri, skeppsbyggeri, sjöfart och fiske. Utställningarna 
är uppbyggda på den etnologiska och arkeologiska forskning som fortlöpande bedrivs vid 
museet (Museiboken 1984:87).

De fasta utställningarna som skapades i Blekinge läns museum har en ”saklig” karaktär 
och ger besökarna ett intryck av att här redovisas kulturhistoriska fakta om några för 
landskapet betydelsefulla områden. Det narrativa modus som präglar basutställningarna 
kan med hjälp av Veronica Stoehrel (1994) karaktäriseras som den dokumentära realis
mens berättelsestrategi. Museet har strävat efter att gestalta en ”konkret” historia och 
tillvägagångssättet för att uppnå detta mål har varit att ställa ut autentiska föremål och 
förse besökarna med kontextualiserande beskrivningar av sociala och kulturella situa
tioner. Utställningen om stenhuggerinäringen är i detta fall signifikativ. Här understöd
jer fotografier, text och föremål varandra så att en känsla av realism skapas. På två svängda 
skärmväggar återges stenhuggerinäringens korta historia. Rubriker som ”Blekinges sten
industri”, ”Marknad”, ”Organisation”, ”Stenhuggaren”, ”Bostad”, ”Arbete”, ”Arbetar
rörelsen, Arbetsgivare, Arbetaren” och ”Stenindustrins slut” leder besökaren genom ut
ställningen och skapar en linjär kronologi som följer näringens konjunkturer från star
ten på 1860-talet och fram till 1930, då gatstenstillverkningen avslutades. En skalenlig 
modell visar också stenbrottet ”Vrålebo”, det stenbrott och den tidiga tillverkningsplats 
på ön Tjurkö utanför Karlskrona som undersöktes under 1960-talet.
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Utställningsrummen i Blekinge läns museum har en utformning som framförallt rik
tar sig till en intellektuell kunskapsinhämtning. Förhållandet mellan den ”museala tex
ten” och den historiska verklighet som utställningarna refererar till strävar efter att skapa 
autenticitet, inte genom att spegla en möjlig historisk verklighet, utan genom att utge 
sig för att representera det förflutna så som det faktiskt såg ut. Detta är ett museum som 
skall avläsas på samma sätt som man använder en uppslagen faktabok.

Ett annat utställningsspråk finner man i Östersunds undeijordiska utställningsrum. Det 
första ”föremål” som fångade mitt intresse var ett stort svartvitt fotografi som är upp
hängt i ett förrum till den underjordiska utställningshallen. Fotografiet avbildar sju per
soner i nästan naturlig storlekt, vilket skapar en stark närvarokänsla.

Bilden är tagen vid sekelskiftet och föreställer fyra män och två kvinnor i en gårds- 
miljö. Personerna är rustade för slåtterarbete och har händerna fulla med redskap. Män
nen i förgrunden bär liarna som gevär, stadigt förankrade mot axlarna. Kvinnorna har 
en mer ledig pose och låter räfsskaften vila mot marken. I bakgrunden står en man som 
håller i en häst med seldon.Det är inget speciellt med bilden. Den förställer en grupp 
människor i färd med att ta i tu med arbetssysslor som före mekaniseringen av jordbru
ket tillhörde några av gårdslivets återkommande sysslor.

Det är först när man läser den knapphändiga bildtexten som fotografiets ikonografi 
far en ny betydelse:

Nytt eller gammalt?
Titta på denna bild av slåtterfolket på ”Jo-Salmens” i Västeråsen, Ovikens socken. Det togs
av NilsThomasson vid 1900-talets början.
Något kanske förvånar dig?

För att hjälpa besökarna finns ytterligare en text. Denna hänger på tvärs till höger om 
fotografiet och man far anstränga sig en smula och lägga huvudet på sned för att läsa:

Att bära ring i örat var inte ovanligt förr. (Och det var inte bara sjömän som gjorde det.)

Då man återvänder till fotografiet och tittar efter ordentligt upptäcker man det som 
utställarna vill att man skall se: den äldre mannen längst till vänster på bilden har en ring 
i sitt ena öra. Med denna upptäckt förändras fotografiets budskap. I en diskussion om 
fotografi som bärare av olika slags betydelser gör Roland Barthes i Camera Ludda (1993) 
en distinktion mellan två olika slags relationer som skapas mellan betraktaren och foto
grafiet. Med ”signum” menar Barthes en avläsning av fotografiets bildplan som flyter 
lätt och utan hinder. Det var så jag först såg bilden, som ett alldagligt äldre gruppfotografi. 
Med ”punktum” menar Bartes detaljer som stör blicken och tvingar oss att stanna upp 
och reflektera över fotografiets betydelse.
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I bilden av slåtterfolket på Jo-Salmens gårdsplan fungerar ringen i örat på den gamle 
mannen som ett ”punktum” vilket far blicken att stanna till. Ringen blir ett igenkän- 
ningstecken som förvandlar fotografiets historiska bildrum till ett retoriskt uttalande. Fo
tografiet har blivit ett ”poetiskt montage” (Stoehrel 1994 :160) där ”fakta” presenteras 
för att skapa nya betydelser som riktar sig mot ett existentiellt plan. Se här, tycks bilden 
vilja säga, människorna förr var inte så annorlunda. Även vi använde ringar i öronen som 
kulturella attribut, så om du tittar riktigt noga kan du ”se” en historisk kontinuitet. Även 
vi som levde då är som ni som lever nu!

Fotografiet är betecknande för utställningsspråket i det nya museet där institutionens 
roll som faktaförmedlare underkommuniceras till förmån för en betoning av ett under- 
hållningsvärde. Det ska vara kul att gå på Jämtlands nya museum och utställningarna 
vänder sig till besökarnas fantasi och inlevelseförmåga. ”Idén bakom Jamtli är därför 
museet som instrument för känsla, upplevelse och underhållning”, skriver museichef Sten 
Rentzhog (1995:27) i en artikel där tankarna bakom det nya museet presenteras. Med 
Veronica Stoehrels (1994) terminologi kan man beskriva det narrativa modus som sät
ter sin färg på utställningarna som en kombination av en estetisk och en taktiskt popu
lär berättelsestrategi. Här förvandlas det regionala kulturarvet till infotainment — grän
sen mellan fakta och fiktion suddas ut och utställningarna blir ett njutningsmedel i sig 
med en estetisk collageform som tillåter besökarna att vandra fram och tillbaka utan 
museala pekpinnar.

Vid en jämförelse med Blekinge läns museums basutställningar är det tydligt att man 
i Östersunds nya museum har eftersträvat att skapa ett effektivt brott med den etnogra
fiska realismens anspråk på att leverera objektiva sakbeskrivningar. I stället för att ställa 
ut det lokala kulturarvet som en ”konkret” historisk verklighet har man i stället valt att 
återge ”myten” om Jämtland och Härjedalen, skriver Sten Rentzhog i den ovan nämnda 
artikeln. I det underjordiska museirummet sker denna regionala tematisering med hjälp 
av en förförisk utställningsscenografi där kultur iscensätts som ”bilder”, vilka ska avnju
tas på samma sätt som man ser på en underhållningsfilm eller en samling engagerande 
konstverk.

Presentationerna av områdets förhistoria, av den samiska kulturen och av Jämtlands 
förindustriella allmogebefolkning ska inte avläsas som kulturhistoriska ”texter” eller 
faktaberättelser. I stället har man valt ett påtagligt visuellt utställningsspråk som knyter 
an till de romantiserande kulturhistoriska tablåer som Arthur Hazelius skapade vid se
kelskiftet. Borta är de många och utredande utställningstexterna som återfinns i Blekinge 
läns museum. Besökarna lämnas i stället åt sina egna tolkningar och sin förmåga att skapa 
sammanhang i de representationer av historia och kultur som museet ställer till förfo
gande. I det nya museet möter man en postmodern museal bildkultur som drar nytta av 
föremålens semantiska promiskuitet för att presentera en idé om landskapet som en ”sub
lim”, förandligad, kulturell gemenskap (jfr Mirzoeff 1999).
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Utställningshallen

När man lämnar NilsThomassons fotografi med slåtterfolket på ”Jo-Salmens” gårdsplan 
och går mot den underjordiska utställningshallen öppnar sig gradvis en storslagen scen 
för ett musealt historiebruk. Här, nedsprängt en våning under entréplanet, iscensätts en 
rikt utformad illusionsvärld med hjälp av uppbyggda tablåer som kronologiskt behand
lar tiden fram till mitten av 1800-talet.

Det finns två entréer som leder ned till utställningshallen. En av dessa är en smal gång
väg som för besökarna längs med museirummets ena kortsida och därefter avslutas med 
en trappa ned till museirummets golvplan.Väljer man denna väg går man först genom 
en del av den samiska avdelningen och kan därefter nå de övriga utställningarna. Den 
andra entrén utgörs av en bred trappa som leder direkt ned till utställningar på museigolvet 
och härifrån kan man också fortsätta till angränsande rum som visar äldre hantverks- 
och slöjdtraditioner och en exposé över områdets oroliga historia under 1500 — 1700- 
talet. Dessa utställningar kommer inte att beröras i fortsättingen utan jag koncentrerar 
mig på museets bilder av samer och bönder. Den breda trappan mitt i utställningshallen 
fungerar som en gränsmarkör mellan rummets olika miljögestaltningar: på den ena si
dan återfinns den samiska avdelningen, på den andra allmoge och forntid. Ur ett symbol
tolkande perspektiv bildar trappan också ett skiljetecken mellan utställningshallens olika 
berättelser där samisk kultur och landskapets förindustriella bondekultur placeras in i 
skilda historiska och kulturella sammanhang.

Den regionala identitet som artikuleras verkar exkluderande för samisk kultur och 
inkluderande för den utställda bondekulturen. Det nya museet har visserligen ett mo
dernt och sofistikerat formspråk, men man har i detta avseende inte förmått lösgöra sig 
från den etniska tematisering av landskapets kulturhistoria som var tydlig redan i 1930- 
talets museum.

Ett centralt inslag i den samiska utställningen är en rekonstruktion av ett högfjälls— 
parti som genom sin storlek utgör det dominerande blickfanget i utställningshallen. 
Genom fjällmiljön leder den ena passagen ned till golvplanet och här vid ”fjällets” fot 
samlar en ”jokk” ihop sig till en liten vattensamling. Det rinnande vattnet har inspirerat 
till namngivningen av den samiska avdelningen: ”Aajeh — samisk källa”. I några mindre, 
väggfasta skåp, i början av utställningen, visas samiska föremål och en bit in i miljögestalt
ningen finns en inglasad monter med prov på samisk textil. Man har också placerat samiska 
vardagsföremål i hålrum på fjällmodellen och dessa blir synliga vartefter man förflyttar 
sig längs med ”fjället”.

Med ett representationsanalytiskt synsätt behärskas den samiska avdelningen av en 
naturgestaltning som har tillåtits att fa en hegemonisk dominans. Samisk kultur uttrycks 
i huvudsak genom en presentation av hur kalfjällets naturlandskap skiftar utseende un
der årets gång. Det finns exempelvis inga motsvarigheter till de människogestalter som 
har placerats i de miljögestaltningar som ger karaktär åt landskapets förhistoria eller i
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representationen av områdets allmogekultur. När det gäller samisk kultur har den 
scenografiska energin i stället lagts på att illustrera hur växter och djur byter skepnad 
från fjällvinterns snöperiod till sommarens korta barmarkstid.

De samiska föremål som har placerats i hålrum längs fjällmodellens sidor skapar en 
motvikt till det accentuerade naturtemat och illustrerar att även fjällandskapet utgör en 
kulturmiljö med lång historia. Med det sätt som föremålen har applicerats på — under 
fjällmodellens markplan — har man medvetet skapat ett starkt visuellt spel där dimen
sionerna ”under” och ”över” upprättar en hierarkiserande relation mellan samisk kul
tur och fjällets natur. Genom att stoppa undan föremålen i hålrum ges naturgestaltningen 
ett fritt visuellt spelrum och artefakterna kommer att symboliskt underordnas fjällets 
naturmiljö. Strategiskt placerad i fjällmodellen finns en uppstoppad rentjur som med 
högburen och ståtlig hornkrona markerar toppen på symbolhierarkin. Denna idealise
ring av renen skall ses i relation till den samiska avdelningens avsaknad av människoge
stalter, vilket gör rentjuren till utställningstablåns mest framträdande enskilda objekt och 
den ”artefakt” som slutligen far bilden av samisk identitet att kapitulera inför det mu- 
seala illusionsmaskineriet: samisk historia och tradition blir till en berättelse om fjällets 
natur.

På utställningshallens golvplan fortsätter den samiska avdelningen i två mindre rum. 
I det ena finns möjlighet att se olika videoinspelningar och kopior av äldre dokumentär
filmer, här kan man också bekanta sig med nutida förhållanden genom böcker och tid
skrifter. I ett angränsade rum visas ett bildspel med Nils Thomassons fotografier. Här 
möter man de människor som saknades i fjällmiljön och här kan man beskåda olika 
vardagliga göromål och sociala sammanhang. Men istället för att kontextualisera dessa 
historiska bildscener och låta fotografierna lyfta fram enskilda individer ur det förflutna, 
på ett sätt som motsvarar användningen av fotografiet av slåtterfolket på ”Jo-Salmens”, 
förblir dessa bilder med samiska motiv okommenterade. Effekten blir att bildspelets 
människor klumpas samman till ett anonymt kollektiv. Det hastiga bildspelstempot för
stärker också en tolkning av samisk kultur som museet lånar ut sin auktoritet till att 
förmedla. Som en introduktion till avdelningen hälsas besökarna välkomna genom föl
jande text, skriven i kalligrafiskt drivna bokstäver i engelskt rött:

Aajeh — samisk källa. Liksom vatten väller upp ur källan, närvarande men ändå på väg är 
samernas kultur. Följ med till tiden då samerna flyttade med rajd, då man bodde i kåta, då 
vajorna mjölkades och renen gav allt en människa behövde.

Texten förmedlar en bild där samerna framställs som en nomadiserande utkantskultur i 
bondesamhällets periferi. Denna representation av ett regionalt utanförskap artikuleras 
även nere på utställningshallens golvplan där den samiska avdelningen successivt fasas 
över i en utställning om en forntida jägarbefolkning. I detta utställningssammanhang har 
det samiska materialet fatt ett speciellt uppdrag, nämligen att agera ”förmedlande länk
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mellan nutid och stenåldersliv” skriver Sten Rentzhog (1995:36) i den ovan refererade 
artikeln om planeringen av det nya museet. I skarven mellan dagens Jämtland och om
rådets förhistoriska lämningar tillskrivs samisk kultur alltså ytterligare ett bruksvärde som 
kan läggas till det naturtema som etableras i den uppbyggda kalfjällsmiljön. Hur ser detta 
bruksvärde ut?

I några väggfasta montrar, som bildar en övergångszon mellan den samiska avdelningen 
och museets gestaltning av det förhistoriska Jämtland, visas en diversifierad föremåls
samling. Likhet i material, funktion eller utseende verkar har varit den vägledande idéen 
bakom denna sammanställning. En pilspets från Frostviken exponeras till exempel till
sammans med liknande pilspetsar från Arizona; harpunspetsar från Alaska och Kongo 
återfinns tillsammans med flåknivar av skiffer från Sundsjö etc. Mellan de väggfasta 
montrarna hänger också tre stora fotografier med ett speciellt bildinnehåll som jag far 
anledning att återkomma till strax. I närheten av de väggfasta montrarna finns även en 
rest bågsaxkåta som bildar en samisk motpol till montrarnas fyndmaterial.

Denna monterutställning kan ses som en uppdaterad rest från det etnografiska ’ jäm
förelsematerial” som visades på 1930-talets museum och dit de samiska föremålen då 
fördes. I det nya museet möjliggör den komparativa föremålssamlingen en etnografisk 
triangulering mellan samer, utomeuropeiska kulturer och jämtlands forntidsfolk, det vill 
säga mellan grupper som vanligtvis hålls tidsmässigt och geografiskt åtskilda. I närheten 
av bågsaxkåtan finns exempelvis en kort utställningstext som sägs återge ett brottstycke 
från ett ”tal” som den amerikanske indianhövdingen ”Seattle” höll till ”den vite man
nen 1855”:

Varje del av detta land är heligt för mitt folk. Det glittrande vattnet, i bäckar och floder är 
våra förfäders blod. Själva luften är värdefull .Allt levande har en del i varje andetag — djuren, 
träden, människan. Allting är sammanlänkat.

Frasen ”allting är sammanlänkat” bildar här ett nyckeltema för den gränsöverskridande 
museala surrealism som upprättar kontaktytor mellan de folkgrupper som representeras 
av de utställda föremålen. Placeringen i rummet och citatets innehåll artikulerar före
ställningar om att universella kulturdrag står att finna i det förflutna, men slitet ur sitt 
historiska sammanhang beklär ”talets” animistiska innehåll de utställda föremålen med 
en exotiserande kontext.

Det framgår inte av sammanhanget vilka kulturella eller historiska samband som ex
isterar mellan föremålens ursprungliga brukargrupper. I stället för en insiktsskapande 
kulturrelativism och en problematisering av den infekterade frågan om samer som en 
möjlig ursprungsbefolkning skapas ett utställningssammanhang som ger den samiska iden
titeten ett dubbelbottnat innehåll, dels i relation till den utställda förhistoriska 
jägarbefolkningen och dels genom att positioneras inom ramen för en exotiserande etno
grafisk diskurs som vida överskrider det regionala rummets begränsningar.
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Det etnografiska sammanhanget förstärks också av de tre stora svartvita fotografier som 
hänger mellan de väggfasta montrarna. Hur ska dessa bilder tolkas? Eftersom några bild
texter inte finns — det är bara vid fotografiet på slåtterfolket vid ”Jo-Salmens” i Väster
åsen som de avbildade personerna identifieras — måste användningen av de tre foto
grafierna tolkas i relation till bildspelet med NilsThomassons samebilder. Det som för
enar dem är inte innehållet, utan just avsaknaden av texter som tyder de historiska bild- 
utsnitten.

Som besökare lämnas man ensam med sina upplevelser och man ”ser” av bildernas 
denotativa betydelsenivå att två av fotografierna föreställer kvinnor som bär barn på sina 
ryggar, på det tredje fotografiet paddlar en grupp färgade män en kanot där fotografen 
uppenbarligen har suttit i fören. Av bildernas bakgrundsmiljöer tyder man också att det 
ena fotografiet avporträtterar en eskimåkvinna och att det andra en kvinna från någon 
amerikansk indianstam. De färgade män som paddlar kanoten placerar bilden i en afri
kansk kontext.

Har dessa fotografier något med samisk kultur att göra? Eller för den delen med Jämt
land? Naturligtvis inte. Det är först i utställningssammanhanget som en relation skapas 
där fotografiernas konnotationer av ”naturfolk” överförs till en musealiserad landskaps- 
kontext. De tre fotografierna har tillkommit inom ramen för en kolonial kunskapsdiskurs. 
Indiankvinnan avbildades exempelvis på det sydamerikanska Eldslandet under den världs
omspännande forskningsresa som zoologen och arkeologen Sven Stolpe genomförde 
under 1880-talet med fartygetVänadis.10 Fotografiet med de afrikanska männen kom
mer från en samling som Missionsförbundets kongomissionärer skapade vid sekelskif
tet.11

Tillsammans med montrarnas artefaktsamling utnyttjas fotografierna skickligt som 
verktyg för en museal retorik där samisk identitet, i likhet med 1930-talets museala ut
ställningar, tribaliseras, och framställs som en regional ”outsiderkultur”, en klassificering 
som blir tydlig då den samiska avdelningen jämförs med presentationen av områdets 
bondekultur.

Allmogeavdelningen upptar fyra separata utställningsrum i anslutning till den öppna 
utställningshallen.Två av dessa rum innehåller miljögestaltningar och det första intrycket 
av dessa tablåer är den uppfinningsrikedom som har lagts ned för att fa utställningen att 
signalera ”Kultur”. Människogestalter i naturlig storlek bildar här centrala inslag i de 
uppbyggda miljöerna och den tydligt utformade scenografiska grammatiken bildar en 
framhävd ideologisk polarisering mellan det civilisationstema som knyts till bönderna 
och den samiska utställningens naturdominans.

I allmogeavdelningen presenteras en idealbild av en självägande bondeklass som ännu 
inte nåtts av industrialismens kapitalisering av skog och mark. Den regionala profile
ring som åstadkoms i 1930-talets museum genom en tematisering av släktgårdarna och 
bonderepubliken har i 1990-talets utställningar ersatts med en fokusering på gårdshus- 
hållet som ett kärnfamiljsideal med komplementära arbetssysslor.
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Kvinnligt genus associeras med gårdshushållets biologiska och materiella reproduk
tion — symboliskt markerad genom kvinnofigurens placering i den utställda ”inomhus
miljön”. Manligt genus betecknar på ett motsvarande sätt ett vidare produktionsfält där 
företagsamhet och ekonomisk verksamhet är de betydelsegivande inslagen.

Denna iscensättning av manliga och kvinnliga roller återskapar landskapet som en 
sexualiserad geografi med olika interaktionsfält, platsbundna sysselsättningar och situ
erade normativa sammanhang (jfr Parker m.fl. 1992). Som centrala aktörer i detta his
toriska landskap framställs ”forbönderna”, vilka med sina handelsresor mellan norska 
kuststäder och svenska marknadsplatser har ersatt den symboliska nyckelposition som 
de mer stationära ”släktgårdsmännen” hade i 1930-talets museum.

Framhävandet av forbönderna som en arketyp för det ”typiska” i jämtländsk bonde
kultur kan ses som en anpassning av den regionala historiskrivningen till nutida arbets- 
marknadspolitiska behov. I stället för bonderepublik har entreprenörskap, företagaranda 
och ”heroiska” bedrifter blivit egenskaper som karaktäriserar landskapets ”själ” i den 
museala berättelsen:

Med utställningen om forbonden vill vi lyfta fram landskapets själ, det som gjorde livet 
möjligt på våra breddgrader, längst bort, högst över havet, i kargast klimat i det 
förindustriella Skandinavien. Handeln var i ett årtusende ryggraden i vår ekonomi, kanske 
förklaringen till att det alls blev en fast bygd med sådan omfattning nästan ett årtusende 
före den stora kolonisationen av inlandet norr om oss. Med en oändlig uppfinningsrike
dom och en oupphörlig anspänning av alla krafter utnyttjade jämtar och härjedalingar varje 
möjlighet till försörjning. Forbondeutställningen ska lyfta fram det heroiska i vår historia, 
företagartraditionen, ge självkänsla och framtidstro (Rentzhog 1995:38).

I den stora utställningshallen markerade en häst med släde och några trätunnor med ”sill” 
platsen för en kommande utställning om ”forböndernas” handelsresor. Denna avdelning 
var fortfarande under konstruktion vid mitt besök.Tre utställningsrum ägnas åt bonde
familjen. Utställningen ”Mörka skuggor” berättar om det äldre gårdshushållets utsatt
het och svårigheter i samband med återkommande perioder av svält eller fattigdom etc. 
I två av utställningsrummen används en könspolarisering för att belysa kvinnliga och 
manliga sysselsättningar.

In till ”Kvinnans värld” stiger man direkt från den öppna utställningshallen. Här kli
ver man över en symbolisk tröskel och befinner sig i en inomhusmiljö. Utställningen är 
utformad som interiören till ett bondehem med timrade väggar, eldstad och väggfasta 
sängar.Taket är påtagligt lägre här än i den öppna utställningshallen, vilket ger en känsla 
av att man går in i en bostad.

En kvinnogestalt, som bär på två laggade ämbar med hjälp av ett axelok, bildar 
utställningsdelens symboliska mittpunkt. Gestalten är placerad mitt i rummet och har 
blicken koncentrerat riktad framåt. Bakom henne klänger ett barn sig fast i kjortelfallen
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och i en av de väggfasta sängarna böljar en ”gammelmor” att sucka efter uppmärksam
het med hjälp av dolda högtalare. Man far en uppfattning om att i bondehemmet var 
det bråttom mellan de olika arbetsuppgifterna. Runt omkring i rummet finns också olika 
föremål som markerar de många sysslorna som skulle klaras av innan arbetsdagen var 
slut.

Detta är en bild av den arbetsamma kvinnan: ”stark, självständig, en mångsysslare med 
ur nutidens synvinkel skenbart övermänskliga arbetsuppgifter” (Rentzhog 1995:38). 
Mannens historiska verklighet presenteras i en angränsande utställning. Här har en 
mansfigur placerats i en utomhusmiljö. Mannen håller en yxa i handen och stödjer sig 
med den andra handen mot en björkstam. Inslag av åker, skog och slåtteräng skapar en 
föreställning om ett manligt arbetsfält långt bort från gården. I utställningen finns ett flertal 
föremål och verktyg som har använts för att tillvarata naturens olika resurser.

I likhet med den samiska utställningen påbörjas allmogeavdelningen med en 
presentationstext som utgör en museal utställningspoesi. Men rubriken ”Vi byggde lan
det” skiljer sig markant från den naturdiktning, ”Aajeh — samisk källa”, som introducerade 
den samiska kulturen. Resten av texten behandlar hur Jämtland och Härjedalen blev till 
”hembygd” genom att natur omskapades till kultur:

I tusen år, böndernas tid.
Högst över havet, längst bort i kargaste klimat skapades bygd.
Segt uthålligt, med händers möda och ryggars slit, med uppfinningsrikedom, och hästen 
som enda kraftkälla, vann vi välstånd, och självständighet.

Frasen ”Vi byggde landet” återkommer även med stora bokstäver på den vägg som skiljer 
allmogeavdelningen från den öppna utställningshallen. Bokstävernas tydliga placering 
och storlek slår undan alla tveksamheter om vilket budskap som museet vill förmedla. 
Den övergripande målsättningen för det nya museet som ett propagandaverktyg för en 
produktion av kulturell tillhörighet formulerades redan på ritbordet:

Målet för museet var givet: Att inskärpa länets identitet, att lyfta fram vad som är speciellt 
för Jämtland och Härjedalen, för långväga besökare tala om vilka vi är, och åt oss länsbor 
och framför allt vår ungdom försöka inge en känsla av stolthet, självkänsla och framtidstro 
(Rentzhog 1995:34).

Det kollektiva ”vi” som återkommer i citaten ovan blir i detta sammanhang problema
tiskt. Vilka döljer sig bakom detta ”vi”? Kulturella identiteter tydliggörs genom diskursiva 
praktiker som upprättar gränser, definierar gemenskaper och anger vilka som tillhör och 
vilka som definieras ut från de kollektiv som skapas (Woodward 1997). För att återknyta 
till Stefan Bohmans analysmodell över museernas historiebruk kan man säga att i stället
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för att kritiskt reflektera över museets presentationer av historia och identitet, domine
ras det nya museet av en idealbildsbekräftande anti-reflexivitet.

Denna museala anti-reflexivitet kommer till uttryck som centrifugala och centripetala 
krafter då grundmönstret för 1930-talets dikotomier mellan samiskhet och allmogekultur 
återanvänds i 1990-talets utställningar. Samer sammanförs med etnografiska kontexter 
utanför det regionala sammanhanget, medan den gårdsrelaterade bondekulturen artiku
leras allt fastare i den regionala identitetens narrativa centrum.

I likhet med John Dorsts (1989) beskrivning av hur man i det amerikanska lokal
samhället Chadds Ford konstruerade en postmodern identitet genom ett återbruk av 
symboler, bilder och berättelser, artikulerar det nya museet i Östersund på ett motsva
rande sätt en stereotyp landskapsförståelse genom en liknande postmodern själv- 
refererande praktik.

Museets målsättning med att skapa identitet och framtidstro åstadkoms i detta sam
manhang genom att musealisera en regional mytologi där redan etablerade representa- 
tionsformer för landskapets allmogekultur uppvärderas som ett ”källmaterial” och åter
används i en nyproduktion av landskapsbilder som har lösgjort sig från den etnografiska 
realismens anspråk på att beteckna en verklig ”verklighet”.

Museala strategier

Den amerikanska historikern Fath Davis Ruffins (1992:511 f.) har indelat vårt sätt att 
representera det förflutna i tre olika slags generella berättargenrer: minnen, historia och 
myter. Minnen har en självklar förankring i det personligt självupplevda. De bildar ett 
självbiografiskt material av erfarenheter som har sedimenterat under det liv som genom
levts. Med historia menar Ruffins den skolade historieskrivningen. Till skillnad från det 
förflutna, vilket i princip är en infinit kategori och rymmer allt det som hänt under pas
serade tidsskeden, är historia som en akademisk berättelse styrd av vetenskapssamhällets 
sätt att problematisera det förflutna. Den närhetsrelation som karaktäriserar förhållandet 
mellan minnen och personliga erfarenheter, ersätts i den skolade historieskrivningen av 
en strävan efter en analytisk distans mellan det förflutna som återberättas och den per
son som återberättar. Myter, slutligen, har samband med den expressiva sidan av en grupps 
kollektiva föreställningar. Myter ger personliga minnen både en generell form och över
gripande förklaring som går utöver det självupplevda.Till skillnad från minnen och den 
skolade historieskrivningen uttrycks myter ofta i symbolform och framställs genom este
tiska eller performativa uttryckssätt.

På ett sätt som motsvarar Ruffins olika narrativa modus använder den engelska 
museologen Susan M. Pearce (1992:69 ff.) beteckningarna souvenirer, systematiska sam
lingar samt fetischer för att karaktärisera tre generella typer av föremålssamlingar. Lik
som Ruffins indelning av historieberättande kan Pearces klassificering av samlingar sä-
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gas vara baserade på skilda avstånds- eller närhetsrelationer mellan de insamlade objekten 
och personen eller personerna som skapat dessa samlingar.

Souvenirer far en laddning genom en närhetsrelation där personliga erfarenheter för
binds med minnessaker. ”Språket” i en souvenirsamling är därför privat, tillbakablick
ande och ibland romantiserande och nostalgiskt. Tillsammans bildar föremålen ett pri
vat universum och för detta syfte kan i princip allt fungera som en souvenir. Den syste
matiska samlingen växte fram under 1800-talet då den museala insamlingsverksamheten 
böljade ske efter vetenskapliga principer. Museerna blev nu ett instrument för kunskaps
produktion och de museala objekten valdes efter forskningens kriterier för vad som var 
intressant att samla in. Enligt detta synsätt har den systematiska samlingen något bety
delsefullt att säga såsom ett åskådningsmaterial och besökarna har i sin tur något väsentligt 
att lära av de utställda objekten. Fetischer far, i likhet med souvenirer, en emotionell 
laddning genom en närhetsrelation mellan ett personligt plan och samlingens föremål. 
Fetischer eggar till drömbilder som inte behöver vara grundade i den personliga 
erfarenhetssfären utan kan överskrida ”verkliga” sociala och kulturella sammanhang. I 
kraft av sin materialitet får sådana samlingar en roll som projektioner för sådant som först 
måste tänkas för att bli till.

När sådana perspektiv på minnesberättande och föremålssamlingar används för att 
summera de museala rum som har diskuterats i detta kapitel, kan man synliggöra några 
strategier som har använts för att skapa olika slags relationer mellan de kulturhistoriska 
utställningarna och museibesökarna.

De tidiga museirummen i Blekinge och Jämtland bildades för att uppfylla skilda syf
ten och artikulerade olika slags landskapsbilder. På biblioteksvinden i Östersund påbör
jade man en saklig landskapsberättelse. Här presenterades Jämtland genom att det för
flutna systematiserades och organiserades utifrån vetenskapliga grunder. I Blekinge ska
pade handlaren Gustav Quiding en personlig drömvärld med sin nationalromantiskt 
influerade Blekingestuga. Quidings utställningsvind fylldes med tiden av kulturhistoriska 
souvenirer från en tid som han såg undfly den moderna tid som var i antågande.

Under mellankrigstiden möttes de båda nybildade länsmuseiinstitutionerna i gemen
samma professionaliseringssträvanden som också innebar en regionalis er ing av den 
museala verksamheten. Uppgiften för museerna blev nu att exponera ett representativt 
regionalt kulturarv.

Idag bildar de två museerna återigen två motpoler. I Blekinge läns museum har man 
valt att konstruera en bild av landskapets regionala identitet med hjälp av föremål som 
insamlats under en systematiskt bedriven insamlingsverksamhet. Utställningsspråket är 
distanserat och återger ett vetenskapligt ideal som sätter förmedlingen av saklig kun
skap i centrum. Detta är ett museum som utger sig för att vara en faktasamling. Det nya 
museet i Östersund visar upp en annan strategi. Här lanserar man en idealiserad regio
nal identitet genom en visuellt utformad landskapsberättelse. Jämtland framställs som en 
mytvärld där renen, mannen och kvinnan får en fetischkaraktär och bildar centralgestalter.
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Med denna utformning har det sena 1900-talets gestaltningskonst i Jämtland återupp 
tagit det slags historieromantiserande museiberättande som hundra år tidigare inspire 
rade Gustav Quiding till att skapa sin Blekingestuga.



Regionala ritualer och samtal

De sökte en själ och fann ... en kroppkaka. Östgöten och skåningen letade efter Blekinges 
själ. De fann vårt kluvna inre. Och förälskade sig i landskapet. / .../Vi anses vara kluvna 
och splittrade.Vår frihetslängtan är stor och det är till havet och skärgården vi flyr. Där sitter 
vi med vårt dåliga självförtroende (Blekinge läns tidning, 9/11 1995).

”1 RepublikenJamtland tror vi på oss själva!” Presidenten eldade massorna - ochYran slog 
publikrekord. 1998 års Storsjöyra är slut. Återigen har vi träffats och trivts tillsammans i 
årets mäktigaste manifestation av jämtländskt samhörighet. Återigen har vi lyssnat till ett 
magnifikt tal av Republikens president Ewert Ljusberg.Återigen har det satts publikrekord 
— 25 000 personer yrade i lördags, och det är mer än någonsin förr (Länstidningen 6/6 
1998).

-L IDNINGSCITATEN som inleder detta kapitel beskriver två olika sätt att förhålla sig till 
m landskapet som en symbolisk resurs för gemenskap och känslor av samhörighet. De 

%/ tillspetsade formuleringarna synliggör några av de sätt som landskapens betydelser 
uttolkas på i Blekinge och Jämtland.

Även de situationer som artiklarna beskriver är betecknande. Länstidningen i Jämtland 
fångar stämningen på Storsjöyrans sista kväll. Under de föregående dagarna hade de 
centrala delarna av Östersund förvandlats till en skådeplats för karneval, gyckelspel och 
musikframträdanden. På tillfälliga scener hade en stor publik av jämtar och tillresta be
sökare fatt tillfälle att se populärmusikens nationella och internationella storheter. Men 
det var inte det breda musikutbudet som stod i fokus för journalisten. Folkfestens cen
tralgestalt var istället ”Presidenten”, talesmannen för den jämtländska republiken. Arti
keln beskriver hur ”Presidenten”, i artisten Ewert Ljusbergs skepnad, med sitt årliga ”tal” 
eldade publiken som samlats vid den stora scenen på torget i Östersund. I denna spektakel- 
artade iscensättning av regional medvetenhet artikuleras ett Jämtland som en okuvlig 
motkultur i nationalstatens periferi. Under ”Presidentens” tal förvandlar sig cityfestivalen 
för en kort stund till en scenisk parodi över nationalstatens byråkratiska tillkortakom-



140 LEVDA RUM OCH BESKRIVNA PLATSER

manden och taffliga maktutövning. Storsjöyran har i detta avseende blivit ett lyckat 
identitetspolitiskt projekt. I den moderna populärkulturens form har man funnit ett fält 
för att ritualisera en landskaplig gemenskap inom ramen för ett urbant sammanhang: 
”Återigen har vi träffats och trivts tillsammans i årets mäktigaste manifestation av jämt
ländsk samhörighet”, summerar journalisten.

Blekinge läns tidning refererar en rituell kontext av ett helt annat slag. I december 1995 
presenterades den landstingsfinansierade rapporten Blekinges själ (Paulsson &Thufvesson 
1995) under ett förmiddagslångt seminarium. Om Storsjöyran betecknas som ett ”folk
ligt” evenemang, så kan seminariet i Karlskrona beskrivas som dess motsats. Blekinges själ 
utgör underlag för ett nytt kultur poli tiskt handlingsprogram med landstinget som hu
vudman. Presentationen av rapportens innehåll utgör en expertdialog och ett rituellt 
utbyte av förvaltningskunskap inom den regionala administrationen. Till skillnad från 
”Presidentens” tal I///jämtar na under Storsjöyran, intog de båda kulturgeograferna bakom 
rapport den utomståendes position och talade om blekingarna.

Ur tidningsreferatet i Blekinge läns tidning kan man skönja att det vid sidan av den 
återgivna expertdialogen, även pågår ett annat slags samtal i Blekinge. Detta samtal kan 
i brist på bättre beteckning kallas för en ”folklig” diskurs och rymmer andra slags 
värdehierarkier och tematiseringar än de kollektiva regionala representationer som efter
strävas från administrativt håll. Denna uppdelning mellan expertdialog och folklig dis
kurs framkom tydligt i de korta frågor som reportern ställde till några av seminariedel- 
tagarna. På frågan om hur blekingarna skall känna större samhörighet svarade en per
son med anknytning till länsmusiken: ”Gör en kommun av hela länet.” När en projekt
ledare ombads att säga något positivt om Blekinge kom svaret efter en viss tveksamhet: 
”Bra fråga ... Oj, det var svårt.Vi är bra på att trycka ned folk med bra idéer.”

Dessa två tidningsreferat illustrerar olika offentliga samtal där det regionala mönstras 
och värdesätts. Under mina fältarbeten sökte jag motsvarande ”samtal” och situationer 
som kunde spegla hur Blekinge och Jämtland uppfattas som en del av en levd verklig
het. Det här kapitlet ägnas åt vad som skedde vid dessa möten.

Samtal om landskapens betydelser

På mina frågor om vad Blekinge och Jämtland egentligen var för slags landskap läm
nade informanterna många och skiftande svar. Beroende på bakgrund och erfarenheter 
kom landskapet att kontextualiseras på ett sätt som var unikt för varje intervjusituation. 
Men samtalen kom även att visa på modeller för hur Blekinge och Jämtland kan upp
levas som rum fyllda av betydelse och meningssammanhang.

Mitt sätt att närma mig intervjumaterialet har inspirerats av lokalsamhällsstudien The 
Written Suburb, utförd av den amerikanske antropologen John Dorst (1989). Det som 
skiljer dagens senmoderna kulturmiljöer från gårdagens, skriver Dorst, är den självtolk-
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ande och reflexiva verksamhet som möter forskaren som bedriver fältarbete på hem
maplan. Samtiden har blivit ett självrefererande projekt, ständigt i full gång med att 
dokumentera sig själv och att skapa berättelser om det förflutna. Det som tidigare ut
gjorde muntliga traditioner om ”verkliga” människor och ”verkliga” händelser, motsvaras 
idag av ett slags meta-diskurs som styrs av olika medialiserade framställningar av förfluten- 
hetens människor och miljöer. Av den förnimmelse av osökt lokalsamhällstillhörighet 
som tidigare gav identitet, återstår idag ett ideal, en ideologisk representation. I studien 
liknar Dorst därför förorten Chadds Ford vid ett bibliotek, fullmatat med olika slags texter, 
betydelsebärande dokument och symboler vilka invånarna återanvänder för att konstruera 
sin lokala identitet. För att analysera detta brokiga material intar John Dorst först rollen 
som den nyfikne insamlaren som klassificerar och söker efter mönster. I nästa fas över
går han till att läsa representationerna som ”citat”. De tillskrivs ett bruksvärde i samti
den just genom att de sägs återspegla något autentiskt och verkligt. Slutligen beskriver 
han sig själv som en ”reciter”, en person som berättar eller citerar berättelsen om det 
förflutna ytterligare en gång, men nu utifrån ett annat perspektiv och i en ny kontext 
som synliggör berättelsernas retoriska orientering.

På ett motsvarande sätt har jag förhållt mig till mina samtalsintervjuer. Ur ett 
konstruktionistiskt perspektiv blir intervjusituationen inte en ”spontan” dialog i bety
delsen ”vardagligt prat”, utan intervjuerna bildar en speciell form av möten där 
kontextbundna bilder av verkligheten skapas (Ehn 1992). Intervjuerna bildar i detta 
sammanhang oväntade sammanträffanden som tillkommit i ett speciellt utfrågande syfte, 
där en sökande forskare och en informant förhandlar fram en samtalssituation som för
hoppningsvis är tillfredsställande för båda parter. Det är brottstycken ur dessa möten som 
jag här ska återberätta för att undersöka samtalens symboliska riktningar.

När jag sålunda återanvänder intervjumaterialet har mitt intresse därför i första hand 
inte varit inriktad mot det subjektiva eller individuella i varje samtal. Den kunskap jag 
sökt har i stället gällt mönster i sättet att reflektera över landskapen som utkristallisera
des i samtalen. I likhet med Dorst betraktar jag mina informanters blekinge- och 
jämtlandsbilder som en blandning av personliga erfarenheter och erinringar från redan 
existerande regionala texter och symboliska framställningar. I vage samtalssituation skapas 
därmed en unik samtalsordning med en specifik blandning av det individuella och av 
tidigare utförda landskapsrepresentationer. Intervjuerna ses ur denna aspekt som en form 
av muntlig landskapsdiskurs.

I samband med livshistorieintervjuer har det påpekats hur rekonstruktionen av det 
egna livsloppet ofta pendlar mellan att individualisera och kollektivisera det egna jaget. 
Bo Nilsson såg exempelvis hur de ”gammpojkar” han intervjuade växlade mellan ”den 
lilla och den stora världen, mellan jaget och samhället” (Nilsson 1999:27). Med denna 
pendelrörelse framställs det egna jaget som en självständig individ samtidigt som livs
loppet utvärderas genom att knytas an till en allmän diskussion om gruppen, ”tidsandan” 
eller andra generaliserande begrepp. De strikt personliga erfarenheterna får en mening
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genom att relateras till det samhälle som genomlevs. Dessa reflektioner över det egna 
jaget styrs samtidigt av kulturellt förmedlade normer för hur ett ”riktigt” livslopp bor 
återberättas .Vag e sådan berättelse tillkommer alltså i dialog med konversationsmallar, vilka 
fungerar som normerande föreställningar om vad som kan bli offentligt och på vilket 
sätt som livets olika stadier kan utvärderas och återberättas. Redogörelsen för det egna 
livet säger därför något om individens självuppfattning, men också något om samhället 
och om de sätt som finns för att återberätta det egna livsloppet.

Jonas Frykman (1992) kallar dessa självbiografiska konversationsmallar för ”life-scripts”. 
I berättarsituationen filtreras de individuella erfarenheterna genom dessa raster och blir 
till ett slags dubbelexponeringar där det strikt personliga även återspeglar kollektivt 
accepterade presentationsformer. Insatt i ett regionalt sammanhang motsvaras dessa bio
grafiska ”life-scripts” av de kulturella kartbilder som etablerade landskapsrepresentatio- 
ner tillhandahåller.

Min uppmärksamhet har därför riktats mot samtalens ”noder” (Thörn 1996:9), det 
vill säga diskursiva knutpunkter och kontaktytor mellan informanternas individuellt 
utformade betydelsestråk och medierade mönster för hur Blekinges och Jämtlands histo
ria och kultur kan återberättas. Mot denna bakgrund har jag använt intervjusamtalen 
som en seismograf för att få syn på hur landskapet kan återbrukas som en symbolisk resurs. 
Det som kommer att diskuteras i det följande är därför ”det sagda i talandet” (jfr Geertz 
1991) — det diskursiva i talet som organiserar sättet att språkliggöra landskapens bety
delser.

Blekingska självbilder

En tidigt novemberförmiddag 1994 tog jag regiontåget Kustpilen till Ronneby. Av en 
informant, som jag träffat tidigare under denna fältarbetsperiod, hade jag blivit inbju
den till en länsturismdag. Kongressanläggningen vid den anrika gsamla brunnsmiljön i 
Ronneby hade utsetts till samlingsort. ”Turism i Blekinge” var det neutrala namnet för 
denna sammankomst där en ny marknadsföringsplan för hela länet skulle presenteras.

Det Blekinge som jag besökte vid mitten av 1990-talet strävade efter en förnyad be
tydelse i nationalstatens periferi. Den tunga verkstadsindustri som tidigare totalt domi
nerat näringslivet hade nu spelat ut sin roll. IT-teknik och telekommunikation hade 
kommit i dess ställe, både som nya industrimiljöer och som inriktning för den nystar
tade högskolan.

I lokaltidningarna diskuterades regionfrågan i samband med att fyra av länets fem 
kommuner förväntades bli förklarade som mål 2-områden och därmed berättigade till 
ett framtida stöd från EU:s strukturfonder. Från näringslivshåll kände man också av de 
nya optimistiska vindarna. Blekinge har blivit ”språngbrädan till det nya Europa”, häv
dade en annonsbilaga från Länsstyrelsen som följde med en av Sverige större dagstid-
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ningar (Svenska Dagbladet 21/11 1994). I annonsbilagan framställdes Blekinge som ”möj
ligheternas län” och beskrevs som en port till en större europeisk region med 60 miljo
ner människor.

Länsturismdagen var inplacerad i detta nyregionala sammanhang. Blekinge skulle samla 
sina resurser och marknadsföra sig som ett enhetligt och kompetent område på den 
turistiska kartbilden. För detta ändamål hade ett profilprogram tagits fram. Landskapet 
skulle fa en uniform framtoning genom en ny logotyp och ett förslag till landskapsflagga. 
Den nya symboliken förväntades bilägga något av den konkurrenssituation som tidi
gare rått då varje kommun salubjudit sina specialiteter var för sig. Kongressen var med 
andra ord en startpunkt för ett regionalt integrationsarbete.

Behovet av att se Blekinge som ett rum för samarbete och gemenskap genomsyrade 
dagen. Budskapet var visionärt formulerat: det är dags att vända ryggen åt en regional 
tradition av split och splittring. Kompanjonskap påbjöds därför av föredragshållarna med 
landshövdingen i spetsen. Blekinge formulerades som ett kollektivt framtidsprojekt och 
det profilprogram som presenterades tänktes ge landskapet en sammanhållen framtoning. 
Målsättningen var att påbörja en period av samförståndsanda. De återkommande 
betoningarna av ”vi i Blekinge” blev i detta sammanhang betecknande. Temat för da
gen var således gemenskap, brist på gemenskap och behov av gemenskap. Men bakom 
retoriken kunde man avläsa hur regional sammanhållning var en bristvara. Nedsjunkna 
i de vadderade fåtöljerna serverades därför de drygt 280 kongressdeltagarna en bland
ning av marknadsinriktad information och mental uppläxning:

Det som jag har märkt under den korta tid som jag trots allt har varit i Blekinge, det är då 
att vi måste bli stolta, vi måste uppskatta det här med Blekinge och vara bleking, och att 
bo här och att verka här, för man är alldeles för blygsam och tillbakadragen / ... / [M]en det 
måste till ett jävlar anamma, va, det måste, va fan, nu kan vi, vi är blekingar vi är stolta, jag 
skall nämna det för jag tycker det är så dåligt egentligen, inte för att skryta med mig själv, 
men när jag kom hit här som smålänning då i våras, och då säger dom, smålänning det bådar 
för något gott,jag är fan inte bättre än någon annan, en bleking är minst lika bra. Fan gaska 
upp er! Vi klarar, vi kan, då va, det finns inget som säger att blekingar är sämre än någon 
annan (Kommunal turismansvarig).

Länsturismdagen kan liknas vid en ritual med en given rollfördelning. Framme på den 
belysta scenen stod företrädare för länsintressen och i den skumma konferenssalen satt 
berörda från kommun och landsting och inbjudna från turismnäringen. De hoppfulla 
framtidsvisionerna fabricerade en idealbild där alla hjälps åt för att marknadsföra land
skapet som en turismprodukt. Men sammankomsten kan även perspektiveras på ett annat 
sätt. Då blir huvudrollsinnehavarna inte enskilda individer utan regionala tankemönster 
som bildar handfasta friktionsytor inom landskapet. I så fall förtydligar länsturismdagen 
ett behov av att överbrygga en landskapsdiskurs där splitring i stället för gemenskap utgör 
det gemensamma samtalsämnet.
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En längtan till familjen och bygden

Långt borta från länsturismdagens marknadsekonomiska sammanhang möter jag Sven. 
När han hämtar mig med sin bil är han lite stressad. Han har en avtalad tid med läkaren 
att hålla, men innan dess skall vi hinna pratas vid och han vill gärna visa mig något av 
de samlingar som hembygdsföreningen har utställda i sin föreningslokal. I bilen berättar 
han kort om det område som vi kör igenom.

Det är en sammansatt bygd, detta västra Blekinges inland. I denna delen av landska
pet har steget mellan det urbana och det agrara varit kort under hela 1900-talet. Här 
blandades tidigt inslag från en gammeldags kyrklighet med en begynnande industria
lism. Den sociala hierarkin var klart markerad och området rymde både storbönder, en 
spirande arbetarklass och många fattiga bland jordbrukets torparfolk. Som ett ytterligare 
prisma i detta komplexa kulturella mönster verkade en stark social kontroll och många 
stämplades som original eller använde en självvald annorlundahet som strategi för att 
roffa åt sig ett uns av frihet (Åkesson 1991).

Idag domineras området helt av det stora industrikomplexet i Olofström, och det som 
vid sekelskiftet utgjorde en bondby vid en slingrande å, bildar nu ett modernt kommun
centrum. De sociala matriser som tidigare cementerade tydliga klasstrukturer har nu fatt 
ett internationellt tillskott genom efterkrigstidens kraftiga arbetskraftsinvandring. Un
der 1960-talet, då bruket expanderade kraftigt, kunde företagsfolk och kommunalpoli
tiker stolt deklarera att köpingen hade blivit ett FN i miniatyr. Inför en gruppfotografe
ring på fabriksområdet lyckades man tränga ihop personer från inte mindre än 28 län
der. De flesta bodde då på ungkarlshotell, men många kom så småningom att bilda fa
milj på orten eller såg till att anhöriga från hemlandet följde efter för att bli nybyggare 
i de moderna bostadsområdena (Tjerneld & Hammarström 1993:54 f.).

Vi åkte ett kort stycke utanför dagens centrumbildning och jag hade svårt att skilja 
ut var rågångarna en gång hade gått mellan byarna i landskapet. Efter några kilometer 
tog vi av mot det gamla sockencentrat vid kyrkan och slutligen svängde vi in på den 
smala bygatan som slingrar sig fram mellan husen. Den gamla skolbyggnaden, där 
hembygdsföreningen har hållit till sedan böljan av 1970-talet, sträckte ut sin rödfärgade 
långsida mot vägen. I bottenvåningen har föreningen sin möteslokal i det som tidigare 
utgjorde den stora skolsalen. Här finns även ett litet skolmuseum med saker som kom
munen har deponerat. På den övre våningen finns utställningar med föremål från två 
författare med förankring i området: Harry Martinsson och Sven Edvin Salje.

När jag ber Sven att berätta om sitt liv gnider han till en början lite eftertänksamt 
med höger tumme i vänster handflata. Sven är till åren kommen och det gråa håret lig
ger tunt över hjässan när han böjer huvudet framåt och fäster blicken på händernas rö
relse.

En kort stund söker han efter en bra startpunkt, sedan låter han händerna komma till 
ro på bordet och jag ser att många år av arbete har format hans kropp. Med en lågmäld
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röst berättar han om sin uppväxt i ett av traktens många lantbrukarhem och att han på 
olika sätt haft jorden och skogen som arbetsuppgift genom sitt yrkesverksamma liv.

I Svens berättelse centreras livsloppet till arbetets olika sysslor. Han föddes under 1920- 
talet som äldst av sex bröder och stannade på hemgården fram till rekryten under 1940- 
talet. Under militärtjänstgöringen var han förlagd till Ljungbyhed utanför Helsingborg, 
därefter utbildade han sig på en lantmannaskola i norra Skåne. Sedan följde en period 
med anställningar på olika gårdar innan han köpte sig ett eget skogsjordbruk i hemtrakten. 
Den egna gården gav dock inte tillräckligt med bäring och han sökte sig så småningom 
till en tjänst som instruktör vid en skogsbruksskola i trakten. Här stannade han i åtta år, 
sedan drogs tjänsten in.

Sven var då dryga fyrtio år och ansågs egentligen för gammal för att bli antagen till 
den fortbildning utanför Blekinge som skulle ge honom befogenhet att arbeta som skogs- 
inspektor. Efter en del manövrerande lyckades han dock fa åldersdispens och efter denna 
utbildning kom han att arbeta som inspektor för Södra skogsägarna i västra Blekinge. 
Vid sextioårsåldern var lederna så utslitna att han blev sjukpensionerad och tvingades 
operera höfterna. Han bor fortfarande kvar på den egna gården, men marken har han 
idag arrenderat ut till syskonbarnen.

Arbetslivet är det centrala i Svens levnadsberättelse. De skiftande yrkena formas till 
biografiska växelstationer som givit livsloppet olika inriktningar. Detta är ett vanligt sätt 
att återberätta en ”traditionellt” maskulin levnadsberättelse där fokuseringen på yrkesli
vet skriver in den egna historien inom ramen för en vedertagen manlig könskonstituering 
(jfr Nilsson 1999:130 ff.). Fokuseringen på jord- och skogsbruk har också möjliggjort 
en identitetsförankring i den hembygd som varit honom känd sedan barndomen. Men 
yrkesvalet kom också att ge honom möjligheter att utbilda sig utanför Blekinge. Under 
vårt samtal återvände jag till de perioder då han befunnit sig utanför landskapet.

Jag frågar honom om han vid dessa tillfällen kände en längtan tillbaka till Blekinge, 
eller om han då såg möjligheter att byta ut hemortens sociala miljöer mot nya livs- 
sammanhang. Mitt intresse var riktat mot det regionala, mot landskapet Blekinge, men 
Sven korrigerar snabbt min frågeställning.

Det var inte till Blekinge som han längtade tillbaka till: ”Men hem! Det är lite skill
nad”, säger han som svar på min fråga och skrattar till samtidigt som han ger mig ett 
hastigt ögonkast innan han fortsätter: ”Inte till Blekinge som område och begrepp, na
turligtvis inte, nej.”

Sven är en försiktig samtalspartner. Under vår konversation diskuterar han landska
pet utan att föra fram starka personliga åsikter och han argumenterar ogärna för att 
övertyga mig om att hans bilder av Blekinge är de generellt gällande. I stället resonerar 
han eftersinnat och lotsar sig försiktigt genom intervjun med välawägda svar på mina 
frågor. Jag blev därför lite häpen över det direkta beskedet som så starkt relaterades till 
hans personliga känsloliv och frågade om han i efterhand kunde återberätta den längtan 
han upplevde då han var utanför Blekinge.
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Sven tänker ett kort tag innan han svarar: ”Familjen, bygden”. Vi resonerar ett slag 
omkring vilka betydelser som kunde ha varit de centrala i denna hembygdskänsla. Jag 
försökte med att man kanske längtar tillbaka till ett socialt sammanhang eller till en viss 
naturtyp, men Sven har svårt att så här i efterhand riktigt sätta ord på den längtan han 
kände då:

Ja, det är klart att det var en hembygdskänsla, men att ...äh ...att specificera den är nog inte 
så väldigt lätt att göra (skrattar till). Hemma det var ju byn och folket i byn och runt omkring 
och folket i den delen av socknen som man, äh ... liksom träffade mer eller mindre dagligen 
och veckoligen, det var ju det som man hade närmast.

Många av dem som Sven växte upp med blev kvar i området. De flesta var bondpojkar 
med ett självskrivet yrkesval, andra sökte sig till fabriksarbete i närheten. Men Sven till
hörde dem som fick en möjlighet att röra sig utanför Blekinge. Att studieperioderna skulle 
innebära ett uppbrott var inget som Sven såg som en självklarhet. Jord- och skogsbruks- 
skolorna infogades i stället i ett personligt projekt där drivkraften var att komma till
baks till hemmiljön. ”Jag var född bonde”, säger Sven, och ställer sig lite i kontrast till 
flera av sina bröder vars bildningsresa även kom att innebära en geografisk förflyttning. 
Ett mål som Sven tidigt formulerade för sig själv var att ta hand om en egen gård, men 
det fanns även ett uppdämt behov inom familjen att man skulle vara hemma och göra 
en insats:

Vi var sex bröder och det var, min äldsta bror, han blev illa skadad i barndomen, så han fick 
förkrympt arm, och han ville stanna hemma i jordbruket, och, jag vet mina föräldrar dom 
var envisa på honom att han skulle skaffa sig någon utbildning och komma någon annan 
stans än i hårt jordbruksarbete, men nej, det var det han ville och han övertog ju gården 
hemma och drev den sen så länge han orkade, och sen dom andra bröderna, dom sökte sig 
ut på olika håll, men jag ville vara hemma.

En medveten strävan att arbeta i hembygden fanns således tidigt hos Sven, och denna 
känslomässiga bindning bidrog även till att han drogs med i den hembygdsförening som 
bildades vid mitten av 1960-talet. Egentligen ville han inte bli djupare indragen i verk
samheten, säger han, mot bakgrund av att hans yrkesuppdrag upptog mycket av hans 
tid. Men när hembygdsföreningen väl hade startat åtog han sig att vara kassör. I dag är 
han sedan flera år föreningens ordförande.

De bilder av Blekinge som vi kom att resonera omkring under vår samtal tecknades 
framförallt ur ett lokalt perspektiv. Ofta tar Sven den gamla kyrksocknen som utgångs
punkt för att konkretisera sitt resonemang. Det är till detta västra Blekinge som hans 
minnesbilder är centrerade och det är detta område som bildar en geografisk ram runt
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de sakuppgifter som understödjer hans diskussion. Från sin uppväxttid minns han att 
förbindelserna med östra Blekinge var både långa och dyra. An idag kan man se hur 
Kristianstad i Skåne har större dragningskraft än residensstaden Karlskrona, menar Sven, 
men ger också en enkel förklaring: ”Kristianstad har ju varit betydligt närmare.” Me
ningen sätter ord på ett historiskt interaktionsfält som leder väster ut genom landska
pet.

När det gäller frågor om identifikation utgör dock landskapsgränsen mot Skåne en 
verksam demarkationslinje. Under senare tid har det vuxit fram en ”skånelandsrörelse”, 
som per definition inbegriper de gamla danska landskapen Halland, Skåne och Blekinge 
samt Bornholm (jfr Johannesson 1984, Röndahl 1981,1986). Men i denna regionala 
strömning ser Sven inte mycket som anknyter till det Blekinge som är hans.

Det finns visserligen en historisk medvetenhet om att landskapet tillhört Danmark, 
menar Sven, men skånelandsrörelsens rödgula flagga omnämns som den ”skånska flag
gan”. Sven har svårt att erinra sig om han någonsin har sett den flaggan hissad i Ble
kinge. Man skrattar och är lite road av rörelsen, säger han, men något djupare än så är 
det inte. På ett motsvarande sätt tror han att de nyregionala projekt som igångsatts i Ble
kinge har liten förankring i ”vanligt folks” vardagsverklighet.

När jag frågar honom hur han ställer sig till den regionala diskussion som ibland fram
förs i lokaltidningarna och på sammankomster som länsturismdagen, då svarar Sven:

Jag tror inte att man äh, ... bryr sig så hemskt mycket ... om dom diskussionerna, dom 
tankarna, för det är dom som driver samhället som driver dom där tankarna, det är inte vi 
vanliga arbetsfolk som lägger sig så mycket i det, det tror jag inte man kan säga ... Det är 
industrifolk och det är turistfolk och, och stans invånare som är mer utåtriktade på det sättet. 
Jag tror att vi här hemma, vi ... sitter nog där vi sitter och tar emot det som öses på oss.

På det sätt som Sven tillskriver Blekinge en roll som identitetsmarkör tillåts landskapet 
bara att inta en underordnad position i den personliga självbilden. När han klär sin upp
fattning om rumslig tillhörighet i ord görs detta utan hjälp av en generaliserande 
landskapsdiskurs. Den princip som organiserar Svens diskussion baseras i stället på känslan 
av att tillhöra en platsbunden social gemenskap (jfr Blehr 1994). Landskapets betydelse 
reduceras i detta sammanhang till att bilda en yttre ram kring ett lokalt interaktions- 
område.

Det är mot denna bakgrund som Sven infogar västra Blekinge som ett relevant om
råde i reflektionerna om det egna livsloppet. Det var här som han växte upp och här 
har han verkat under större delen av sitt liv och det är här som han har uppodlat ett 
nätverk av sociala relationer. Det är detta område, och inte landskapet, som utgör en viktig 
delaspekt i hans identitetskonstituering. Engagemanget inom hembygdsföreningen kan 
ur denna aspekt ses som en personlig kunskapsfördjupning i den lokala gemenskapen.
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Samtalens symboliska riktningar

Den bild av Blekinge som Sven anknöt till kan liknas vid en begränsad social tillhörig
het och bildar en platsbunden identifikation som kan beskrivas i termer av ”lokalism” 
(Strathern 1984). Detta sätt att artikulera meningsfulla samband mellan rumsligt med
vetande, historia och sociala relationer har uppmärksammats i flera interaktionistiskt 
inriktade lokalsamhällesstudier (Cohen 1982,1986, Ekman 1991).

Antropologen Bengt Erik Borgström (u. å.) använder begreppet ”spontan historia” 
för att beteckna dessa sammanhang där det förflutna osökt flyter in i nutiden och bildar 
en intuitiv gemenskap som inte behöver tänkas för att bli till. Denna sociala förankring 
bildar i Svens diskussion även ett regionalt utformat klassperspektiv. Med utgångspunkt 
i den lilla gemenskapens kulturella referenser skapas en dikotomi mellan två olika kol
lektiv: ”vi vanliga arbetsfolk” ställs mot ”industrifolk och turistfolk”.

Denna polarisering anger också ett territoriellt sammanhang med en markerad rumslig 
differentiering där ”vi här hemma” kontrasteras mot ”stadens folk”. Med denna upple
velse av en strukturell olikhet inom landskapet kompliceras bilden av Blekinge som ett 
kollektivt betydelse sammanhang. Svens diskussion om den egna identitetens rumsliga 
förankring tar i stället form som en gränssättande praktik där tydliga landskapliga centra 
och periferier pekas ut efter sociala kriterier.

Mitt intryck av de första intervjuerna med personer från Blekinge var att dessa sam
tal skapade en splittrad bild av området. Några återkommande gemensamma landskaps- 
teman hade jag svårt att se. I stället för en diskussion om olika former för landskaplig 
gemenskap bildade samtalen en talkör som inte riktigt passade in i den landskaps- 
diskussion som jag hade förväntat mig finna i dessa intervjusammanhang.

Situationen illustrerar sociologens Paul Atkinsons (1992) beskrivning av hur föreställ
ningar om ”fältet” i ett ”fältarbete” skapas genom en teoretisk förförståelse innan själva 
arbetet påbörjas. När jag gav mig ut på den första fältarbetsperioden var mina förvänt
ningar styrda av Benedict Andersons (1993) metaforiska beskrivning av moderna rumsliga 
identitetskonstruktioner som ”föreställda gemenskaper”. Mot denna bakgrund hade jag 
sett landskapslitteraturens blekingebilder som en källa för ett generellt landskaps- 
medvetande.

Men i stället för att förvalta en gemensam landskaplig berättartradition formade sam
talen i Blekinge en komplex regional undertext av personliga minnesbilder och indivi
duellt utformade beskrivningar. Min första tolkning av dessa intervjuer var därför att 
Blekinge, betraktat som ett kulturellt och historiskt landskap, i många fall saknade bety
delse för informanternas individuella identitetsbyggen.

En sådan tolkning låg i linje med mina egna erfarenheter från uppväxttiden och den 
diffusa uppfattning som jag då hade om vad som konstituerade Blekinges regionala iden
titet. Denna bild bekräftades också av de förberedande intervjuer som jag tidigare hade 
utfört i Umeå med studenter som kom från Blekinge. Dessa studenter centrerade sina
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berättelser till hemorten och omgivningen däromkring. När de ombads att ange några 
landskapsdrag som de fann typiska fördes närheten till havet och skärgården fram som 
generella positiva landskapsegenskaper.

Mot denna bakgrund trodde jag efter de första intervjuerna att frågor om regional 
identitet inte var ett intressant diskussionsämne i Blekinge. En sådan tolkning skulle 
förklara informanternas svala identifikation med en övergripande landskapsidentitet. Men 
efter att under flera samtal stött på samma sätt att resonera om landskapets betydelse såg 
jag att en sådan beskrivning var en alldeles för enkel slutsats.

Alf Arvidsson (1998, 1999) har betonat den narrativa kommunikationens roll som 
förmedlare av idéer om rollpositioner, relationer och centrala värden eller problem inom 
en kultur. Berättande kan ur detta perspektiv analyseras som samtal där tidigare gjorda 
erfarenheter kontextualiseras och bearbetas för att passa in i ett nytt sammanhang. Be
rättelser formar således föreställningsvärldar om hur samhället och den egna livsvärlden 
är sammansatt och förtydligar vilka positioner som där kan tas i besittning och spelas ut 
(jfr Briggs 1988). När intervjuer tolkas på detta sätt går det att särskilja olika narrativa 
beståndsdelar som anger intervjuns inriktning. Litteraturvetaren Mieke Bal (1988) an
vänder fyra sådana element — tid, rum, aktörer och händelser — för att analysera 
berättelsers uppbyggnad. Som ytterligare en aspekt använder hon begreppet 
”focalization”, fokusering. Begreppet är hämtat från fotografins och filmens teoretiska 
fält och betyder att den som berättar om ”något” (the focalizor) också ställer detta ”nå
got” (the focalized object) i centrum för berättandet. I en teoretisk betydelse anger be
greppet att en händelse eller situation uppfattas, förstås och återberättas ur ett visst per
spektiv. En narrativ är därför inte en neutral berättelse, utan en tolkad verklighets- 
konstruktion där centrala värden och normer belyses och problematiseras.

Det jag inte uppfattade under de första intervjuerna var att samtalen om Blekinge 
innehöll sådana narrativa element som gav samtalen en specifik regional fokusering. 
Informanternas sätt att bryta en regional diskurs mot personliga perspektiveringar ska
pade narrativa ”orienteringar” som formade sättet att diskutera landskapets betydelser.

En sådan narrativ positionering var att en upplevd spänning inom landskapet 
återberättades som en markerad geografisk ”rörelseriktning”. Denna riktning gick från 
landskapets östra del och mot väster. I detta fall laddades Blekinges städer med konkur
rerande värdeinnehåll och framförallt residensstaden Karlskrona beskrevs med negativa 
epitet. En annan typ av narrativ organisation var samtalens utformning som antingen 
platsberättelser eller revirberättelser.

Uppdelningen mellan platsberättelser och revirberättelser används här för att skapa 
en kulturanalytisk förståelse av skilda bruksvärden hos de landskapsbeskrivningar som 
jag mötte i mina intervjuer.Jag följer här en distinktion mellan identitetsdiskursers ”po
etiska” och ”politiska” dimensioner (jfr Hall 1997).

Med platsberättelser menar jag sådana landskapsbeskrivningar som domineras av en 
deskriptiv karaktär. I relation till revirberättelser har platsberättelser en ”passiv” framto-
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ning och bildar vad man kan kalla for en landskapsdiskurs ”poetiska” sida: de redogör 
för rummets sammansättning och betydelseinnehåll. Platsberättelser är i denna mening 
berättelser om ”rummets” identitet, där ”rum” i detta sammanhang betyder allt från en 
konkret plats till abstrakta storheter som lokalsamhälle och region etc.

I motsats till platsberättelser har revirberättelser en ”aktiv” sida. Revirberättelser är 
narrativer som förbinder frågor om identifikation med olika slags hävdande av territorier, 
det vill säga ett försvar av platser som är tagna i anspråk och med tydliga aktörer som på 
olika sätt agerar för att behålla kontroll eller ett tolkningsföreträde. Revirberättelser fung
erar därför som en form av gränsmarkeringar och utgör en aspekt av det som den danske 
sociologen Jens Tonboe (1994:9) beskriver som territorialitet: en ”tendens till att iden
tifiera sig med, tillägna sig, individuellt eller kollektivt, och om nödvändigt försvara ett 
större eller mindre stycke land, gentemot ’ovidkommande’ personer, grupper eller so
ciala funktioner”.

Till skillnad från platsberättelser innehåller revirberättelser en uttalad konflikt- och 
maktaspekt som tydliggör olika värderingar och intressemotsättningar. I samband med 
frågor om regional identitet kan revirberättelser ses som en radikaliserad form av plats
berättelser med tydliga identitetspolitiska anspråk.

Talet om Blekinge kom i samtalen att struktureras runt två dominerande ledmotiv. 
Det första av dessa teman kan betecknas som revirberättelser vilka skapar en kulturell 
distansering inom landskapet. Det andra ledmotivet utgörs av individualiserade plats
berättelser som relaterar tolkningen av landskapets innebörder till ett personligt 
erfarenhetsfält.

Dessa båda aspekter hänger samman och kan kunskapssociologiskt beskrivas med hjälp 
av begreppet relevanszon (Berger och Luckman 1979). Begreppet anger hur den so
ciala verkligheten differentieras och tillskrivs skiftande betydelser i förhållande till per
sonliga tolkningsmallar, och hur dessa ger upphov till kontextbundna upplevelser av 
kulturell förtrogenhet eller avstånd. Översatt till ett samtal om Blekinges betydelser anger 
informanternas personliga transformeringar av området till individuella relevanszoner 
hur landskapet tillskrivs ett ambivalent innehåll. I många fall grundar sig dessa person
liga landskapsbilder på ett konfliktperspektiv där det lokala framhävs i kontrast till re
gionala identitetsmarkörer.

Individualiserad identitet

Anna har vuxit upp i ett mindre samhälle mitt i Blekinge. I jämförelse med Sven är hon 
ung men har ändå hunnit med ett ombytligt liv. Hon har provat på olika arbeten, men 
i förhållande till Sven har Anna varit mer förankrad kring hemmiljön. Efter skolan kom 
hon snabbt ut i arbetslivet. Då i slutet på sextiotalet var det rusch i ortens industrier och 
hon behövde inte söka sig långt för att hitta ett arbete. Anna böljade först med kontors-
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arbete på en skrivmaskinsfabrik, därefter gjorde hon ett hastigt inhopp i hotellbranschen 
i en angränsande stad och arbetade ett tag i en klädbutik. Hon hade egentligen tänkt 
läsa vidare, men det kom inte att bli så:

[M]in tanke var väl att jag skulle läsa, för jag har haft lätt att läsa och varit intresserad av det, 
men, från ett arbetarhem som jag kommit, och mina föräldrar var väl aldrig inne på den 
linj en, så jag fick ju liksom ingen push hemifrån att man skulle läsa, för det hade ju inte mina 
syskon gjort precis.

Den sociala bakgrunden ser Anna som en betydelsefull omständighet till att hennes tankar 
på att fortsätta läsa inte infriades. En annan orsak var de två döttrar som hon fick i snabb 
följd efter att hon träffat sin man. Med barnens ankomst var planerna på vidareutbild
ning än svårare att realisera och hon sökte sig tillbaka till skrivmaskinsfabriken. Där ar
betade hon fram till 1980-talet då fabriken lades ned. Efter en kort tid som arbetslös 
påböljade hon en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot turismbranschen.

När det återstod en månad av utbildningen fick hon reda på att det fanns ett ledigt 
nattjobb på det hotell där hon tidigare hade arbetat. Hon sökte jobbet och kom under 
en tid att arbeta natt, samtidigt som hon skötte studierna under dagtid och tog hand om 
barnen. I slutet av 1980-talet bytte hotellet ägare och en omorganisation av arbetsplat
sen skedde, vilket resulterade i att personalstyrkan skars ned. Att ständigt arbeta under 
kvällar och nätter började nu allt mer att bli belastande och hon kände också en tillta
gande otrivsel på arbetsplatsen. Då jag träffar Anna arbetar hon sedan en tid på en ny 
fabrik och är skild från sin man. Idag bor hon, tillsammans med sina två döttrar och några 
husdjur, i ett gammalt statarhus i det samhälle där hon är uppvuxen.

Anna har hunnit med flera olika yrken, men arbetsplatserna har varit belägna inom 
ett ganska begränsat område runt hemorten och i en angränsande stad. I likhet med Sven 
uppskattar Anna att merparten av uppväxtidens kamrater bor kvar i Blekinge. Några har 
flyttat till Skåne och någon bor i Växjö. Det är väldigt ”tight” här i Blekinge, är Annas 
kommentar till att de flesta i hennes skolklass stannade kvar och började arbeta i stället 
för att påböga en utbildning utanför Blekinge. På min fråga om hon aldrig övervägde 
att lämna landskapet då hon var ung och under de perioder då hon varit arbetslös, sva
rar Anna att hon aldrig känt ett behov av att flytta från Blekinge. I stället ger hon ut
tryck för en belåtenhet med det liv hon lever och ser ingen anledning till att flytta för 
flyttandets skull:

[J]ag är väldigt bunden vid den här ...bygden, jag är en sån där människaja här är jag född 
och här har jag rotat mig och jag vill helst stanna.
AH: Så du har cirkulerat omkring i bygden?

Ja, jag har hållt mig här,jag har inte varit så, så långt hemifrån, så att säga.
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Annas sätt att resonera anknyter till Svens beskrivning av familjen och bygden som en 
betydelsefull referensram som överglänser Blekinge som identifikationsområde. Det nära 
perspektivet som karaktäriserar Annas berättelser om vuxenlivet genomsyrar även hen
nes beskrivning av uppväxten under 1960- och 1970-talen. Samhället, där villakvarter
ens egnahemsbebyggelse rymde en heterogen blandning av fabriksarbetare och folkhögs- 
kolepersonal, beskriver hon som en lugn och trygg uppväxtmiljö. Samhället formade 
ett socialt mikrokosmos och Annas rekonstruktion av ungdomstidens interaktionsmönster 
har en tydlig centrering till orten.Vi rörde oss inom byn, berättar Anna, och när de blev 
lite äldre så kunde det hända att de liftade in till städerna Ronneby eller Karlshamn. Mest 
åkte de till Ronneby, vid kusten någon mil sydöst om samhället. ”Ronneby, det var nå
gonting, äh ... för oss, det var stora staden.” Ronneby låg närmast och där hägrade ett 
urbant nöjesliv med biografer och caféer.

Att åka till ”stan” anger en identitetsskapande kompassriktning och ett sätt att 
perspektivera landskapet som en samling viktiga kulturella hållpunkter. Några av Annas 
äldre syskon arbetade för en tid i den västerut angränsande staden Karlshamn. Under 
en period kunde därför även denna ort ingå i begreppet ”stan”. Men efter kommun
reformen på 1970-talet, då hennes uppväxtort fördes till Ronneby kommun, föll Karls
hamn så småningom bort som en betydelsefull plats.

När jag ber Anna att berätta om hur hon som ung såg på resten av Blekinge blir hon 
först lite svävande på sitt svar.Vi hade vår värld här, säger hon och tänker tillbaka på sin 
uppväxtmiljö. Då Blekinges städer tas med i diskussionen framställs avståndet till dessa 
som ett hinder som motverkade att man skapade sig en personlig kännedom om dessa 
miljöer:

Karlskrona besökte man nog inte, såvida man inte skulle till lasarettet (skrattar till) Det var, 
äh, det var långt borta. / .../
AH: Och väster ut i Blekinge då, Sölvesborg och Olofström och ...?

Ja, det existerade inte heller, lika lite som vad Karlskrona gjorde, utan det var bara som 
närmaste städerna Ronneby och Karlshamn.

Idag säger Anna att dragningen till städernas miljöer hörde tonåren till. Nu betyder den 
urbana atmosfären inte så mycket för henne längre. Hennes identitet är förankrad i lokal
samhället och när det gäller Blekinge som helhet är det kustbandet och den strävsamme 
fiskaren som utgör ett slags idealtyper som hon använder för att karaktärisera det ty
piska för landskapet. Men speciellt bestämd är hon inte, utan värjer sig lite mot att för
söka ge en summerande beskrivning av landskapet:

Blekinge är ju så ...uppdelat på sätt och vis, det är ju så olika, de norra och de södra delarna, 
äh, men för mig så är det hjärtat av Blekinge, tycker jag, det är ... det är kustbandet. Ja, jag 
vet inte. Det finns inte så mycket mer. Jag menar det, där finns ju liksom ingenting hos
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städerna som är någonting som lockar mig, precis va, så att det är naturen i så fall, i sin helhet, 
for den är ju så väldigt olik, för jag menar det är ju inte många mil, man behöver ju inte 
åka många mil för att se dom här olikheterna, det är ju så påtagligt.

Sedan sex, sju år tillbaka är Anna en driven släktforskare. Redan som ung var hon fasci
nerad av historia, men det var först när barnen blivit tillräckligt stora som detta historie- 
intresse kunde ges ett utlopp. Det var en nyfikenhet på bygden och de människor som 
levat där som drev henne till att börja utforska kyrkböckernas knapphändiga uppgifter 
om historiska livslopp och lokalsamhällets sociala dramatik. Men släktforskningen har 
också en personlig innebörd. I intresset för de genealogiska uppgifterna finns också ett 
identitetssökande projekt där den historiska bakgrunden till den egna härkomsten upp
spåras. Från skolans historieundervisning minns hon inget speciellt som behandlade 
Blekinges historia, än mindre fanns uppgifter om hennes hemmiljö. ”Det var väl ett eller 
två blad i historieboken som berörde Blekinge”, säger Anna, ”sen var det över”. Mot 
denna bakgrund blev släktforskningen ett sätt att bygga en historisk förståelseram runt 
det egna subjektet.

Genom sina historiska studier kom Anna i kontakt med ett lokalt förflutet och nyfi
kenheten utvidgades till att även gälla historiska livsförhållandena bortom de mikro
filmade kyrkböckernas namnuppräkningar. När vi resonerar om det historiska Blekinge 
som hon finner i kyrkböckerna påtalar Anna att man kan se en tydlig gräns som följer 
ett skogsparti mitt i landskapet:

Där gick ju gränsen i gamla tider, där slutar Bräkne Härad och där går Medelstad Härad, 
dom möts där ute. / .../Jag kan väl säga som så, att förr så åkte man inte gärna igenom,jag 
kan se det i min släktforskning, och folk i den här socknen, man gifte sig västeröver och 
dom gifte sig norröver, nordväst, men man gifte sig inte gärna österöver. Därför att den här 
Hoby-mark, då den här skogen, den var ett tillhåll för rövare, där skulle man passa sig, så 
där gick dom inte igenom skogen för att hitta någon. Det ser man tydligt.

Jag frågar henne om den historiska kulturgräns som hon kan tyda i sitt släktforsknings
material även är märkbar i dagens Blekinge och om det är något som hon själv känner 
av. Först är hon lite tveksam. Hennes bilder av Blekinge har under samtalets gång domi
nerats av platsberättelser där den egna biografin förankrats i uppväxtmiljön. Efter en kort 
betänketid tycker hon sig ändå märka av att det finns skillnader mellan landskapets östra 
och västra delar. Min fråga ger anledning till reflexion över att mentala gränslinjer nog 
kan dras i den blekingska kulturmiljön:

Nej, jag tror inte det. I och med att vi tillhör Ronneby kommun idag, så är vi nog mer 
knutna österöver. Men bara till Ronneby så att säga. Öster om Ronneby, Listerby och där 
ute, det är fortfarande lite bakåt.
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AH: Det är det?
Ja, Karlskrona, det är vi inte förtjusta i här.

AH: Jaså?
Nej,jag hörde det när jag var liten, liksom, att äh ... att flickorna, dom satte näsan i vädret 
i Karlskrona och där var så mycket löst folk där inne (skrattar). Nej men, vi ...jag vet inte, 
äh, karlskroniter dom vet bäst, den uppfattningen har vi nog haft.
AH:Vad grundar sig det i då?

Ja, vad det grundar sig på, det vet jag inte, den uppfattningen har man nog ärvt tror jag.

De bilder av landskapet som Sven och Anna diskuterade under våra samtal hade en fast 
förankring i uppväxtmiljöns sociala gemenskap. Den sporre som Sven kände för att söka 
sig tillbaka till hemorten, och Annas att stanna kvar trots en osäker arbetsmarknad, kan 
ses i ljuset av den form av ”ortsvänskap” som den kinesisk-amerikanske geografen Yi- 
FuTuan (1974) beskriver som topofili. Sociologen Johan Asplund (1985) har utvecklat 
detta begrepp till att gälla en känsla av platsanknytning och social kontextbudenhet. Den 
konkreta platsen utgör i detta sammanhang bara en komponent i ett komplext samspel 
mellan uppskattningen av en fysisk omgivning, relationer till andra människor i en ge
mensam bekantskapskrets och förenande samlevnadskoder som underbygger en känsla 
av kulturell tillhörighet.

När begreppet topofili appliceras på Svens och Annas resonemang om Blekinges be
tydelse bildar deras resonemang olika former av platsberättelser. I stället för att disku
tera landskapet som en föreställd gemenskap eller delat meningsrum lyfte Anna och Sven 
fram ett individuellt identitetssökande. Släktforskning och medlemskap i hembygds
föreningar kan förstås som ett sätt att skapa kontinuitet mellan den egna livshistorien 
och ett lokalhistoriskt sammanhang.

Johan Asplund prövar uttrycket ”placelessness”, det vill säga ”platslöshet” eller ”rot
löshet”, som ett motbegrepp till topofili. Ett begrepp som kan fa en bättre tillämpning 
i detta sammanhang är alienation, en känsla av främlingskap eller kontaktlöshet med 
centrala värden. Med de konstruktionsperspektiv som bildar en teoretisk klanglåda för 
den här undersökningen betonas hur identiteter utprovas i dialogiska processer, som ett 
spel med skillnader och gränssättande aktiviteter runt den egna identiteten. I dessa 
identitetsutprovningar formas föreställningar om likhet och samhörighet; men dessa 
processer föder även idéer om det annorlunda och om olikhet (jfr Flail 1996b). En så
dan känsla av främlingskap beskriver Sven då han infogar den egna självbilden i ett region
alt klassperspektiv och ställer kategorin ”vi vanliga arbetsfolk” mot ”industrifolk och 
turistfolk”. I detta fall tolkades den egna platsbundenheten i kontrast till de representa
tioner av landskapet som fabriceras genom en marknadsekonomisk diskurs. Men några 
utpräglade revirberättelser formulerade inte Sven och Anna. Genom att i första hand 
fokusera på mindre områden individualiseras landskapets innebörder och återberättas som 
ett personliga relevansområden. I andra intervjuer var dock konfliktperspektivet mer do
minerande.
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Gränsen som tema

Jo, därför att det som det talas mycket om idag här i landskapet, det är någon slags 
motsättning mellan öst och väst. Och det är ju på det sättet att det blir ju lätt så en 
administrativ obalans genom att en, att centralmakten ligger i Karlskrona och det leder ju 
alltid till vad det gör, så att säga, och ur den synpunkten ligger [residensstaden] acentriskt 
i det området som den skall sköta, det ligger en inbyggd misslynthetspotential i detta. Så 
att där finns ett öst - västligt, som det ofta pratas om, jag känner inte det så påtagligt, men 
det kanske finns mer än vad man tror, äh, och det är ju rätt så sentida, men etnologer och 
sånt kan ju visa på andra stora skillnader mellan öst och väst i Blekinge där, äh, denna del 
av Blekinge ur etnologisk synvinkel ju har oerhört mycket mer gemensamt med stora delar 
av Göinge på andra sidan Skånegränsen och, och lustigt nog så märker jag det här i min 
lilla merkantila verksamhet i bokhandeln.

Karl pratar snabbt och övertygande. Vi sitter i det lilla rummet bakom disken och titt 
som tätt hastar han iväg för att hjälpa någon kund att finna rätt bok. Sedan några år till
baka bedriver han ett antikvariat i västra Blekinge. Karl har en gedigen bildningsresa 
bakom sig. Han återberättar denna fas i sitt liv för att ge mig några personliga bakgrunds
fakta och utnyttjar samtidigt sitt livslopp för att diskutera den snabba samhällsutveck
lingen.

Liksom Sven har Karl en bakgrund i lantbruksmiljö. När han tog examen i böljan av 
1960-talet tyckte släkten att det var högfärdsfasoner fortsätta till nästa utbildningsnivå. 
Karl fortsatte dock sina studier vid Lunds universitet, vilket resulterade i en avhandling 
i ekologisk zoologi. Med tiden kom intresset för böckerna att ta överhand och han sa 
upp sig från sin tjänst vid universitetet och flyttade tillbaka till Blekinge.

Karl diskuterar livligt och är en intresserad samtalspartner. Han refererar ledigt till 
sociologiska spridningsmodeller och etnologiska undersökningar för att ge tyngd åt sitt 
resonemang. Under samtalets gång förser han mig även med uppslag för hur en under
sökning av Blekinges regionala identitet kan utföras. Modellen hämtas från zoologiska 
studier av artförekomster inom ett område. Men det blir ingen lätt sak, säger han, och 
menar att när det gäller frågor om regional identitet i samband med Blekinge är land
skapet ”fruktansvärt heterogent ur den synpunkten”. Karl har inga problem med att 
verbalisera sin uppfattning om att landskapet kan indelas i två olika interaktionsområden. 
Bara genom att ge akt på besökarna i sin bokhandel menar Karl att han kan avläsa en 
polaritet i landskapet:

Ja, för fan! Det är, äh, vad skall vi säga, flödet av personer hit, det är, det kan man nog säga, 
att om man kommer till Mörrumsån, som ligger 10 kilometer öster om oss här, så är det 
närmast som om den är en oöverstiglig gräns när det gäller att ta sig hit till Olofström. Men 
däremot kommer det folk ju farande från andra sidan Immen och uppåt Osby och hela
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Göinge och sånt, dom är, har en mycket naturligare vilja att röra sig i in detta här området.
AH: Det visar på ett mönster ....

Ja då. När vi talar om hur lätt vi har att transportera oss och det fria flödet och så vidare 
... på ett sätt är det pyttsan, på andra sätt är det en realitet. Jag menar den kulturella 
nivelleringen som TV skapar, jag menar man spelar bingo precis lika mycket på alla ställen 
/... / men sen under detta så finns det uppenbarligen en geografisk slutenhet som är mycket 
påtaglig.

När Mieke Bals begrepp ”focalization” appliceras på informanternas landskapsbeskriv- 
ningar tydliggörs samtalens värderingsmässiga orienteringar. Informanterna ”ser” och 
uppfattar ett annat Blekinge än den generella landskapskultur som gestaltas i länsmuseets 
utställningar och som återfinns i landskapslitteraturen med sina stereotypa representa
tioner av områdets folk, historia och miljöer. I informanternas regionala kulturanalyser 
fokuseras i stället andra sociala och kulturella sammanhang än en övergripande regional 
identitet. Detta punkterar effektivt landskapets roll som gemensam nyckelsymbol.

I stället för att relatera till landskapet som ett kollektivt förvaltat symbolkapital tar de 
konfliktperspektiv som uttrycktes i vissa intervjuer fasta på skillnader och gör gällande 
att det inte finns ett Blekinge utan flera. Karl använder exempelvis ord som ”geografisk 
slutenhet” och ”oöverstiglig gräns” för att beskriva karaktäristiska inslag i detta emiskt 
utformade perspektiv. I detta sammanhang symboliseras gränser inom landskapet som 
en strategi för att bryta upp bilden av Blekinge som ett homogent rum.

I den landskapliga kulturanalys som Karl utförde under vårt samtal pekar han på yt
terligare en faktor som, vid sidan om den etnografiska kulturgränsdiskussionen, påver
kar sättet att förhålla sig till frågor om regional identitet i Blekinge. Bakom det han kallar 
för en inbyggd ”misslynthetspotential” finns en upplevd maktobalans i Blekinge. En 
bakgrund till denna föreställning menade han finns i det faktum att residensstaden, 
”centralmakten”, som Karl benämner Karlskrona, ligger i landskapets östra del. Med 
denna analys tilldelar han landskapets städer centrala roller i diskussionen om hur land
skapet uppfattas och utvärderas som ett rum för gemenskap.

Det var sällan som informanternas berättelser baserades på sakbeskrivningar av ett 
traditionellt utformat regionalt kulturarv. I stället för en landskapskultur i denna bety
delse lyfte samtalen fram ett annat slags symboliskt ”arv”. Detta ”arv” består av en vär
derande tradition som anknyter till landskapets stadsmiljöer och framställer dessa som 
regionala delkulturer. Informanternas blekingebild blev diskursivt polycentrisk: i stället 
för att knyta an till en gemensam fond av kollektiva representationer, skapades flera mindre 
meningsfält med olika utformning.

Städerna kom i detta samanhang att bli viktiga diskursiva noder och tas som utgångs
punkt för lokalt förankrade revirberättelser. Denna uppdelning av landskapet i mindre 
relevanszoner kan ses som ett sätt att narrativt hantera det som Karl ovan beskrev som 
en ”misslynthetspotential”, det vill säga en upplevd strukturell obalans mellan residens
staden Karlskrona och resten av Blekinge.
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En av dem som formulerade ett slags revirberättelse är Kerstin. Henne träffar jag i 
Karlshamn och hon har bakom sig en lång yrkesperiod inom olika utbildningsyrken. 
När jag ber henne precisera vad hon själv anser vara typiskt för Blekinge finner hon att 
det är stora skillnader mellan turistbroschyrernas idealiserade landskapsporträtt och de 
egenskaper som hon tycker är karaktäristiska för området. Hennes blekingebild domi
neras framför allt av småskaligt hantverk och historiska handelskontakter över Öster
sjön. Kerstin formulerar också en bestämd historisk dikotomi där en skillnad mellan 
dansktid och svensktid blir betydelsefull. ”Om jag ser på vanliga människor” säger Ker
stin, ”så är det småhantverket, det är det småskaliga som har varit Blekinge”.

Det var ju först med att vi blev svenskar på 1600-talet som det kom det här med Karlskrona 
som skulle bli så stort och Ronneby som försvann, alltså Ronneby var ju en hantverksstad 
som var fantastisk och en handelsstad som hade direktkontakt med Ronne till exempel på 
Bornholm och det var en mycket intressant handelsstad, men [invånarna] tvingades av 
svenskarna, att flytta till Karlskrona för att det skulle bli folk där. Men det var ju också 
småhantverket, man hade tjära, pottaska och dom små grejorna som man bytte. Man åkte 
till Pommern och Blekinges kvinnor gav sig mycket tidigt ut tillTyskland med sitt hantverk, 
och till Bornholm. Det är det som jag tycker är dom genuina blekingarna. Sjöfarten, fisket 
... stenhuggeriet. Det är dom, dom delarna som jag tycker är Blekinge.

I likhet med Annas idealbild av Blekinge centrerar Kerstin sin beskrivning av ”de ge
nuina blekingarna” till kustmiljön. De tre näringarna sjöfart, fiske och stenhuggeri känns 
igen från Länsmuseets basutställningar. Genom att betona småskaligheten som ett land- 
skapligt signum skapar hon också en betydelsebärande indelning av det regionala kultur
arvet. Karlskrona ställs i detta sammanhang utanför de egenskaper som Kerstin lyfter fram 
som representativa för landskapet. Småskaligheten i handeln och hantverket far symbo
lisk bärkraft då den kontrasteras mot Karlskronas pompösa barockplan och stadsarkitektur. 
Den svenska stormaktstidens centralmaktsintressen blir här till en negativt klingande 
metafor som överförs till länsadministrationens funktioner som är centrerade till Karls
krona.

Kerstin bygger sin revirberättelse genom en historisk tematisering.Västra Blekinge far 
ett innehåll genom att associeras med ”dansktid” och en småskalig landskapskultur, östra 
Blekinge betecknar ”svensktid” och överskuggas av Karlskronas betydelse som örlogs- 
stad. Andra informanter centrerar sina revirberättelser på en upplevd skillnad i ”anda” 
eller ”mentalitet”.Torbjörn, som bor i samma stad som Kerstin finner till exempel att 
Karlshamn präglas av en speciell ”Karlshamnsanda”, vilken skiljer sig betydligt från en 
motsvarande ”Karlskronaanda”:

[Y]tterst är det då en känsla av att i Karlshamn har man alltid varit rätt så duktig på, äh, 
näringslivet och [att] utveckla det. Karlskrona har alltid gnällt, det har alltid varit problem
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där borta, och dom har satt en stämpel på hela länet att det är jävligt i Blekinge. /... / Och 
det upplevde jag dels, under min tid som kommunal... tjänsteman, vi vågade alltså inte på 
den tiden meddela Länsstyrelsen om vi hade några projekt på gång här,för då hamnade dom 
där borta.

Torbjörn beskriver relationerna i Blekinge som ett syndrom.Till karaktären liknar det 
ett lillebrors- och storebrorskomplex där känslan av polaritet främst far ett utlopp som 
symboliska sarkasmer. Det är inte särskilt lyckat det här, resonerar Torbjörn, men det ger 
tillvaron ett inslag av ”intellektuell spänst” när de inbördes bekantskaperna kryddas med 
lite landskapligt släktskapsgnabb.

Bakom retoriken tror dock Torbjörn att det ändå finns reella historiska faktorer som 
givit upphov till denna polarisering: som exempel berättar Torbjörn om hur Karlskronas 
historia är uppknuten till flottan och den militära hierarkin, medan Karlshamn har domi
nerats av ett handelsborgerskap:

Och det kanske gör att vårt sätt att betrakta oss som blekingar är kanske inte riktigt det 
samma som deras sätt att uppfatta sig som blekingar och då blir ju regionen lite halvtaskig 
för den är ju i stort sett två regioner då.

Ytterligare ett argument för att Blekinge saknar en riktigt hållbar regional identitet fram
fördes av Per och Nils som jag intervjuade tillsammans i Ronneby. Båda är verksamma 
inom ortens hembygdsförening. Per är född under 1920-talet och efter en karriär som 
militärofficer begärde han avsked för att överta den affärsrörelse som hans fader tidigare 
haft. Nils är ungefär tjugo år yngre och har en bakgrund som lantbrukare. Idag sysslar 
han mest med författarskap och forskning där sjöfartshistoria utgör det stora personliga 
intresset. Båda är uppväxta i eller omkring Ronneby. Per var med redan under 1950- 
och 1960-talen då föreningen startade som en aktionsgrupp mot rivningen av den äldre 
bebyggelsen i stadskärnan, Nils har kommit med i föreningen under senare tid.

Vårt samtal kom att kretsa kring olika särdrag som Per och Nils uppfattar som ty
piska för olika områden i Blekinge. Någon generell landskapsidentitet hade de person
ligen svårt att ansluta sig till. Det skulle möjligtvis då vara att landskapet har en vacker 
natur och att närheten till havet bildar ett gemensamt tema för många blekingar, reso
nerar de, men mycket mer än så ser de inte som förenande faktorer för landskapet. Dä
remot ”älskar jag Ronneby”, säger Per, och menar att han inte skulle kunna tänka sig 
att bo någon annanstans: ”Det är min hembygd det här.” Nils för resonemanget vidare 
och hamnar snabbt i det gränstema som även de andra samtalen berörde:

det finns en kulturgräns och den är fortfarande märkbar som gör att vi inte har den känslan 
för hela regionen, utan vi har en lokalpatriotism i stället som är rätt så snäv egentligen, tror 
jag. Ja, jag får väl tala för mig själv, men jag har den känslan i alla fall.
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Den traditionella etnologins nyckelbegrepp kulturgräns återkom flera gånger under de 
samtal jag hade i Blekinge. Genom att relatera till den kulturhistoriska forskning som 
bland annat Sigurd Erixon utförde i Blekinge far man argument till en intern skillnads- 
retorik. I motsats till Jämtland, där en ”lärd” diskurs har fatt ett bruksvärde för att mar
kera en sammanhållen landskapsidentitet, har vetenskapliga landskapsbilder fått en ”folk
lig” tillämpning i Blekinge för att retoriskt indela landskapet i två olika ”kulturområden”. 
I denna avsikt blir historiska artefakter, skilda byggnadssätt och dialekter till narrativa 
stödjepunkter för en uppfattning om Blekinge som ett gränslandskap. Den från identitets- 
synpunkt viktigaste gränsen är dock inte landskapets, utan en symbolisk kulturgräns mitt 
i landskapet.Temat har även tagits upp i lokalpressen där Blekinge läns tidning i en ar
tikelserie 1994 behandlade ”Sprickan i Blekinge”.1

Mot bakgrund av denna interna gränsdiskussion framställde Per och Nils hur ”kultur
gränsen” även återspeglar mentalitetsskillnader mellan öst och väst. Det landskap som 
de återberättade saknade med andra ord gemenskap och framställdes i stället som en 
forcerad konstruktion. Att skapa en ny övergripande regional identitet såg de som ett 
svårgenomförbart projekt:

Per:Jag tror inte att det går. Det är ju så att öst - västlig kommunikation i gammal tid har 
ju knappast förekommit i Blekinge, därför att terrängen är som den är.
Nils: Och det där har en gammal tradition och sen har ju det här, äh, snarast upptrappats 
än motsatsen på senare år, alltså man skulle kunna tänka sig att förbättrade kommunika
tioner skulle ju fört blekingarna närmare varandra. Men genom då den här dualismen som 
vi talade om har ju snarast gjort att man har förstärkt det där främlingskapet. Så att,jag tror 
att i stället om (skrattar till) om Blekinge inte hade sett ut som det gör och inte legat som 
det gör, utan att det i stället hade gått, äh, vi hade haft ett Blekinge som, vad ska jag säga, 
hade börjat nere vid sydkusten här och, äh, någonstans väster om Ronneby gått upp [mot] 
Kronobergs län och så ut till Kalmar exempelvis. Och det hade legat på det sättet tror jag 
att det hade blivit en mycket bättre enhet.

Erling - en socialisation till jämte

Samhörigheten med bygden var ”enorm”, berättar Erling då han beskriver den speci
ella landskapsanda han upplevde under sin värvningsperiod vid ett av Jämtlands rege
menten. När jag träffar Erling hösten 1997 har han rest in till Östersund för att uträtta 
några ärenden. Idag bor han i en by utanför staden och det har gått lång tid sedan den 
höstdagen 1944 då han som en ung grabb för första gången satte sin fot i Jämtland och 
sökte sig fram till ett av Östersunds regementen.

Erling är idag en äldre man med markerade polisonger och håret är tunt och grått. 
De fint brunmelerade ögonen inramas av lite yviga ögonbryn där insprängda svarta
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hårstrån skvallrar om en ursprunglig hårfärg. Med varm röst talar han om sin uppväxt i 
ett land som rustade sig för att möta helt andra krav än de som ställs på dagens Sverige. 
Då rasade ett världskrig ute i Europa och här hemma flyttade den allmänna mobilise
ringen folk och materiel kors och tvärs. Gränserna befästes och nationen kurade ihop 
sig som en ”en svensk tiger”. Bakom försvarsretorikens stolta paroller fanns en vardags- 
verklighet med strävt cikoriakaffe. Sotpuffarna som rördes upp från bilarnas påhängda 
gengasaggregat berättade om en varubrist som tvingade fram alternativa nödlösningar.

I denna beredskapstid närde Erling en längtan till en civil framtid med ett innehåll 
som var något annat än det han hitintills hade erfarit. Själv kallar han ungdomstidens 
strävanden för ”romantiska drömmar” och ambitionen riktades mot en karriär inom 
läraryrket. Men vägen dit kom att bli lång och krokig. Han föddes vid slutet av 1920- 
talet och växte upp på den värmländska landsbygden där familjen drev en mindre affärs
rörelse. Efter den obligatoriska folkskolan ville Erling vidare, men att läsa vid stadens 
läroverk skulle innebära en kostsam inackordering som stod utanför de resurser som 
familjeekonomin kunde avsätta. Beredskapsåren innebar dyrtid och handelsmännen fyllde 
notarieböckerna med anteckningar om beviljad kredit. En dag fick han se en värvnings- 
annons som lockade med en militär underofficersutbildning som motsvarade en civil 
realexamen. Erbjudandet var givetvis en chanstagning, speciellt som Erling egentligen 
var för ung för att ta värvning. Men i annonstextens budskap såg han möjligheter öppna 
sig för en framtida civil yrkesbana. Erling sökte och fick åldersdispens, man skulle vara 
minst sexton år för att ta värvning och han var vid tillfället bara femton.

Den militära perioden kom mest att innebära skolor och ett aktivt idrottsutövande 
för Erling. Efter åtta års militärtjänstgöring begärde han avsked och fortsatte att studera 
vid lärarseminariet för att till slut nå det mål som han en gång satte upp. Han blev folk
skollärare och arbetade därefter under en lång period som lärare och läromedelsproducent 
på olika platser i Sverige.Till slut hamnade familjen i stockholmstrakten där de bodde 
under en tjugoårsperiod.

Aren som stamanställd beskriver Erling som en fundamental omladdning av den per
sonliga identiteten. Den ursprungliga dialekten försvann efter ett tag och hem till Värm
land kunde han bara återvända över julhelgen och under två veckors övningsuppehåll 
under sommaren. Dom åren blev jag mer jämte än värmlänning, berättar Erling och 
minns hur påtagligt landskapet var inflätat både i militälivets praktiska verksamhet och 
i garnisonens kulturella gestaltning. Regementschefen fick ofta tillfälle att påtala I 5:s 
jämtlandsanknytning och regementet ”tog plats” i landskapet samtidigt som landskapet 
var väl förankrat i den militära symbolvärlden.

Kompanierna hade namn efter socknarna och man skulle tillbringa en viss del av sin 
tjänstgöringstid i den socken som namngav kompaniet. På detta sätt var landskapet hela 
tiden symboliskt närvarande innanför garnisonsgrindarna, samtidigt som regementet 
sträckte sig långt ut till olika tillfälliga förläggningsplatser runt om på den jämtländska 
landsbygden.



REGIONALA RITUALER OCH SAMTAL 161

Militärlivets fysiska innehåll rymde även konnotationer från det intresse för kropp och 
rörelse som utmärkte det tidiga folkhemsprojektets medborgerliga fostran. Under mellan
krigstiden etablerades ett nytt progressivt engagemang för kroppen vilket bland annat 
märktes i att idrott och frisksport utvecklades till sociala rörelser utan tidigare motsva
righet. Svenska gymnastikförbundet var den snabbast ökande folkrörelsen. Medlemsan
talet steg i rask takt från knappt 8.000 till mer än 160.000 på bara något decennium och 
kroppens triumftåg fördes via radion in i den privata sfären av kapten Bertil Ugglas hurtiga 
morgonpass (jfr Frykman 1993).

Hos Erling kom denna sociala rörelse att kanaliseras till ett intensivt orienteringsintresse 
vilket han kunde förena med den militära fysiska fostran. De många träningspassen och 
en stor tävlingsaktivitet gav honom med tiden en ingående kännedom om Jämtlands 
olika naturmiljöer och han kom under sin ungdomstid att tillbringa mycket tid ute i 
landskapet. När han sedan mötte sin blivande hustru, som kom från Jämtland, och bil
dade familj, kom den värmländska bakgrunden ytterligare att klinga av i betydelse.

Då Erling rekapitulerar denna period av sitt liv utgör den jämtländska rumstillhörig- 
heten en otvungen referensram. Den personliga identifikation som han idag upplever 
med landskapet blir tydlig i det sätt som han använder ett kollektivt ”vi” som synonym 
beteckning för landskapet. Ett exempel är när han diskuterar bakgrunden till den starka 
landskapsanda som rådde inom fältjägarregementet.Till viss del kan det ha att göra med 
det gamla indelningsverket, menar Erling, för då kom ju soldaterna från byarna här runt 
omkring. Men den starka landskapskänslan som odlades inom militärlivet kan även ha 
andra och äldre bakgrunder:

Genom att vi är ett landskap som har vandrat mellan Sverige och Norge, fast det är väl fräckt 
att säga att vi har vandrat, för vi blev ju jämtar 1178, tror jag, och det var till 1645, med vissa 
avbrott då man kan säga att svenskarna ockuperade Jämtland.
Jag tror att man måste uttrycka det så, därför att även den längsta perioden var ju sju år, 

som ockupationen varade, så man kan ju inte påstå att det var svenskar som återerövrade 
sitt landskap eller något i den vägen, utan man måste faktiskt säga att Jämtland var norskt 
från, före 1178 så var det väl inte nånting, vi var inte inlemmad, för historien var inte sån 
då, men 1178 då kom man under norsk överhöghet och var det till 1645.

Sedan femton år bor Erling och hans fru åter i Jämtland. Då barnen blivit vuxna beslöt 
de sig för att bryta upp från storstadsmiljön och ge sina liv ett nytt innehåll. Erling var 
då i femtioårsåldern och varken han eller hans hustru kände att de ville åldras i stock
holmstrakten.

Kontakten med Jämtland hade de upprätthållit under alla år så att åter bosätta sig i 
området upplevdes inte som ett stort steg. De hade gemensamma vänner och hustruns 
jämtländska släkt bildade också ett viktigt socialt nätverk. Först skaffade de sig ett fri
tidshus och i början av 1980-talet flyttade de upp för gott.
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Nu började en ny karriär for Erling. Samtidigt som de bestämt sig för att flytta till
baka till Jämtland böljade de också att engagera sig i de lokala natur- och hembygdsför
eningarna. Någon djupare kontakt med dessa föreningar hade inte Erling sedan tidigare, 
utan engagemanget i framförallt hembygdsföreningen kom att bli ett sätt att ”skola om 
sig” och skaffa en kulturell kompetens med lokal förankring. Som en förberedelse inför 
flytten böljade Erling pendla mellan Stockholm och Östersund där han läste lokalhistoria 
på högskolan. Inträdet i det lokala föreningslivet skapade sedan naturliga sociala kon
takter, men inledde även en ny fas i den livslånga jämtländska socialisationsprocess som 
han påbörjade redan under sin ungdom (jfr Liliequist 1993).

Engagemanget inom hembygdsföreningen har lett till att Erling idag är ordförande i 
hembygdsföreningen i byn där han bor. Bygden vid Alsensjön, mellan Östersund och 
Are, har en lång tradition av att ta emot tillfälliga besökare utifrån. Området hade goda 
kommunikationer, både med ångbåtstrafik på Storsjön och med järnvägen som drogs 
genom området under 1880-talet. Här uppfördes bland annat sanatorier och många s.k. 
”luftgäster” gästade bygden innan denna sanatorieverksamhet och brunnsdrickningsepok 
ersattes av vågen med moderna fjällturister. Här skapade också Mus-Olle Jämtlands kan
ske tidigaste och mest originella ansats till ”museal” samling (se not 2, sid. 188).

Den kulturhistoriska besöksanläggning som Erling idag förestår har byggts kring de 
hällristningar med djurmotiv som finns i Glösabäcken. Anläggningen ingår i det nät
verk av kulturturistiska besöksstationer som är under uppbyggnad i Jämtland och där 
länsmuseet bildar en självklar centralpunkt.

Hällristningarna i Glösabäcken har tolkats som ett fyrtiotal vandrande älgar och dessa 
stenbundna tecken bildar underlag för en iscensättning av landskapets förhistoriska 
jägarkultur, som visas i den s.k. ”Glösahallen”. Detta är en timrad ängslada i anslutning 
till bäcken och här finns en utställning som berättar om hällristningarna och om Jämt
lands forntidsfolk. Detta jägarfolk presenteras genom en fiktiv berättelse om ”Algklan
ens folk”.Jakttemat och älgens betydelse är genomgående i utställningens blandning av 
fantasi och information. Texterna är handskrivna på stora skivor som har form efter 
hällristningarnas djurmotiv.

För att skapa en atmosfär i det lilla utställningsrummet har älghudar spikats upp på de 
timrade väggarna och flera kritvita älgskallar lyser som symboliska troféer från ”Alg
klanens” senaste jaktövningar. Från taket hänger ett flertal älgskankar, klövarna och 
hudresterna bidrar till att ge utställningen en säregen ”realistisk” atmosfär. Kanske före
ställer älgbenen offergåvor till den schaman som också svävar under taket? För att ytter
ligare understryka den ”mystiska” stämningen fylls den timrade byggnaden med musik 
och vildmarksrytmer från stenåldersteknologins instrumentmakare via dolda högtalare. 
”Algklanens instrument ljuder när du kommer in och över dig svävar schamanen som 
hjälpte folket när livet var svårt”, upplyser ett informationsblad.2

Ett stycke längre bort från hällristningarna finns en ”kopia” av en stenåldershydda och 
här finns även den större ”Alghallen”, en träbyggnad av modernare snitt med en ”Alge-
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ria”, där man kan köpa älginspirerade souvenirartiklar. Byggnaden är också en kombi
nerad fest- och utställningslokal, där sällskap kan inboka ”älgfester” med middag på älg
kött och följa med på fackeltåg till hällristningarna, där Erling eller någon annan utklädd 
stenåldersman berättar om ”älgklanens folk”.

Besöksanläggningen är en ogenerad flirt med ett arkaiserande perspektiv. Den som 
vill kan låta sig förföras av älghudsrealismen och delta i den historiska rekonstruktionen 
av ”Älgklanens folk”. Spelet är gratis, insatsen utgörs av den personliga nyfikenheten 
och leklusten. Även om ”Älgklanens folk” är en turistisk fabrikation av landskapets forntid 
så fmns det ett allvarligt menat arkologiskt uppslag bakom mytologiseringen av fornti
den, menar Erling. ”[H]är i Jämtland så hade vi alltså ingen bondestenålder och ingen 
bronsålder”, berättar han under vårt samtal, ”utan det var en fangstkultur, en stenålders- 
fångstkultur som är belagd ända fram till två hundra efter Kristus” och det är denna forntid 
som han inriktar sig på att lyfta fram genom sitt arbete i hembygdsföreningen.

En stor del av Erlings och mitt samtal kom att ägnas åt Jämtlands historia. Präglad av 
sin långa period som lärare är Erlings perspektiv den påläste berättarens. Han är en 
”storyteller” med landskapets och bygdens kulturhistoria som genre. Under samtalets 
gång visar han en bred kunskap när det gäller historiska sakuppgifter och en förmåga 
att artikulera dessa insikter till pedagogiska berättelser som är gångbara i ett regionalt 
sammanhang.

Genom sina studier och sitt historieintresse har han även förvärvat en behörighet att 
delta som en part i den symbolfyllda diskussionen om Jämtlands förflutna. Han tillhör 
idag en av dem som besitter en regional berättarposition (jfr Shuman 1986). Men trots 
att han identifierar sig med ett kollektivt jämtländskt ”vi” så har han även en kritisk distans 
till några aspekter av den jämtländska historieskrivningen.

Under vårt samtal håller han sig lite avvaktande till framställningar som betonar ett 
allt för nära samband mellan det historiska Jämtland och Norge. Framförallt gäller detta 
den jämtländska ursprungsmyten om en tidig invandring från Norge. Erling använder 
beteckningen ”den historiska jämten” som en samlingsbeteckning på landskapets invå
nare under förfluten tid och att dessa skulle ha varit ”norskminded”, alltså hyst en stark 
norsk identifikation som kan härledas från en ursprunglig kolonisation från Norge, det 
har han svårt att tro.

Enligt hans egen version skall landskapets tidiga befolkning ha kommit vandrande från 
kusttrakten kring Sundsvall. Den ”norska vändning” som idag många tillskriver jämt
ens historiska habitus, den ser han som en sentida konstruktion av ”riktigt jämtska his
toriker”, det vill säga lokala skriftställare.

Att ursprungsmytens norska förankring är en viktig symbolfråga i den jämtländska 
retoriken blev tydligt i samband med vårt samtal om Jämtlands historia. Erling höll som 
nämndes en kritisk distans till det norska sambandet och lyfte i stället in landskapet i ett 
övergripande svenskt kultursammanhang. När anläggningen vid Glösabäcken presen
teras som ett ”SverigeTips” inför hösten 1997 på en av Internets webbsidor som hante-
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ras av Sveriges Rese- och Turistråd, hade beskrivningen av ”Älgklanens folk” givits en 
narrativ utformning som markerar en gräns mellan det ”nationellt” svenska och det 
”regionalf’jämtska. Under rubriken Magi och uråldriga älgfester hos älgklanen kan man läsa 
att ”De första människorna kom till Glösa från Norge för 8000 år sedan. Fångstkulturen 
varade till år 200 efter Kristus. Stenåldershyddan är en noggrann rekonstruktion”.31 detta 
utförande levereras en beskrivning där vändningen mot Norge används för att förtyd
liga en regional särprägel.

På min fråga varför landskap sretoriken i dagens Jämtland är så rikt utvecklad och 
dessutom har starka regionala företrädare, som lyfter fram landskapet som en kulturell 
helhet, ser Erling en möjlig förklaring i ett behov av ett regionalt kompensationsarbete. 
Det finns ett behov av att vara stolt över något, menar han, och i denna situation an
vänds den regionala historien som ett symbolkapital vilken kan vägas mot otillräcklig
heter i ekonomiskt och politiskt kapital:

Jag undrar om inte det här är ett behov av att ha någonting att vara stolt över, att lyfta fram 
sin historia, därför vi har ju inte de stora industrierna, vi har ju ingenting som är storvulet 
på något sätt, vi har ju inga slott, inga herresäten, vi har inget av detta storvulna, men vi har 
en väldigt fm kultur, och den upptäckte man när Hazelius kom 1896 / ... / och han insåg 
att här hade vi ju rikedom utav bondekultur.

Det är inte så konstigt att ett tydligt regionalt perspektiv präglar jämtlandsbilden, reso
nerar Erling mot bakgrund av den situation där Jämtland idag befinner sig i den natio
nella periferin. Han jämför med Blekinge för att illustrera sakfrågan för mig: ”om du tar 
Blekinge, där hade du alltså bönder under stenåldern, och du hade en ganska väl ut
vecklad bronsålderskultur, järnåldern kom 500 före Kristus och här kom den 200 efter 
Kristus och så byggs alltså ett väldigt välstånd upp i södra Sverige som inte finns här.”

När Erling på detta sätt kontrasterar Jämtland mot södra Sverige formas hans perspektiv 
till en regional revirberättelse där landskapet på ett helt annat sätt än för Blekinge fram
ställs som ett betydelsefullt mål för identifikation. Den ”kulturgräns” som utgjorde ett 
effektivt instrument för att betona sociala och kulturella skillnader inom Blekinge, mot
svaras här av ett likhetsperspektiv. Den jämtländska retoriken betonar ”inåt” regional sam
hörighet och landskapsgränsen framställs i denna retorik som den ”utåt” verkande 
”kulturgränsen”. Detta gör det möjligt att på ett mer auktoritativt sätt iscensätta en 
landskapsidentitet som tar hela regionen i besittning.

Jämtländska iscensättningar

Från vandrarhemmet på Jamtli, utgångspunkten för mina fältarbeten i Jämtland, hade 
jag under flera dagar sett hur man dammade vinterns rester från friluftsmuseets anlägg-
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ningar. Säsongens besöksskaror var i antågande och till helgen var det någon sorts in
vigning. Ceremonin skulle ta sin början vid torget mitt i Östersund och detta var bak
grunden till att jag en tidig lördagsförmiddag i juni hastade iväg in till stadens centrum. 
Jag ställde mig förväntansfull överst på den lilla trappa som leder upp till valvet framför 
Sparbankshusets entré. Trappans upphöjning gav mig en god vy över torget med sin 
markerade lutning ned mot Storsjön.

Det var en vacker försommardag med sol och klar hög luft. Men trots att det bara var 
någon vecka kvar till midsommar kändes skuggan i valvet sval. Jag var ute i god tid, iv
rig att komma iväg och att vara på plats. Utanför banken var det ännu en ordinär lördag 
och stadens flanörer strävade målmedvetet framåt mot gågatans affärsstråk. En hastig blick 
på klockan och ett sting av oro över att vara på fel ställe.

Torget såg fortfarande ut som en helt vanligt plats i en morgontrött mindre svensk 
stad och de förbipasserande tog ingen notis om att stadens öppna uterum snart skulle 
förvandlas till en scen med ett nytt innehåll. Min oro stillades när jag såg hur en foto
graf från en av lokaltidningarna intog position vid torgets ena hörn. Lite prövade sökte 
han bildvinklar och lät sin kamera med Canons karakteristiska vita teleobjektiv svepa 
över torget. Jag gick ned från banktrappan och ställde mig i solen bredvid honom. Om 
någon borde veta från vilken punkt man fick det bästa synfältet så var det väl en yrkes
fotograf.

Först kom ljudet av stötvisa trumvirvlar. Efter ett tag blev de två männen synliga. De 
bar trummorna med korslagda band över axlarna och förde trumstockarna med hög 
handföring enligt militärt ceremonimanér. De markerade marschordningen för det 
kostymerade sällskap som följde hack i häl. Efter trumslagarna gick en ståtligt klädd stads
borgare i svart kostym, kravatt och hög hatt. I handen höll han ett ihoprullat stort do
kument och vid hans sida gick en kvinna med färggrant huckle, livklänning och vitt 
förkläde.

Därefter kom de bastanta arbetshästarna och drog sina föror som för dagen bestod av 
män och kvinnor i gamla allmogekläder och i en skrinda satt en färggrann ensemble 
som klätt upp sig med Bellmans 1700-tal som förebild. Sist i denna procession traskade 
”fotfolket” som gestaltade landskapets allmoge och hantverkare. Torget fylldes nu has
tigt med liv och rörelse och många av de förbipasserande lördagsflanörerna stannade till 
för att följa händelseutvecklingen.

Det var en historieteater som just hade tagit torget i besittning. Marschen hade gått 
från friluftsmuseet Jamtli vid stadens utkant. Nu stannade kostymparaden till vid den 
urbana miljöns mittpunkt och ställde upp sig i position. Nya virvlar slogs på trummorna 
och sällskapets röster ropade kommandon till varandra.

En spelmansgrupp formerade sig i ring och bjöd upp till en improviserad stämma. 
De fiolspelande männen blev snabbt fotografens favoritföremål och medan kameran med 
ett vinande ljud drev fram nya filmrutor för exponering sökte sig en grupp äldre kvin
nor bort från händelsernas centrum för att pusta ut med en dricka som någon hade köpt
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i en kiosk i närheten. Hästarna, som blivit säkert förankrade i händerna på hästkunniga 
personer, krafsade lite otåligt med hovarna i asfalten och ville nog tillbaks till museiparken.

Plötsligt påbörjades en inövad teaterscen. En ung kvinna beskylldes för ett barnamord 
och sällskapet tumlade under högljudda anklagelser runt på torgets stenbeläggning innan 
kvinnan till slut togs om hand och lastades på en av vagnarna under högljudda protes
ter. Så följde höjdpunkten i denna historiska iscensättning. Landshövdingen, i skepnad 
av den svartklädde stadsborgaren, vecklade ut sitt dokument och deklarerade med hög 
röst att marknaden nu var officiellt öppnad och handeln tillåten.

Den ”marknad” som annonserades på detta sceniska sätt gällde varken torgets knapp
händiga lördagshandel eller det moderna affärscentrumets ordinära kommersiella verk
samhet. Upptåget kungjorde i stället att friluftsmuseet denna säsong tänkte tjuvstarta sin 
publika verksamhet genom att under helgen hålla öppet hus. Alla var hjärtligt välkomna 
att besöka den ”Historiefestival” som var ett resultat av ett samarbete mellan Bildnings
förbundet Mittnorrland och Länsmuseet.Temat för dessa marknadsdagar var den så kal
lade ”forbondtiden”, en tid då de jämtländska bönderna åkte på handelsresor mellan det 
norska Tröndelag och svenska marknadsplatser.

När uppdraget på torget var slutfört samlade sällskapet ihop sig igen och påböijade 
ett stilfullt återtåg till friluftsmuseet. Där upprepades scenen ännu en gång, nu som en 
officiell invigning av helgens marknadsdagar. Jag skyndade i förväg för att se en repris 
på händelseförloppet. På vägen läste jag från ett stencilerat informationsblad att dagarna 
under festivalen bjöd på historiska gyckeltåg. Som besökare kunde man även botanisera 
bland marknadsstånden med varor från traktens hantverkare och lyssna på föreläsningar 
om ”forbondetiden”. För den teaterintresserade skulle det visas inslag från några av de 
många bygdespel som uppfördes i landskapet.

Historiefestivalens ambition att levandegöra ”forbondetiden” hade ett speciellt syfte. 
Uppgiften var att etablera en regional epokisering, att visa fram en jämtländsk guldål
der och framhålla böndernas handelsresor såsom något utmärkande för landskapet. I detta 
syfte hade historieteatern fått marschorder till stadstorget för att locka fram en 
”verklighetseffekt” (Barthes 1986:141) kring temat ”forbondetiden” och konstruera en 
visuell ”närvaro” hos ett förflutet som sedan länge tillhör historiens ”frånvaro”. Marknads
dagarnas utbud av hantverksprodukter och lekfulla historiespel kodades i detta samman
hang med ett specifikt bruksvärde. De blev till laddade artefakter i en kulturell rekon
struktion där ett näringsfång, den äldre transitohandeln, förvandlades till en symbol för 
regional ”tid”.

Staden som arena

I Jämtland tar den kulturella landskapsretoriken ”plats” på ett helt annat sätt än i Ble
kinge. Genom olika slags performativa iscensättningar far den regionala diskursen en
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tydlig publik organisation och skapar helt andra möjligheter för aktivt deltagande, an
tingen som åskådare eller som rollagerande (jfr Klein m.fl. 1995).

Anläggningen vid Glösabäcken där man för en dag eller en kväll kan tillhöra ”Alg
klanens folk” är bara en bland många arenor där det sker kulturella iscensättningar och 
där landskapsmotiv gestaltas och visualiseras. Andra exempel är de välbesökta bygde- och 
historiespel som runt om i Jämtland uppförs under sommarmånaderna. Ytterligare ett 
exempel är Wilhelm Pettersson-Bergers välkända vikingadrama, Arnljotspelet, som se
dan 1930-talet uppförs på Frösön. Storsjöyran, slutligen, utgör en populärkulturell mot
svarighet till dessa historiespel och förvandlar Östersunds centrum till en jämtländsk 
karneval där talet från Presidenten i ”Republiken Jamtland” utgör festivalens regionala 
höjdpunkt.

Mot denna bakgrund innehåller den jämtländska diskursen en påtagligt visuell aspekt 
och rymmer en väl elaborerad publik symbolhantering. Dessa drag av gyckelspel och 
teater bildar en markant skiljevägg mellan Jämtland från Blekinge i sättet att artikulera 
landskapsbilder. I Blekinge har några offentliga ritualer som i motsvarande grad lyfter 
fram landskapet som ett övergripande tema inte fatt samma genomslag.

Under 1930-talet gjordes försök med ”Blekingedagar”, initierade av musei- och 
hembygdsförbundet, men intresset för dessa landskapsdagar förefaller ha varit kortlivat 
(jfr Leander 1934). Dagens jämförbara marknadsdagar och sommarfestivaler, exempel
vis Lövmarknaden i Karlskrona, Tosia Bonnadan i Ronneby och Östersjöfestivalen i 
Karlshamn, utgör i första hand kommunala ”cityfestivaler” som inriktar sig mot respek
tive stad.

När det gäller de jämtländska landskapsritualerna bildar residensstaden Östersund något 
av ett kulturellt gravitationscentrum. I motsats till Blekinge har det i Jämtland inte vuxit 
fram några rivaliserande centrumbildningar, utan Östersund har sedan stadens grund
läggning på 1780-talet kommit att bilda landskapets kommersiella, administrativa och 
kulturella centrum.

Denna betydelsefulla placering mitt i landskapet och utan konkurrens från andra ur
bana miljöer har gjort det möjligt att nyttja staden som en gemensam arena för ett 
diskursivt monocentriskt regionalt identitetsarbete. Den ovan beskrivna performativa in
vigningen av ”Historiefestivalen” kan i detta sammanhang ges en vidgad symbolisk 
betydelse.

Kostymparadens förflyttning, från friluftsmuseets stiliserade bondemiljö och in till 
stadens centrum och sedan tillbaka igen, bildar i sig själv en berättelse med en narrativ 
struktur.Vandringen beskriver då en signifierande praktik där ”bygd” blir till ”hembygd” 
genom att historiska brottstycken lyfts in i stadens urbana miljö, där de pålagras med 
nya kulturella innebörder.

I denna ”berättelse” hamnar Östersund i fokus som en mötesplats mellan det ”tradi
tionella” och det ”moderna”Jämtland som har varit av betydelse för framväxten av land
skapets starka regionala retorik.
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Modernitet — ett regionalt trauma

Östersunds betydelse som nod i ett vittförgrenat nätverk blev speciellt påtaglig vid se
kelskiftet då staden var ett expanderande handels- och servicecentrum för stora delar av 
Norrlands inland. Efter järnvägens dragning genom landskapet växte staden kraftigt. 
Befolkningen var förhållandevis ung vilket bidrog till framväxten av ett rikt förenings
liv. Starkast växte godtemplarrörelsen. Ett praktfullt logehus restes mitt i staden och 
byggnaden blev ett viktigt kulturellt centrum för hela regionen. Den organiserade nyk
terhetsrörelsen kom att fungera som idéspridare och skapade personallianser mellan 
Östersund och bygden runt omkring staden (Sundin 1986).

En effekt av godtemplarnas roll som nätverksbyggare var att en stark hembygdsideo- 
logi snabbt fick en omfattande spridning i Jämtland. I hägnet av rörelsens bildnings- 
tradition utvecklades intresset för hembygdsvård till en kulturell mobilisering utan 
motstycke i Blekinge. Denna strömning där nykterhets- och hembygdsrörelserna kom 
att understödja varandra har idéhistorikern Bosse Sundin (1997) uppmärksammat som 
ett slags ideologisk motrörelse mot de sociala och kulturella konsekvenserna av den ti
diga sågverksindustrins kapitalisering av skogen och uppköp av bondehemman.

Den tidiga industrialismen kom att bilda något av ett ”regionalt trauma” i Jämtland. 
Sågverkens framfart utgjorde ett återkommande tema i sekelskiftets diskussion om den 
så kallade ”Norrlandsfrågan”. En rikhaltig ”indignationslitteratur” understödde denna 
diskussion med rapporter om skogsbolagens oömma hantering av det norrländska 
inlandets naturresurser och befolkning (Sörlin 1988). I detta sammanhang fick de ideo
logiska investeringarna i den jämtländska allmogekulturen en kompensatorisk effekt. Den 
självägande bondens livsform förvandlades till ett symbolkapital, utom räckhåll för den 
kulturella nivellering man apokalyptiskt såg skulle följa i spåren av modernitetens in
steg i landskapet. Släktgården, den förmoderna ekonomins symboliska platsbundenhet, 
laddades med regional signifikans och lyftes fram som ett ideal och motbild till det mo
derna samhällets rörlighet.

Den roll godtemplarrörelsen och den tidiga hembygdsrörelsen hade för sekelskiftets 
jämtländska stämningslägen har idag övertagits av andra regionala entreprenörer.Trots 
avståndet i tid finns likheter mellan det tidiga och det sena 1900-talets landskapsintresse. 
I båda fallen är det en sammankoppling mellan ekonomi, regional kultur och politik 
som bildar den ideologiska kraften och som driver landskapsretoriken framåt. Sekelskiftets 
mobilisering kan beskrivas som en kommentar till industrisamhällets omstrukturering 
av det regionala rummet. Måltavlan idag utgörs av välfärdstatens och regionalpolitikens 
uppgång och fall. Efterkrigstidens ”regionala trauma” handlar om att fa människor att 
stanna kvar och allra helst vända tillbaka och försöka skaffa sig en utkomstmöjlighet i 
regionen. Kjell Hansens (1998) avhandling visar hur protesterna artikuleras som en 
kulturellt organiserad ”motsträvighet” där lokalsamhällets kompetenser och överlevnad
skonster spelas ut mot ”Storsamhället”.
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Identitet genom museal teater

De regionalpolitiska kommentarerna möter besökarna på museet. Här har efterkrigsti
dens omfattande utflyttning smugit in sig som ett tema i det museala historieberättandet. 
Denna tematisering är exempelvis övertydligt infogad i ett bildspel med titeln ”Frihet” 
som visas på det nya museet. I samband med invigningen presenterades bildspelet som 
en ”känsloladdad sammanfattning av Jämtlands och Härjedalens historia” (Jämten 
1996:15).Till de tecknade bilderna som illustrerar viktiga perioder i Jämtlands historia 
ger Rolf Lassgårds speakerröst en dramatisk inramning. Med utdraget nedan kommer 
vi precis in i då bildspelet avslutas med omvälvningarna i det sena 1800-talet i samband 
med att det industriella skogsbruket kom till landskapet och Östersund växte till stad. 
1900-talet förbyttes framtidstro till dess motsats:

Men nya tider kommer. Vad händer? Vad händer med urgammal skog? Med skäggiga jättar 
av tall och gran?
Skogen gav frihet och skydd,jaktmarker, slätter och bete, vedbrand och virke, men knappt 

med kontanter. Snabbt vunnen rikedom lockar och bonden säljer sin skog. Jordbruk 
sommartid, skog om vintern. Frihet förloras, framtid på spel.
Kampen vaknar.Järnväg bryter isolering.Vi bygger nya gårdar och byar och staden. Stolta 

staden reser sig dristigt. Växer, blomstrar. Kom låt oss samlas och stödja varann. Framåt, 
djärvt! Jordbruk, skogsbruk, handel, hantverk och industri i stad och län.

Men skogen såldes och vattenkraften. Faror kom den dag jordbruk och skog inte gav 
arbete längre. Fororna drog. Nej, flyttlassen drog. Välståndet fanns någon annanstans. 
Sverige växte men Jämtland krympte. Var sjunde jämte, var sjunde härjedaling flyttade 
söderut.
Vi längtar hem! Vi vill hem! Hem till fria landet. Bit fast! Hitt på! Nog går det, nog kan 

vi, hitta på, hålla fast ...

Bildspelet refererar på några minuter områdets historia och etablerar en regional 
epokisering där kapitaliseringen av skog och mark skapade ett abrupt slut på en period 
som framställs som Jämtlands historiska guldålder. Denna ”forbondetid” varade enligt 
den museala tideräkningen mellan 1750 och 1850 och under denna period skapades 
ett välstånd på allmogens egna premisser. Då var landet ”fritt” från inblandning utifrån 
och bonden och hans familj kunde råda sig själv på det som skog, mark och handels- 
resor gav. Detta imaginära förflutna bildar en kulturhistorisk nostalgi där Jämtland blir 
till en utopisk hembygd: ”Vi längtar hem till fria landet!”.

Bildspelet ”Frihet” är ett exempel på länsmuseets berättarkonst som har ett uttalat 
identitetspolitiskt syfte. Historiefestivalen ”forbondetid” ett annat sådant identitetsformer- 
ande projekt. ”Forbondetid” är också ett tydligt exempel på en ”uppifrån” administre
rad projektkultur (jfr Gerholm 1985). Inspiration till historiefestivalen har man fatt från 
Medeltidsveckan på Gotland.
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I den handlingsplan som utformades i samarbete mellan studieförbunden i Jämtland 
och Länsmuseet beskrivs ”forbondetiden” som ett projektet för att manifestera jämt
ländsk kultur och gemenskap. ”Allt som vi idag ser som typiskt jämtländskt — de vackra 
skåpen, folkmusiken, hantverksprodukterna — har sitt ursprung i den här tiden” (For- 
bondetid:2). Detta är alltså de identitetsgrundande argumenten. En annan, och något mer 
prosaisk, orsak till att man valt perioden finner man när denna historiska ”storhetstid” 
ställs mot det sena 1900-talets Jämtland. ”Idag är läget ett annat.Vårt län är hårt ansatt 
av arbetslöshet och utflyttning .Vi skulle behöva väcka självförtroendet hos människorna 
i länet, stoltheten över att vara just jämte och härjedaling. För att hitta folksjälen, grun
den till vår särprägel, måste vi börja med att leta i forböndernas tidevarv” (Forbondetid:2).

Under ett vinterhalvår skulle alla intresserade ges en möjlighet att fördjupa sig i pe
rioden och i projektbeskrivningen angavs flera uppslag och teman att bearbeta. Studie
cirkeln framhölls som en bra arbetsmetod. De nyvunna kunskaperna tänktes sedan an
vändas för att gestalta“perioden under den kommande sommarens (1998) ”Forbonde- 
tidsfestival” på Jamtli: ”Då skall Jamtli myllra av människor som klär sig och agerar som 
personer för ungefär 200 år sedan, och som tillsammans känner glädje och stolthet över 
sitt unika kulturarv” (Forbondetid:2). I det tänkta scenariot förvandlas Jamtli till en tea
terscen där denna landskapliga storhetstid iscensätts i form av en traditionell bond- 
marknad. ”Det ska uppstå en stämning av vimmel och mustigt marknadsstök, busiga barn, 
efterhängsna tiggare eller kanske fina damer som hamnar i gräl” (Forbondetid:3). Den 
tidigare beskrivna kostymparaden in till Östersunds stadstorg utgjorde den ceremoni som 
invigde den första ”Forbondefestivalen”.

Museichefen Sten Rentzhog träffar jag en hektisk dag under Historiefestivalen. Han 
är klädd i ”folkdräkt” där den röda luvan sägs vara de gamla forböndernas speciella 
igenkänningsmärke. Vi sitter i den nya museibyggnadens caféavdelning. Det är trångt 
och fullt med helgledigt folk som tränger sig fram runt borden för att söka någon ledig 
plats. Ljudnivån är uppsluppet hög.

Under vårt samtal lägger jag märke till två äldre kvinnor som pekar på några stolar 
runt ett av borden och pratar intensivt med varandra. Senare upptäcker jag de textade 
sockennamnen på stolsryggarna som symboliskt markerar en förbindelse mellan mu
seet i stan och de många hembygdsföreningarna runt om i bygderna. Kvinnorna sökte 
efter stolarna som angav den egna byn.

Sten Rentzhog är på gott humör, hejar hastigt åt många välkända ansikten. Flera gångar 
ser jag hur han slänger blickar genom fönstret och verkar tillitsfull över att den första 
historiefestivalen utvecklar sig till en publikframgång med gott om allmogeklädda del
tagare och vanliga museibesökare. Han är på språng, vill egentligen tillbaka ut där allt 
händer.

Jag berättar om mitt forskningsintresse och hur jag tidigare i Blekinge har träffat på 
ett sätt att samtala om landskapet som betonar regional splittring och gränser mitt i land
skapet. Då berättar Rentzhog att man även i Jämtland kan finna samma sorts split när
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det gäller praktiska frågor om sådant som kräver samarbete mellan olika sektorer eller 
aktörer i länet: ”Så fort det gäller att göra något, så klagar alla över att man inte kan hålla 
sams” Men han påpekar också att till skillnad från Blekinge har Jämtland ett tydligare 
centrum. Sin främsta uppgift som museichef beskriver han som ett försöka att skapa lite 
enighet i länet genom att använda den regionala historien i ett identitetsskapande ar
bete. Mot denna bakgrund placerar han in forbondefestivalen i ett institutionsbaserat 
historiebruk där det förflutna återförs till invånarna för att skapa trygghet och självkänsla:

Att stärka den självkänsla som finns i länet. För att det finns en ... en väldig osäkerhet, parat 
med en väldig känsla av hjälplöshet och ...jag har trott då att om man blir mer trygg i sin 
historia så blir man kanske till och med enigare. Men framförallt så mår man bättre och blir 
också mer besjälad av att till vaije pris bo kvar här.

”Att bo kvar”, frasen känns igen från det historiska bildspelet ”Frihet”. Där åtföljdes 
meningen med uppmaningarna ”bit fast”, ”håll ut”, ”hitta på!” Utan överdrift kan Sten 
Rentzhog beskrivas som en ideologiproducent som använder museet och den regio
nala kulturhistorien för att konstruera olika slags revirberättelser. En av museets vikti
gaste uppgifter beskriver han som ett ”andligt reparationsarbete” för att komma bort 
från känslor av underläge följt på efterkrigstidens ekonomiska och demografiska åder
låtning.

De egenupplevda sambanden mellan den personliga biografin och områdets moderna 
historia är i detta sammanhang en förutsättning för Rentzhogs starka engagemang. ”Jag 
själv är ju väldigt besjälad av det här, för det var ju min generation som råkade ut för 
det. I min klass till exempel, så, har vi ju aldrig varit mer än tre stycken som har bott här. 
Alla andra har flyttat härifrån.”

På min fråga om han som professionell museiman kan se några likheter eller skillna
der mellan den regionala identitetens uttryck i Blekinge och Jämtland koncentreras han 
svar av naturliga skäl till Jämtland. Bakom dagens väletablerade föreställningar om en 
speciell jämtländskhet ser Rentzhog en lång tradition. Odlandet av den egna historien 
beskriver han som ett arv från sekelskiftets ”proteströrelse” mot skogsbolagens uppköp 
av bondeskog.

I Jämtland var det lätt att samlas, det fanns ingen konkurrens från andra centrum
bildningar än Östersund och den starka Godtemplarrörelsen fungerade som ett fören
ande nätverk. Ur den här rörelsen föddes museet och landsarkivet och här fick de många 
tidiga jämtmålsförfattarna sin kulturella fostran. Det är från denna epok som han har häm
tat mycket motivation till sitt eget arbete:

Ja, för mig är det tidiga 1900-talets Jämtland en stark inspirationskälla, för det var ett sånt 
fantastiskt exempel på hur man far ett helt samhälle att engagera sig för sin historia och hur 
det liksom gör att man reser sig.
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AH: Gjorde dom det då, alltså i Jämtland?
Nej, nej, det var inga stadigvarande effekter, utan så småningom ebbade det ut. Men det 
satte ju så oerhört starka spår, femtio år senare så var ju alltihop ändå vid liv.

Sten Rentzhog tog över chefsskapet for länsmuseet under 1970-talet och har sedan dess 
aktivt arbetat för att omforma den museala verksamheten. En ledstjärna i detta arbete 
har varit att museet måste vara ”nyttigt” i den samhällskontext det har att agera inom: 
”Det regionala museet måste vara nyttigt för dom mindre museerna i sitt område och 
det måste vara nyttigt för samhället där vi lever. Och när vi då stärker identiteten här, så 
är det för att vi upplever det som att vi gör nytta den vägen.” En strategi för att uppnå 
denna målsättning har varit att satsa på att levandegöra den regionala historien genom 
olika slags aktiviteter som möjliggör en interaktion mellan besökare och museipersonal. 
Historia förvandlas till äventyr enligt ett program med fem punkter:

[V]år metod var att lära ut historia genom att göra den till underhållning; genom att vända 
oss till folks fantasi och inlevelseförmåga och inte till faktainlärningsprocessen; att vi så 
mycket som möjligt skulle försöka skapa en riktig rejäl upplevelse ute genom att göra 
historia helt levande hos samtiden; att vi upptäckte att vår tacksammaste publik var nåt som 
vi kallar för barn och vuxna tillsammans.

Men det har gått inflation i antalet museer, menar Rentzhog. Institutionerna har ”sur
fat” på ett ökande museiintresse, och för att finna en egen stil måste nya oprövade grepp 
till för att inte dagens medievana besökare skall tappa intresset. Här nämner Rentzhog 
andra inspirationskällor: de moderna nöjesparkerna och den populärkulturella 
underhållningsindustrin.

Vändningen mot ”upplevelser” och scenisk gestaltningskonst kan ses som ett sätt att 
orientera sig bort från museets traditionella roll som förmedlare av textbundna ”fakta
upplysningar”. Det nya museet som diskuterades i det föregående kapitlet har utformats 
med denna avsikt. I ett utvidgat perspektiv kan denna föresats sägas illustrera ett skifte 
från en dominerande skriftkultur till en framväxande bildkultur, vilket i kulturteoretiska 
diskussioner ofta framhålls som en strukturell skillnad mellan moderna och postmoderna 
kulturformer (Thörn 1996). Sociologen Norman K. Denzin (1998) har beskrivit situa
tionen som en övergång till en kulturell logik där voyeurism och berättelser premieras 
i stället för sträng positivism.

I detta postmoderna tillstånd har sådant som tidigare kunde föras tillbaka till en levd 
verklighet förvandlats till representationer och spektakel (Debord 1995). Identitetsformer- 
ande budskap har lösgjort sig från lingvistik och realism och blivit en fråga om dramaturgi 
och symboliska gestaltningar. Spektaklet, de kulturella simulationerna, skall dock inte 
ses som några estetiserande dekorationer som adderas till den ”verkliga” verklighetens 
essentiella kärnegenskaper. Iscensättningarna utgör i själva verket hjärtat av det sen
moderna samhällets föreställningskonster.
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Betydelsefulla populärkulturella spektakel

Som tidigare påpekats finns det i Blekinge inte några publika landskapsritualer som kan 
mäta sig med de jämtländska festivalerna och historiespeien. I Jämtland bildar däremot 
dessa dramatiseringar och spektakel viktiga stödjepunkter för det sätt som en landskaplig 
identitet iscensätts på idag. En sådan betydelsefull diskursiv pol för detta regionala 
identitetsarbete utgör länsmuseet, en annan cityfestivalen Storsjöyran.

Festivalen har existerat i två olika generationer och med två olika organisationsformer. 
Den förstaYran startades under 1960-talet av en grupp lokala köpmän. Storsjöyran hade 
då en mindre omfattning än vad den har i dag. En tanke med stadsfesten var dock redan 
från böljan klart formulerad, nämligen att ”sätta Östersund på kartan”. Intresset för denna 
tidiga festival ebbade dock stegvis ut. Under 1980-talet startades den nya Storsjöyran av 
några ungdomsvänner som just då hade återvänt till Östersund efter diverse studier. Man 
ville ordna en musikscen av betydelse även i Jämtland och i dag harYran vuxit till en av 
landets större musikfestivaler.

En av initiativtagarna till de första Yrorna är köpmannen Stig. Jag träffade honom i 
hans lägenhet i Östersund och han berättar associativt samtidigt som han visar mig 
småplock som sparats från de tidiga festivalierna. Ett av fotografierna är ett kort på Yngve 
Gamlin, estradör och en av den svenska underhållningskulturens allkonstnärer under 
1950- och 1960-talen. På bilden står Gamlin med den utmärkande stadsbudsmössan på 
huvudet och pratar med roade festdeltagare. Gamling var den återupplivade ”republi
kens” förste ”president”.

Jag ber Stig berätta hur Storsjöyran började. ”Ingenting var omöjligt då”, säger han 
och redogör för hur idén realiserades genom ett ideellt samarbete mellan olika perso
ner i staden. Stig var då nyss hemkommen från att ha arbetat med marknadsföring i 
Amerika under en period och beskriver sig själv som ”laddad och lite kamplysten” vid 
den tiden. De nyvunna amerikanska perspektiven skulle omsättas på hembygdens mar
ker. Jämtland behövde ett fönster mot Sverige, det var så det började.

I Stigs berättelser tydliggörs åter Östersunds betydelse som knutpunkt för olika slags 
regionala nätverk. Den förmåga att binda samman personer som Godtemplarrörelsen 
hade vid sekelskiftet ersattes på 1960-talet av köpmansföreningen och bekanta som hade 
de nödvändiga kontakterna eller resurserna. En järnhandel förvandlades ett år till en 
”WildWest Saloon” med ett svårslaget rekord i bardisklängd. Genom en vän enrollera
des Yngve Gamlin att bli ”president” och en äldre kvinna i en av stadens paradvåningar 
övertalades att låna ut balkongen så att ”presidenten” kunde hålla tal till folket. Till 
Norrlands nation i Uppsala gick bud om att forma den så kallade ”frihetsrörelsen” och 
medverka vid Yran som paradvakt åt ”Presidenten”. Och så vidare. När jag frågar Stig 
hur det var möjligt att fa så många av dåtidens kändisar intresserade för stadsfesten ger 
han mig ett illmarigt och menande leende: ”Ja men, snälla du, jag har ju varit program
chef för Rotary och då skall man ju verkligen se till att man har föredragshållare som
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drar folk.” Därefter listar han några av de personer han var med om att engagera till de 
tidiga Yrorna: Floyd Paterson, Sony Liston, Lill Babs och Ann Margret.

Storsjöyrans köpmannaambition att ”sälja in” Östersund, vilket är Stigs term för att 
marknadsföra staden, åtföljdes också av en seriöst menad diskussion om Jämtlands re
gionala framtid. De inblandade upplevde att Jämtland stegvis höll på att marginaliseras 
och bilda ett avlägset stödområde i folkhemmets periferi. Det dagsaktuella hotet utgjordes 
dock av länsutredningen, Befolkningsutveckling och näringsliv i Jämtlands län (SOU 1963:45), 
som förordade att Jämtland borde slås samman med Västernorrlands län och bilda ett 
storlän, från kust till fjäll, i likhet medVästerbottens och Norrbottens län. Även den ”in
hemska” kontrollen över naturresurserna, främst skogsprodukter och kraftproduktion, 
ansågs vara otillräcklig. Denna situation utgjorde incitament till att beskriva Jämtland 
som kuvat under ”bolagsvälde” och ”Storsvensk” byråkrati.

Blandningen av marknadsföringskampanj och regionalpolitisk landskapsdiskussion fann 
ett effektivt vapen i den politiska teaterns satiriska form. Temat för den ”folkliga” eller 
populärkulturella landskapsdiskurs, som utvecklades i samband med den första perio
dens Yror, hämtades från de antikvariska landskapsframställningar som bland annat 
museimannen Eric Festin hade etablerat under mellankrigstiden. I detta retoriska åter- 
bruk av en ”lärd” kulturdiskussion finns likheter mellan Blekinge och Jämtland. Men 
till skillnad från Blekinge används de kulturhistoriska motivbilderna i Jämtland för att 
”inåt” gestalta en föreställd identitet och ”utåt” för att ange historiska och kulturella 
skillnader.

I 1960-talets radikaliserade sammanhang lyftes således den metaforiska bilden av land
skapet som en självständig republik ut ur en antikvarisk diskurs och tilldelades ett dags
aktuellt och regionalpolitiskt bruksvärde. Framställningar som ursprungligen gällde 
kulturarv blev nu till tankemallar för hur de ekonomiska och byråkratiska relationerna 
mellan nationalstatens centrum — periferi kunde beskrivas som ett slags ”intern kolo
nialism” (Hechter 1975). Två aktioner under denna period minns Stig väl. Dels de cirka 
40.000 ”Fykort”, det vill säga vykort med den tryckta texten ”Jämtland blöder”, som 
sändes till regeringskansliet i Stockholm, dels den fejkade förhandlingen då ”president” 
Yngve Gamlin tillsammans med statminister Tage Eländer genomförde en tur med 
harpsundsekan, vilket var ett populärt inslag på den tiden vid utländska statsbesök.

Under samtalets gång påminner Stig mig om att då den första omgången av Storsjöyror 
drog igång dominerades den humoristiska estraden av den så kallade Crazy-humorn med 
surrealistiska drag. Framställningen av en alternativ politisk församling i nationalstatens 
periferi utgjorde en effektiv satir där de allvarligt menade regionalpolitiska ansatserna 
fördes samman med gyckelmakarens upptågskonster:

[D]et var den stora utflyttningen och så ville man slå ihop Jämtland med Västernorrland, 
ja, och sen så började vi då förstå att för två hundra år sedan så varvi norska, tillhörde Norge, 
och jag menar, tar dom allting ifrån oss, så kan vi nog fan säga att vi kan klara oss själva, jag
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menar här levererar vi elström och här levererar vi skog och här levererar vi allting, och 
själva skall vi inte få någonting. Så då blev det ju lite, då fanns det läge för att bilda republik 
och sen, tyvärr, alltså, så har vi fått en töntstämpel, jag måste säga det, utav det där för det 
har överdrivits på fel sätt. Alltså det ligger ironi i det där, men om man överdriver det där 
då blir en töntstämpel och nu har vi det, jag skall inte nämna namnet, vi kanske har en 
president idag som inte, ja,jag vet ingen president som kunde mäta sig med Yngve Gamlin, 
för då blev det ingen töntstämpel, för då förstod alla att det var skoj. Nu börjar folk tro att 
det är allvar, ja, jag vet inte.

Ulf är inte ensam om att se tvetydigheter i hur republikmetaforen har kommit till använd
ning under den senare periodens Yror. Under mina samtal med personer från Jämtland 
framfördes både kritiska åsikter om överdriven regiocentrism och en allt för stark mar
kering av den regionala identiteten.

Aina, en av de studenter från Jämtland som jag intervjuade i Umeå, minns till exem
pel en Storsjöyra där hon upplevde att de regionala stämningarna fick lite väl uppskru
vade proportioner. Sundsvall, som symbol för träpatronernas egenmäktiga framfart un
der sågverksepokens högkonjunkturer, fick vid detta tillfälle även klä skott för dagens 
regionala motgångar:

[D] å vart det liksom för mycket, för då var det många jämtar som stod där med flaggan och 
tröjor och allt möjligt och liksom, ja, ”Hata Sundsvall” och eller var det var.
AH: Hata Sundsvall?

Ja just Sundsvall, jag vet inte riktigt hur det kan komma sig att dom stackarna ...
Det handlar någonting om skogsbolag, jo så här var det att skogsbolagen, ja dom hade, 

jag vet inte om dom har något säte i Sundsvall, om dom håller till där, men det handlar om 
skogsskövling för länge sedan, dom köpte upp skog i Jämtland och grejer, jag tror att det 
kommer från det viset, så man kallar dom för klyktattare.
AH: Så dom stackarna dom får sota för det.

Men då för några år sedan då var det nästan väl mycket,ja det var nästan sjukt på något vis, 
det var liksom nästan så att det blev bråk och liksom, nästan rasism, eller rasism kan man 
inte säga, men det blev som hat liksom, och då var det också något tal där på Yran och han 
eggade upp det där lite, men nu på senaste åren så har det varit en bra stämning ändå och 
då har hela torget stått där och [lyssnat på talet].

Kjell Hansen (1998) har beskrivit framväxten av det sena 1900-talets jämtländska re
gionalism som en etnifieringsprocess. I denna konstruktion av ett ”folk” lyfts den egna 
gruppen fram, avgränsas och ställs i kontrast till andra grupper genom att tillskrivas spe
ciella kulturella kvaliteter.

Storsjöyran har detta sammanhang intagit en strategisk position genom att samman
föra populärkulturens uttrycksformer med rituella iscensättningar av ett landskapligt med- 
vetande.Tydligast manifesteras detta genom ”Presidentens” tal, som bildar en av festivalens 
höjdpunkter. Utmärkande även för den senare periodens Yror är dock användningen
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av humorn som en strategi för att avväpna de revirmarkerande utfallens retoriska kan
tigheter. Mot denna bakgrund kan man med Niels Kayser Nielsens (1997) begrepp 
beskriva dessa iscensättningar som en lokal form av ”vänlig nationalism”. Denna 
tematisering skapar föreningsband mellan Storsjöyrans regionala diskurs och hur natio
ner och politisk nationalism artikuleras.

Dessa möjliga associationer är också något som arrangörerna bakom cityfestivalen är 
medvetna om och aktivt arbetar för att punktera. Under en av Storsjöyrorna mötte jag 
några av personerna som arbetar med att producera festivalen och jag frågade då Ewert 
Ljusberg hur han såg på sin roll som ”President” och hur denna mytiska rollkaraktär hade 
förändrats under hans inverkan:

Ah ... som jag nu bör se det så befann vi oss på ett ganska barnsligt stadium innan där vi 
skyllde våra olyckor och egna tillkortakommanden på ”sundsvallan”, av tradition, eftersom 
det har ju med träpatroner och göra och att vi en gång i tiden blev utsugna av människor 
från kusten som lurade av oss skogen och så vidare. Naturligtvis skämtsamt så fanns det med 
då ”kravet” på att bränna Sundsvall och krossa sundsvallan. Det har vi fatt bort. Det finns 
alltid en risk i sådana här nationella sammanslutningar eller det finns en risk för 
gruppegoism och en nationalism som kan urarta. Det har vi verkligen försökt bekämpa. 
Vi började ju på ett tidigt stadium, grundtanken nu med mitt tal, det är humanism. Att vi 
beskriver jämten som en väldigt öppen och frisinnad människa. Med positiva affirmationer 
så kanske sjunker in som småningom. Ny Demokrati fick ju inte ett enda mandat i Jämtland, 
till exempel.

En av dem som har arbetat med den ”nya” Yran från starten under 1980-talet är Erik. 
Han säger att intentionen med att återuppliva ”republiktanken” från den första perio
dens Yror var att bedriva en form av politisk satir. Men fortfarande efter mer än ett de
cennium av aktiva festivaler och ett stort massmedialt genomslag beskriver han 
Storsjöyran som den ”fula ankungen i etablissemanget”. Enligt hans egna teorier beror 
detta på att de delar av festivalen som associeras med den jämtländska regionalismen rör 
sig inom ett psykologiskt gränsland som balanserar mellan arvet från 1960-talets upp
sluppna anarkiteorier och dagens fallgropar som fotbollshuliganism och kulturell fun
damentalism. Den som bedriver politisk satir måste vara intellektuellt snabbfotad och 
ha fingertoppskänsla för att uppfatta vad som ligger rätt, säger Erik och tar ett exempel 
från den fiktiva jämtländska befrielsearmén, JRA.

En äldre repporter på Länstidningen ville göra ett reportage om befrielserörelsen som 
anknöt till de tidiga Yrorna och kläder från ett militärt överskottslager införskaffades. 
Då i början av 1980-talet var det oproblematiskt att göra en pastisch på irländska IRA. 
Men när sedan IRA återupptog bombkampanjen i sluten av 1980-talet blev hela tan
ken med JRA ett förfelat projekt. Kritiken mot Storsjöyrans politiska karnevalisering 
tycker Erik dock har fatt allt för stora proportioner. Man ser inte de förskjutningar av 
maktpositioner som retoriken åstadkommer:
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[Ajlltså vi har ju fått många anspelningar på att det nästan är lite fascistoid det här med talet 
på torget och alla som står och jublar. Men i sak är det inget annat tycker jag än när Tre 
Kronor vinner guld och man samlas på Sergels torg, va, det är ett slags behov av att stå och 
j ubla ihop. Men j ag tror att det som gör den här grej en så tilltalande för den ordinäre j ämten, 
det är dels att här sitter vi och har statliga myndigheter som flyr som lämlar ungefär, va. Det 
läggs ned, under några år så försvann fyra och ett halvt tusen statliga jobb. Plötsligt fattas 
alla beslut i Stockholm eller möjligtvis i Sundsvall, va. Så den normale jämten börjar känna 
ett utanförskap liksom, att vi är väldigt perifera, vi räknas inte, blir nonchalant behandlade. 
Men genom att göra den här lite absurda tanken med republiken Jämtland så vänder man 
ju på förhållandena. Då blir det ju vi som är inne och Stockholm som är utanför.



Avslutande reflexioner

Den stora fördelen med böcker och bibliotek ligger i att användbara kunskaper bevaras och 
når spridning genom att aktualiseras på nytt hos nya läsare. En ofrånkomlig nackdel är 
emellertid att även gamla fördomar och fullständigt ohållbara, av vetenskapen sedan länge 
övergivna förklaringar och begrepp bevaras i skrift. / .../ Ansamlingen av vanföreställ
ningar och övergivna teorier är i själva verket en mer ackumulativ process än den giltiga 
kunskapens tillväxt, och det är inte alla läsare som möter gamla texter med forskarens 
kritiska blick (Skovdahl 1996:48).

* den här avhandlingen har det övergripande syftet varit att diskutera några av de 

'g sätt som landskapen Blekinge och Jämtland tillskrivs regionala identiteter på. Med 
denna ambition har studien inriktats mot ett urval av för landskapen vanliga 

representationsformer. Konkret har detta inneburit ett intresse för hur Blekinge och 
Jämtland har gestaltats och tematiserats under 1900-talet. För detta syfte har jag betrak
tat landskapen som komplext utformade diskursiva fält. Min undersökning kan därmed 
beskrivas som kulturanalytiska vandringar längs några av fältens betydelsestråk.

Avhandlingens kulturkritiska'ambition innebär att speciell uppmärksamhet har rik
tats mot sådana representationer där landskapen presenteras som rum för föreställda 
gemenskaper och mot de strategier som använts för att konstruera homogeniserande 
bilder av identitet, kultur och historia. I fokus står uttolkningarna av landskapens inne
börder i skrift, hur Blekinges och Jämtlands förflutna har blivit föremål för en antikva
risk diskurs och hur regionala betydelser har återberättats i intervjusamtal eller iscen
satts på ett ritualiserat sätt.

På grundval av det diskursanalytiska perspektiv, som utgör avhandlingens teoretiska 
klangbotten, har jag kritiskt granskat landskapen som ideologiska arenor där olika aktörer 
medverkar till att definiera vad Blekinge och Jämtland är för slags fenomen. Diskussio
nen har därför koncentrats till hur regionala identiteter konstrueras genom olika gräns
berättelser och hur dessa narrativer också skapar inkluderande eller exkluderande for
mer av regionala representationer.
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Résumé

Ett sätt att föra avhandlingens berättelser till punkt är att sammanfatta några drag i det 
komplexa regionaliseringsförlopp som det här har handlat om. De hundra år som un
dersökningen sträcker sig över har inneburit en effektiv identitetsformering som givit 
profil åt Blekinge och Jämtland. Schematiskt kan detta förlopp illustreras genom en 
epokisering i tre perioder.

Den första av dessa perioder kan ges en grovhuggen indelning från de national- 
romantiskt influerade decennierna kring sekelskiftet 1900, den period som Mats Rehn- 
berg (1980) kallade för ”landskapens nationsbyggande”, och fram till 1920-talet. Ett 
intresse för landskapen fanns redan under 1800-talet — de första regionala fornminnes
föreningarna bildades exempelvis då, ”Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen” 
redan 1856 — men det är vid sekelskiftet som detta landskapsintresse av allt att döma 
kom att få en större utbredning. Det är nu som landskapen blir föremål för en samman
satt och ideologisk diskurs. I dessa projekt interagerar fosterländska stämningar med 
regionala projekt och ett vetenskapligt engagemang för svensk kultur och natur blandas 
med en gryende produktion av populärkulturella symboler och en turistifiering av land
skapen.

De svenska landskapsblommornas tillkomst, ett exempel som fick inleda avhandlingen, 
är signifikativ för denna period. I provinsblommorna sammanstrålade nationalromantik 
och hembygdsnostalgi. Som fenomen ger landskapsblommorna också en föreställning 
om en begynnande medialisering och cirkulation av kulturella uttryck där de historiska 
regionerna framställdes som nationella subkulturer. Regional historia och kultur blev i 
detta sammanhang viktiga byggstenar för att representera landskapet som en territori
ellt förankrad gemenskap.

Under denna epok tas de första initiativen i Blekinge och Jämtland till att bilda kul
turhistoriska samlingar och museala utställningar. De tidiga fornminnes- och museiför
eningarna bildas, men någon tydlig regional profilering åstadkoms inte. De samlingar 
som ställdes ut kan närmast betraktas som olika försök att återspegla verksamheten vid 
centralmuseerna i Stockholm. Gustav Quiding imiterar med sin Blekingestuga Arthur 
Hazelius folklivstablåer i det tidiga Nordiska museet. På ett motsvarande sätt gav Eric 
Festin det tidiga museet på biblioteksvinden i Östersund ett vetenskapsideal som häm
tades från Historiska museets formella utställningsspråk. Den otydliga regionala temati- 
seringen i dessa museirum motsvaras också av de knapphändiga landskapsbeskrivningar 
som uppslagsverken levererade vid denna tid.

Intresse för landskapet resulterade dock i att en livskraftig hembygdsrörelse fick fäste 
och att det i föreningarnas regi påböljades en publikationsverksamhet där landskapet på 
olika sätt punktbelystes. Denna dokumenterande och beskrivande aktivitet åtföljs se
nare av de omfångsrika hembygds- och landskapsböcker som jag i studien sammanför
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under beteckningen landskapsböcker. Ett tema som återfinns i de tidiga landskaps- 
böckerna är ett historieberättande där försök görs att rekonstruera landskapliga ”urfolk”. 
Motiv till en sådan ”stamsaga” finner de jämtländska författarna hos den äldre isländska 
sagodiktningens figurer, exempelvis Kettil Jamte. I Blekinge söker man ett ursprung hos 
Herulerna, ett mytiskt germanskt stamfolk.

Regionaliseringsförloppets andra period, tiden från 1920-talet och fram till 1960-ta- 
let, bildar något av en högkonjunktur för de blekingska och jämtländska identitets- 
projekten där kulturhistoria och naturlandskap fokuseras. Perioden inleder ett stegrat 
intresse för landskapen, vilket exempelvis återspeglas i Svensk uppslagsbok, som nu ger 
omfångsrika skildringar av Blekinge och Jämtland med syntetiserande faktadiskurser. Det 
ökade utrymmet som tilldelas landskapen i detta encyklopediska sammanhang anger 
också något av vidden i den vetenskapliga kartläggningen av de svenska landskapen som 
nu sker.

Under denna period publiceras också omfattande och rikt illustrerade landskapsböcker 
och flera hembygdsböcker sammanställs som undervisningsmaterial för folkskolans 
hembygdsundervisning. De moderna länsmuseerna etableras som regionala stödjepunkter 
i ett nationellt exp er tsy stem. Jämtlands läns museum är först i landet. Nu kan man även 
se hur en medvetet regionaliserande diskussion tar fart och hur landskapet på ett tydli
gare sätt än tidigare profileras genom föreställningar om kulturarv och regionalhistoriska 
särdrag.

Den andra perioden innebar att landskapet vetenskapliggörs på ett sätt som saknar 
tidigare motstycke. Den kulturvetenskapliga undersökningen av Blekinge fann att land
skapet kunde indelas i två etnografiskt skilda ”kulturområden”. Dessa motsvarade ett 
östligt — uppsvenskt, och ett västligt — danskt, inflytande. Sigurd Erixons fältstudier 
pekade också på en ”kulturgräns” mitt i landskapet.

De museala ansträngningarna att skapa ett representativt kulturarv för hela Blekinge 
kom därför att koncentreras till kustens näringar, som inte berördes av kulturgräns- 
diskussionen. Denna vändning mot kustkulturen är tydlig i det museiprogram som den 
förste länsmuseichefen Sigfrid Leander formulerade på 1930-talet. Efterkrigstiden har i 
detta avseende inneburit en omfattande dokumentationsverksamhet och ett utställnings- 
byggande för att framställa kustkulturen som ett centralt tema i Blekinges regionala iden
titet.

I Jämtland skedde under perioden ett motsvarande regionalt förtydligande under den 
förste länsmuseichefen Eric Festins ledning. Här skapades en antikvarisk diskurs där den 
förindustriella allmogekulturen ideologiserades. I motsats till Blekinge, där en kultur
historisk särprägel betonades med hjälp av en geografisk lokalisering - skärgården - kom 
diskussionen i Jämtland att anknyta till det kulturhistoriska landskapet som en politisk 
geografi. En regional identitet artikulerades genom att framställa landskapets äldre his
toria som en ”bonderepublik” och som en ursprunglig politisk gemenskap.
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Om modernisering kan sägas beteckna den andra perioden i den epokisering jag 
skisserar här, en period som till sina delar sammanfaller med folkhemsperioden, så kan 
man hävda att dagens regionala strömningar präglas av senmodernitetens kulturinfluenser 
och den traditionella nationalstatens förändring. I det sena 1900-talets diskussion har man 
i Blekinge börjat att se sig om efter nya regionala partners i länderna kring södra Öst
ersjön. Man har också påbörjat ett arbete för att uttrycka nya former för regional sam
hörighet. Blekinge har blivit ”Möjligheternas län”. En ny högskola och företag inom 
informationsteknologin har givit området nytt ekonomiskt självförtroende.

Men då det gäller upplevd identifikation och känslor av tillhörighet tyder min un
dersökning på att dessa i första hand formuleras som mindre och lokala platsidentiteter. 
Hemorten eller staden går före landskapet. I detta sammanhang har en homogeniser- 
ande landskapsretorik mindre betydelse. I stället dras Blekinge med en ”polycentrisk” 
diskurs och i intervjuerna tydliggörs en rivalitet mellan landskapets urbana centra.

I samtal om Blekinges betydelser far också den ”kulturgräns” som den tidiga folklivs- 
forskningen omtalade ett aktuellt bruksvärde. Det kulturgränstema som först bildade ett 
vetenskapligt begrepp har i Blekinge blivit till en muntlig tradition. Begreppet används 
som argument i en skillnadsretorik inom landskapet där udden riktas mot Karlskrona, 
residensstaden som far symbolisera negativa aspekter av länsadministrationens maktstruk
turer.

För Jämtland har det sena 1900-talet inneburit både krisrapporter och en renässans 
för en produktion av regional medvetenhet. Här har det kulturella arvets officiella före
trädare som länsmuseum och lärda bygdeskribenter fatt konkurrens från aktiviteterna i 
samband med cityfestivalen Storsjöyran. I Storsjöyrans skepnad blandas regionala 
iscensättningar med populärkulturella uttrycksformer och bildar en identitetspolitiskt 
inriktad regional rörelse.

I förhållande till Blekinge har den jämtländska retoriken en ”monocentrisk” struk
tur. Östersund bildar här en självklar scen för en jämtländsk retorik som har tagit både 
en publikt performativ vändning och fatt en markant regionalpolitisk inriktning. Den 
jämtländska identiteten kontrasteras utåt, mot angränsande områden, och mot genera
liserade maktsymboler som ”Storsvensken” och ”Centralbyråkrater”.

Under 1990-talet har dessa nationella skrämselfikt kompletterats med en internatio
nell hotbild: EU-projektet. I denna skillnadsretorik har motiven från ”bonderepubliken” 
övertagits från en ursprunglig antikvarisk diskurs och ombildats till satir och politisk teater. 
Det nya länsmuseet har på ett motsvarande sätt reviderat sina berättelser för att göra 
regional ”nytta”. ”Forbönder” har blivit det nya inslaget i den museala iscensättningen 
för att inskärpa identitet. I det museum som invigdes under 1990-talet presenteras Jämt
land som en postmodern bildkultur där de jämtländska böndernas ”företagaranda” fram
ställs som ett kulturhistoriskt platsgörande och civilisationsbygge som kontrasteras mot 
samernas ambulerande livsföring och närhet till naturen.
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Reflexioner kring forskningsprocessen

Då jag på allvar började göra frågor om landskap och regional identitet till ett etnologiskt 
forskningsproblem, uppfattade jag min personliga landskapstillhörighet som svagt ut
vecklad, i alla fall otydligt artikulerad. Men under den tid jag sysslat med att kultur- 
teoretiskt förstå hur geografiska områden görs till något betydelsefullt, har jag fatt en 
annan blick för min blekingska bakgrund.Till skillnad från den identitetsgrundande posi
tion som landskapet intar i en jämtländsk diskurs, har jag förstått att min landskapliga 
förförståelse bottnar i ett landskapligt sammanhang där regionala gliringar och kamp om 
tolkningsföreträden bildar det gemensamma temat. Den snäva horisonten runt den egna 
hemstaden blir i denna kontext landskapsidentitetens viktigaste fokus.

Så här i efterhand, när avhandlingstexten ska tryckas och min etnologiska blick har 
lämnat landskapen, kan det vara dags för en stunds reflexion. I avhandlingen har Ble
kinge och Jämtland liknats vid arenor för ett aktivt och medvetet utformat identitetsar- 
bete. Olika aktörer medverkar här för att artikulera särskiljande regionala identiteter. 
Landskapen förtydligas genom att historia, människor och kultur- eller naturmiljöer re
konstrueras och placeras in i sammanhang där framställningar om Blekinges och Jämt
lands särdrag uttrycks.

Forskningsprocessen kan mot denna bakgrund beskrivas som en kartläggning av ett 
virrvarr av berättelser, bilder och stereotyper. Det som har förvånat mest under 
avhandlingsskrivandets gång är att det finns så mycket att säga om Blekinge och Jämt
land och ändå blir så lite sagt. I landskapens diskurser finns en tilltagande intertextualitet 
där citat, parafraser och tankelån förenar olika tiders författare, forskare och museimän, 
för att nämna några av alla dem som utformat bilder av Blekinge och Jämtland.

Denna genealogi skapar också föreningsband mellan olika lager eller ”generationer” 
av blekinge- och jämtlandsbilder. Det släktskapsliknande förhållandet kan beskrivas som 
ett återbruk av teman och berättelser. Tidigare utformade landskapsbilder ”ekar” i ny
are typer av representationer. Genom denna intertextualitet skapas genvägar och ideo
logiska förkortningar som bildar något av motorn i den kulturella regionaliserings- 
processen.

I studien har jag använt begreppet artikulation för att skapa ett kulturteoretiskt per
spektiv på de identitetsformeringar som det här är frågan om. Den kulturte ore tiska 
användningen av begreppet synliggör hur regionala identiteter konstrueras genom ett 
urval av sådant som anses vara betydelsefullt och som säger något väsentligt om ett land
skap. I denna process är det själva urvalet och ihopfästningarna som är utmärkande för 
landskapsidentiteternas tidsbundna och collageartade utformningar. Färgade av det sena 
1800-talets historieromantik far landskapen liv genom att bilder av ”bondfolk”, ”tradi
tioner” och ”historia” kommer i omlopp och visas fram som ett regionalt symbolkapital. 
Men det är inte vilken historia eller vilka traditioner som helst som modelleras fram till 
landskapliga galjonsfigurer.Var finns exempelvis statarnas landskap och svedjefinnarnas?
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Hur ser det svenska bingolottolandskapet ut? Och vilka kartbilder kan formas med hjälp 
av IKEA:s smakfostran?

Mot denna bakgrund har jag intresserat mig mindre för i vilken mån som landskaps
bilderna stämmer överens med ett ”faktiskt” förflutet eller med en ”verklig” regional 
verklighet. Undersökningen har i stället inriktats på att diskutera hur landskapen till
skrivs ett historiskt och socialt situerat bruksvärde. Sådana betydelser formas genom 
perspektiv, och våra sätt att tillskriva abstrakta fenomen som kultur och rum ett inne
håll, är ohjälpligt intrasslade i allehanda tidsbundna föreställningar och konventioner. 
Således bildar de blekinge- och jämtlandsbilder som förekommer i avhandlingen olika 
typer av ”gällande” förståelseformer. Om hundra år har dessa troligen kompletterats med 
andra vilka lyfts fram som ”typiska” landskapsdrag.

Även mitt sätt att diskutera Blekinge och Jämtland i den här avhandlingen är bero
ende på valsituationer och begränsningar.Jag har valt att fokusera på sådana delar i land
skapens regionala identiteter som jag har ansett vara mest framträdande eller tydligast 
artikulerade. Det innebär att det naturligtvis finns mycket mer att säga om Blekinge och 
Jämtland än det som har framkommit här. Ett område som vore intressant att under
söka närmare är kopplingen mellan landskapens folklivsspekulationer och koloniala 
tankestrukturer. I sekelskiftets diskussioner om ett museum i Blekinge var det etnogra
fiska/antropologiska perspektivet närvarande. I Jämtland omsattes denna diskussion till 
praktisk handling gentemot den inhemska samiska kulturen. Denna koloniala blick är 
också närvarande i det nuvarande museet.

Skulle jag idag påbörja ett liknande forskningsprojekt, då skulle undersökningen bli 
en annan och bedrivas med andra begrepp och andra kunskapsmål. Den insikten är en 
av de personliga vinningarna med avhandlingsarbetet. Under lång tid kände jag mig 
okomfortabel med den begreppsapparat som jag skisserade i kapitel två. Det diskurs
analytiska perspektivet, med sina teoretiska rötter i lingvistik och litteraturvetenskap, var 
visserligen applicerbart, men tungrott. Frågeställningar kring platsgörande och regional 
identitet analyseras mot bakgrund av denna ”lingvistiska vändning” som semantiska och 
språkliga konstruktioner. Idag är jag dock mer böjd åt att se de regionala uttrycken som 
ett slags ”bildkultur” där sådana abstraktioner som identitet, kultur och historia, vilka i 
sig själva inte är visuella, ges ett visuellt uttryck. Här finns intressanta områden för fort
satta undersökningar. Det teoretiska fältet ”Visual Culture”, som kan sägas utgöra en 
del av Cultural Studies, har utvecklats till en spännande mötesplats mellan olika 
kulturvetenskapliga och medieinriktade forskningsfält (Bürgin 1996, MacQuire 1998, 
Evans & Hall 1999, Mirzoeff 1998,1999).

Denna ”visuella vändning” i senmodernitetens populärkulturella strömningar är också 
tydlig i det nya museet i Östersund. Men vändningen mot det visuella var ett betydel
sefullt inslag även i det förra sekelskiftets nationalromantiska strömningar. Här kan man 
erinra om den tjeckiskfödde filosofen Viélm Flussers (1988) beskrivning av hur den 
tekniska bilden, fotografiet, växte fram och industrialiserades under ett 1800-tal som
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upplevde en representationskris. Fotografiska bilder gjorde den linjära textens abstrak
tioner till något fbreställningsbart. Bilderna speglade olika analytiska metaanspråk och 
ortodoxier — kristendom, marxism, liberalism och positivism som projicerades ut i sam
tiden — och gjorde att ”världen” kom in i texten som något synbart och konkret.Tex
ten och bilden inledde ett dialektiskt förhållande: texter behövdes för att förklara bilder, 
bilder behövdes för att göra texters innehåll till något åskådligt. I en överförd mening 
anstormades 1800-talet av massproducerade bilder i tidningar, tidskrifter och utställningar 
som öppnade fönster mot den kända eller okända världen. Landskapen blev till ”utsik
ter” som kunde upplevas på egen hand i hemmabacken eller på något konstgalleri. 
Vykortet, en blandning av text och bild som blev sekelskiftsturismens signum, kommer
sialiserade landskapet till souvenirer som kunde sändas till vänner och bekanta (Löfgren 
1985). Denna blandning av text och bild har nått en utvecklad form i landskapslitteraturen 
där bilder och beskrivande texter skapar en speciell genre av kulturhistoriskt kunnande 
och ”vykortsseende”.

De tidiga museerna deltog också i denna dialektiska pendelrörelse mellan språkets 
anspråk på att ”förklara” och bildens vilja att ”visa”. Arthur Hazelius och Nordiska museet 
med Skansen i Stockholm utgör här ett exempel på ett musealt bildspel. Med ett sce
niskt utformat utställningsspråk gjordes också känsloladdade investeringar i den tidens 
ideologiska idékomplex som ”Hembygden”, ”Kulturen” och ”Fäderneslandet”.

Även det sena 1900-talet upplever något av en representationskris. I det postmoderna 
mediebruset genomgår landskapet en ny fas av populärkulturalisering, men de storslagna 
parollerna har ersatts med mindre och situationsbundna konstruktioner. Upplevelse
industrins blandning av turism- och museiverksamhet är idag en pådrivande kraft för 
att göra landskapen till en plats för vår tids behov av spänning, identitet och njutning. I 
denna process har återigen det visuella hamnat i fokus.Traditionsmättat historieberättande 
har ersatts av kulturella spektakel och upp tågskonster för att provocera, väcka nyfiken
het eller helt enkelt bara ha kul.

Kulturanalytiska förståelseformer

En förhoppning är att de kulturkritiska perspektiv och teoretiska förståelseformer som 
jag använder i den här avhandlingen även kan brukas i andra sammanhang. När det gäller 
identitetsformerande processer av det slag som granskats, med inslag av symbolproduktion 
och tekniker för att forma kollektiv och markera gränser, är det speciellt tre kulturkritiska 
aspekter som jag avslutningsvis vill lyfta fram.

Den första är den teoretiska utgångspunkten att identitet är något som blir till ge
nom att utövas, kommuniceras och förtydligas i social interaktion. Genomgående för 
många av de landskapsdrag som jag har diskuterat är att de har framställts som något
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essentiellt, som ”autentiska” och oföränderliga kärnegenskaper. Men vid en närmare 
granskning kan dessa landskapliga egenheter snarare beskrivas som ett resultat av en 
kulturell värdetillskrivning. Genom en sådan analys framstår det ursprungliga som nå
got situationsbundet. Ett exempel som jag har använt är blekingsömmens tillblivelse — 
från 1700-talsporslin till landskapssöm — för att ge ett perspektiv på denna typ av 
identitetskonstruktion.

Den andra aspekten gäller hur landskapen i en mer generaliserad betydelse utgör arenor 
för meningsproduktion och hur olika praktiker ”beklär” de landskapliga rummen med 
betydelser. Genom denna ”poetiska” aktivitet skapas olika slags platsberättelser som var 
och en på sitt sätt redogör för landskapens sakinnehåll. När det gäller Blekinge och Jämt
land finner man sådana platsberättelser i form av vetenskapliga undersökningar, turist
broschyrer, litterära beskrivningar och museiutställningar etc. Dessa beskrivningar kan 
liknas vid en form av dokumenterande ”realism” som redogör för platsens betydelse. 
Tillsammans med sådana platsberättelser konstrueras också retoriskt utformade revir- 
berättelser. Dessa utgör landskapsdiskursernas ”politiska” konnotationer. Här formas re
gionala medvetanden och identiteter inskärps i kontrast till angränsande områden. Ett 
tydligt exempel på landskapens revirberättelser är retoriken kring den jämtländska ”re
publiken” — det regionala kulturarvet omvandlat till politisk teater.

Den tredje aspekten gäller en kritisk uppmärksamhet mot historiens och kulturarvets 
bruksvärden. Den här undersökningen visar bland annat på den avsevärda plasticitet och 
tolkningsbarhet som det förflutna besitter. Hur realistiska våra representationer än må 
vara kan beskrivningarna aldrig överbrygga den distans som finns mellan ”text” och 
”verklighet” och övergå till att bli den värld som beskrivs. Det krävs därför en medve
tenhet om de egna tolkningsramarna och de ideologiska processer som är i gång då rum, 
kultur och historia förbinds och förtydligas som territoriella identiteter. Det senaste seklet 
har givit många tragiska exempel på hur det förflutna kan utnyttjas till både mytproduk
tion och drömlika framtidsprojektioner.

Då det gäller sätten som landskapen har gestaltas på, och bakgrunden till uttrycken 
som har kommit till användning i dessa sammanhang, fördunklas ofta själva tillblivelse
processerna bakom de landskapliga presentationerna. Detta kan beskrivas som ett slags 
anti-reflexivitet (Nilsson 1999:187,Dorst 1989:115 ff.),ett döljande och osynliggörande 
av identitetsarbetet. Kvar blir identiteter i en essentiell form. Sådana kategoriska identi
teter konstrueras kring några regionaltypiska drag vilka framställs som kollektiva kärn
egenskaper. Genom referenser till det förflutna tillskansar sig dessa identitetskonstruk- 
tioner också en äkthetsstämpel. Kategoriska identiteter av detta slag blir hegemoniska: 
de far makt genom en repressiv likhetsprincip. Blekinge blir ett skärgårdslandskap med 
en kustkultur. Alternativt återberättas landskapet som kluvet där en kulturgräns skapar 
två kulturellt skilda områden. På ett motsvarande sätt representeras Jämtland som ett 
organiskt framvuxet landskap, med ett gemensamt förflutet i en urgammal politisk ge
menskap: bonderepubliken.
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I en epok som präglas av en allt större grad av mångkulturalitet är det kanske dags att 
rita om den regionala kartan och etablera nya former för platstillhörigheter. Som idé
historikern Bernt Skovdahl (1996) påpekar i det inledande citatet är texters stora fördel 
en förmåga att magasinera insikter och att göra kunskaper allmänt tillgängliga. En nackdel 
är dock att fördomar och perspektiv som övergivits har en tendens att anrikas på anti
kvariatens hyllor och kan grävas fram ur bibliotekens gömmor. ”Framsteg” i en kun
skapsteoretisk mening åtföljs således av en växande intellektuell bakgård där kasserade 
begrepp och förbrukade synsätt hopas och väntar på ett återbruk. Denna representatio
nernas konserverande förmåga bör uppmärksammas kritiskt.

Vår tids globaliserade sammanhang skapar möjligheter för kulturell korsbefruktning, 
men också förutsättningar för dödliga identitetspolitiska projekt. En nyproduktion av 
landskapliga identitetsmarkörer är en riskabel sysselsättning där historiska perspektiv och 
nutidsbruk av traditioner och kulturella artefakter kräver klarsynthet. Här behövs hu
manister och kulturforskare, inte för att ytterligare exemplifiera och skärpa påstådda 
skillnader mellan nationer, regioner och grupper, utan för att med granskande blick 
analysera hur sådana skillnader kan fa avgörande betydelser. Även till synes oförargerliga 
och lovvärda ansträngningar för att skapa landskapsidentiteter innebär en risk för ute
stängande trångsynthet. Därför behöver vi utveckla mer finslipade analytiska redskap för 
att öka kunskapen om människors uttryckta behov av grupptillhörighet, historisk kon
tinuitet och kulturell identitet, förr och nu.



Noter

Inledning 
(s. 9 — 24)

1. Historiken bakom landskapsblommorna har återgivits av Jan Vegelius i boken Sveriges Landskaps- 
blommor (1990).

Berättelser om plats och identitet 
(s. 63 - 89)

1. Inspiration till termen ”tidslinjer” har jag hämtat från Bruce Chatwins Drömspår (1988). Han 
skildrar där hur aboriginer ”sjunger upp” den australiensiska kontinentens geografi i ”songlines”. 
Dessa rituella sångers förmåga att bilda mentala kartbilder och poetiska föreningslänkar mellan 
platser och människor serjag som en motsvarighet till landskapsböckernas narrativa kartläggningar 
av regionens historiska kontinuiteter.

2. Termen ”stamsaga” har jag lånat från Gösta Buchts (1937) artikel ”Några synpunkter med 
anledning av den jämtländska stamsagan”.

3. Heruler beskrivs av Nationalencyklopedin (1992, band 8, sid. 573) som den historiska benäm
ningen på vissa germanska folkgrupper från 200- till 500-talet. Relationerna mellan de olika 
grupperna anges som svårtydd, men en grupp lyckades etablera ett regionalt maktcentrum, som 
omkring 500 e.Kr. besegrades av andra folkgrupper. En del av dessa besegrade Heruler tycks då ha 
genomfört en utvandring till södra Skandinavien.

4. Berättelsen om Kettil Jamte citeras i flera verk.Ursprungsmotivet är inflätat i Håkon den godes saga, 
vilken i sin tur ingår i Heimskrinla. Här följer en variant som återfinns i Nils Ahnlunds Jämtlands 
och Härjedalens historia. Första delen fram till 1537 (1948:29).

Konung Osten i Upplanden, som några kallade den mäktige och andra den elake, häijade i 
Trondheim lade under sig Eynafylke och Sparbyggjafylke och satte till styresman över dem sin son. 
Men trönderna dräpte honom. Konung Osten företog då för andra gången ett krigståg till 
Trondheim, härjade vida omkring och lade landet under sig. Därefter bjöd han trönderna att välja, 
vilken de helst ville hava till konung, hans träl, som hette Tore faxe, eller hans hund, som hette Saur; 
de valde hunden ty de trodde, att de då snarast skulle fa råda sig själva. De gåvo genom trolldom 
hunden tre mäns förstånd; han skällde två ord och talade det tredje. Man lät göra honom halsband 
och kedja av silver och guld, och när det var smutsigt, buro hirdmännen honom på sina axlar. Man 
gjorde ett högsäte åt honom, och han satt på en hög som andra konungar; han bodde på Inderöy 
och hade sitt säte på en gård som heter Saurhaug. Det berättas, att han omkom därigenom, att vargar 
anföllo hans hjord. Hirdmännen eggade honom att försvara sin boskap; han steg ned från högen
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och sprang till det ställe där vargarna voro, men de sleto honom genast i stycken. Många andra 
underliga ting gjorde konung Osten mot trönderna. För denna härnad och ofred flydde många 
hövdingar, och många bönder lämnade sina odalgårdar. Kettil Jämte, en son till Anund jarl från 
Sparabu, for österut över Kölen och en stor mängd folk med honom; de förde sin boskap och sitt 
bohag med sig. De röjde skogarna och odlade upp stora bygder, som sedan fingo namnet Jämtland. 
Kettils sonson var Tore Hälsing; han flydde frö en dråpsak från Jämtland över de skogar som utbreda 
sig öster därom, och röjde där bygd. Mycket folk följde honom dit. Den bygden kallas nu 
Hälsingland; den sträcker sig österut ända till havet.

5. De bevarade delarna av Festins korrespondens som finns tillgänglig på Landsarkivet i Östersund 
förstärker intrycket av hans frisinnade inställning. Bland breven finns flera där Festin på sitt speciella 
sätt diskuterar emot personer i den jämtländska bekantskapskretsen som anstrukits av 1930- och 
1940-talens svenska nationalsocialism.

Musealiserade landskap 
(s. 90-138)

1. Den kulturella ungdomsrörelsen växte fram under unionsupplösningens allmänt uppskruvade 
nationella stämningslägen och i nära anslutning till de folkhögskolor som vid denna tid startades 
på landsbygden av arbetar-, nykterhets-, och frikyrkorörelsens olika grenar. Ungdomsrörelsen fick 
ett stort medlemsantal i Jämtland och kom att bli än mer betydande i Dalarna, där rörelsen togs 
omhand av ledande kulturpersonligheter som Gustav Ankarcrona, Karl-Erik Forsslund och Uno 
Stadius (Björkroth 2000).

I Jämtland hade godtemplarnas och de frireligiösa förbundens ungdomsavdelningar berett väg 
för den inspiration som den norske stortingsmannen och resetalaren Peder Svendsen stod för vid 
ett nykterhetsmöte i Hackås 1898. Under augusti månad året därpå ordnades det första ungdoms- 
mötet på Rödön. Sammankomsten kom att bli mönsterbildande för de följande årens samlingar 
vilka allt mer kom att likna kurser med en blandning av folkbildning, hembygdskunskap och 
landskapliga ärebetygelser. Efter ett hastigt uppblossat intresse klingade verksamheten av. Ett resultat 
av ungdomsrörelsen är Birka folkhögskola utanför Östersund som startade sin verksamhet hösten 
1901 som ett lokalt bildningscentrum (Näsström 1937a: 155; 1937b: 199 ff.).

2. Per-Olov Nilsson är idag känd som ”Mus-Olle” och började tidigt att samla på det framväxande 
konsumtionssamhällets olika småartiklar. Redan 1906 annonserade han för ”Ytteråns blifvande 
museum”. Då omfattade hans privata samling 10.000 föremål, däribland många förpackningar, 
biljetter och knappar som han fått av turister och ”luftgäster” vid de sanatorier som växte upp längs 
järnvägens sträckning mot gränsfjällen. Från 1989 är samlingen inrymt i ett eget museum i Ytterån.

3. Se Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. Femte bandet, 1910 - 1913:176 f.
4. Se ”Museiföreningens 20-årsjubileum.En återblick på de gångna årens verksamhet”.Artikel införd 

i Karlskrona Tidningen 21/1 1919.
5. Se Blekinge läns tidning, 11 februari 1982.
6. Intervju (93 10 25) med Carina Olsson, hemslöjdskonsulent i Blekinge län vid tiden för intervjun.
7. Axel Nelson (1943) har i en uppsats studerat bakgrunden till stenens berömmelse. ”Stenen i 

Grönan dal” finns avbildad med magiska tecken i Olof Rudbecks götiska 1600-talsverk Atlantica. 
Var stenens linjer och tecken verkligen magiska forntidsrunor som legenden hävdade? Knappast. 
Nelson skildrar en fantastisk berättelse om hur ideologi och antikvariska ambitioner förenas till en 
vilja att se historia där historia inte står att finna. Samuel Otto, den person som Olof Rudbeck sände
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ut for att teckna av stenen, bättrade helt sonika på de ursprungliga skavankerna för att stenen skulle 
passa in i historieverket. Som mönsterförlaga användes några samiska schamantrummor som 
Samuel Otto hade studerat vid ett tidigare tillfälle.

Huvudmotivet i runamoberättelsen går tillbaka till 1200-talet och till den danske historie
skrivaren Saxo Grammaticus’legendsamling Gesto danom (Danskarnas bedrifter). Där omnämns att 
forntidskungen Harald Hildetand skulle ha gjort inskriptioner på en klippa i Blekinge. Detta motiv 
har knutits till en flack klipphäll utanför Bräkne-Hoby, mitt i Blekinge, som har fatt det passande 
namnet Runamo.

Stenhällen var i äldre tid ett omtyckt turistmål för resenärer längs den gamla kustlandsvägen. 
Man stannade till vid gästgiveriet i Bräkne-Hoby och därifrån letade man sig snabbt fram till 
klippan. Den akademiska förståelsen av Runamo kom att utveckla sig till en nära nog hundraårig 
arkeologisk tolkningsstrid mellan danska och svenska forskare som även kom att fa övertoner av 
nationell prestige. Platsen besöktes av flera expeditioner och den vetenskapliga uppfinningsrike
domen var stor. För att rädda föreställningen om att stenen verkligen ruvade på ett budskap föreslog 
till exempel den danske runkännaren Finn Magnusson en fiffig läsart. Det var först då klippan 
avlästes baklänges som språkliga tecken kunde uppdagas. Det dröjde en bit in på 1800-talet innan 
den svenske kemisten Berzelius definitivt punkterade Runamos berömmelse. Efter att på plats ha 
gjort egna undersökningar hävdade han bestämt att Runamo bestod av naturliga sprickbildningar. 
Dessa hade fördjupats genom att klippan i äldre tid hade använts som väg och att kreaturs urin hade 
haft en frätande påverkan på stenen. Se Gösta Otteviks blekingebibliografi (1941) för en 
sammanställning av litteratur om Runamo.

8. Se Blekinge läns tidning, 19/10,24/10,27/10,31/10,7/11,15/11 1922.
9. Uppgifterna är hämtade från Blekinge läns museums klipparkiv där artiklar från Blekinge läns tidning, 

Sydsvenska dagbladet och Dagens Nyheter mellan 1956 och 1964 beskriver händelseförloppet.
10. Se Resa med Vanadis — hundraårsminnet av en världsutställning. Utställningskatalog från Etnografiska 

museet. 1984. Fotografiet av O B Ekholm finns tryckt på sid. 62. Ett tack till Etnografiska museet 
i Stockholm för hjälp med uppgifterna i samband med fotografiet.

11. Etnologen Ernst Manker försåg senare dessa bilder med text och publicerade ett urval i boken Bland 
kristallbergens folk (1929). Boken författades i Sverige och beskrivningen av den dåvarande kolonin 
Kongo blev ”så välgjord och levande, att man gott skulle kunna tro, att förf. hämtat sina intryck på 
ort och ställe”, som det heter i förordet. Fotografiet togs av missionären J Hammar. Ett tack till 
Etnografiska museet i Stockholm för hjälp med uppgifterna i samband med fotografiet.

Fotografiet med eskemåkvinnan finns publicerad på sid. 181 i Lena Olssons avhandling från 
1986. Kulturkunskap i Förändring. Kultursyn i svenska geografiläroböcker 1870— 1985. Lund: Liber.

Regionala ritualer och samtal
(s. 139- 177)

1. Blekinge läns tidning 30/5, 31/5, 1/6, 2/6, 3/6 1994.
2. Från utställningstext ”Hällristningarna i Glösa”, Alsens Hembygdsförening.
3. http: / / www.swetourism. se/331 mfl/332inft/332i 1. htm

http://www.swetourism
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Summary

Introduction
This thesis examines how regional identity is articulated and expressed in two regions 
of Sweden, Blekinge, in the south-east by the Baltic Sea and Jämtland, situated in the 
northern part of the country.The discussion is restricted to periods from the end of the 
nineteenth century to the present day.The study’s cultural theoretical focus lies on how 
representations of territorial belonging are constructed in different media, periods and 
social contexts. An objective has been to analyse representations in which popular culture 
and local history are used in symbolic form to express a cultural fellowship.

Blekinge and Jämtland provinces were chosen on the basis of common historical 
factors. In the south, Blekinge for a long time formed a border area between Sweden 
and Denmark. Jämtland constituted a corresponding border area between Sweden and 
Norway. Prior to the provinces coming under the controll of Sweden and being made 
Swedish during the 18th century, Blekinge and Jämtland were on several occasions sites 
of war incidents.

The study has two points of departure. The first is that current regional identities are 
on-going cultural processes. They can therefore be seen as reactions to considerable 
societal transformations in conjunction with the emergence of the modern Sweden and 
the standardisation of political, administrative and economical geographies. Parallel to 
this, a cultural regionalisation has also occurred.The medieval provinces have acquired 
new significance as national subcultures of sorts. In this process, local history and culture 
are used as elements in an identity-shaping popular culture. The crisis of the traditional 
nation-state in the late 20th century has, in this context, meant an increased interest in 
historical perspectives and regional identities.

The second point of departure is that regional identities are expressed through diffe
rent types of symbolical formations. Blekinge’s and Jämtlands historical complexity is 
reduced to a few central regional motifs and ”typical” provincial characteristics. The 
provinces can thereby be analysed in terms of discursive fields where narratives of culture
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and history are produced, discussed, and recreated. An aim of the study has been to 
investigate these regional discourses and describe how various actors act in order to 
articulate identities that satisfy contemporary needs for community and territorial 
belonging.

Critical perspectives on space and region 
In this chapter the reader is made familiar with the theoretical perspectives and concepts 
used in the study. The overarching perspective is based on a post-structural tradition, 
concentrating on analyses of the production of meaning, narrativity and representation. 
My interest has been in how Blekinge and Jämtland are represented and how local 
fellowships are articulated, maintained, and renegotiated.

A cultural theoretical point of departure for this study has beeen that questions on 
regional identity should not be confused with geographical and ethnographical data. 
Based on Benedict Anderson’s metaphorical description of nation-states as ”imagined 
communities”, the study has focused on how regions gain significance through discursive 
practices. In this social creation of place the symbolical dimension of human actions is 
emphasised and the focus is on how identity and cultural fellowship is expressed.

In the study, special attention has been given to questions concerning narrativities and 
the construction of identity. Narratives, in this context, are discursively formulated stories 
where history and cultural events are interpreted and presented as significant aspects of 
Blekinge s and Jämtlands regional identities.Two different discursive strategies have been 
observed. These recur in stories with different narrative moods: “Stories of place” are 
used to describe cultural similarity and identity within a group. “Stories of territory” 
are used to indicate symbolical borders and to express territoriality — a cultural assertion 
of belonging to a place.

The province as a discourse of fact
The aim of the chapter is twofold. It gives a general introduction to Blekinges and 
Jämtland s nature, geography and culture. For this purpose descriptions from well-known 
Swedish reference books published during the 20th century are used. The scientific 
perspectives which these texts summarise are later discussed as examples of a scientific 
representation genre: documentary realism.

Blekinge can be divided into three cultural geographic districts: woodland, middle 
district, and coastal area. These districts correspond to three horisontally consecutive 
geographical zones. Jämtland forms almost a cross-section of Sweden and can be divided 
into different geographical areas. By the Norwegian border in the west lies a mountainous 
region. Lake Storsjön, in the middle of the province, forms a historical and geographical 
centre with open land cultivated since the Middle Ages. The area to the east of Lake 
Storsjön is dominated by extensive forest.
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The historical Blekinge was characterised by small farms on which various subsidiary 
occupations were combined.The province’s towns reflect the history of the area. Danish 
influences are to be found in the medieval towns. Karlshamn and Karlskrona were 
founded after the Swedish annexation. Karlskrona was for a long time Sweden’s largest 
naval base. Even in the popular culture one can clearly observe how Danish and Swe
dish cultural influences meet, which has led to Blekinge being divided into two separate 
ethnographical areas. During modern times Blekinge has become heavily industrialised. 
The postwar period, however, has brought a structural crisis resulting in high 
unemployment and much moving out.

Jämtlands history also shows the area’s role as a border province with split loyalties. 
Ecclesiastically, the area for a long time belonged to Sweden, but was administered by 
Norway. Jämtland does not, however, have the same internal cultural border problema
tics as are associated with Blekinge. Instead, one finds an early developed central district 
around Lake Storsjön in the middle of the province. Here, a rich peasant culture quickly 
developed and today it is the site of the province’s only city, Östersund. Trade trips to 
Norwegian coastal towns for a long time provided an important secondary occupation. 
Upon the introduction of the railway in the late 19th century, Jämtland became an 
important tourist destination. Heavy industrialisation has not taken place. Forestry 
together with agriculture have been important industries. Jämtland has also experienced 
a regional crisis with following depopulation.

These objective descriptions are analysed as an example of a scientific discourse. The 
descriptions are distanced, objective and concentrated on facts.Using a concept from 
Bourdieu, these representations have a doxa character. They create normative 
representations of Blekinge ’s andjämtland’s nature and culture.The texts do not indicate 
one possible regional reality, but the only possible regional reality that the reader must 
relate to.

Stories about place, history, and identity 
This chapter discusses how the provinces are presented in a more popular cultural genre. 
The descriptions of Blekinge and Jämtland that are discussed are derived from illustrated 
books about the provinces, tourist accounts, and various types of local works. In this 
popular cultural genre, I am interested in how ”myths of origin” and images of the 
provinces’ people are constructed.

In contrast to the scientific discourse, the popular descriptions have an open character. 
Authors mix presentations of fact with artistic story-telling. These descriptions create a 
kind of infotainment with identity-shaping cultural chronicles.

A chronological reading of this provincial literature reveals three periods. During the 
early 20th century the provinces are related through short texts. The provinces acquire, 
in this period, an ideological form, with romanticised stories of aboriginal populations
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with their own history and culture, that articulates the provinces as small micro-nations. 
In Blekinge, such stories were associated with the ”Herulers” an ancient nomadic people. 
In Jämtland images were taken from the medieval Icelandic storytelling tradition.These 
mythological stories give an account of how the first settlers immigrated from Norway.

A second period took place between the 1920s and the 1970s. During this period, 
many lavish books about the provinces were produced. The period coincides with the 
provinces being researched by among others archeologists, ethnologists and linguists.This 
scientific documentation of Blekinge and Jämtland is used to articulate an increasingly 
distinct regional identity. In Jämtland this is reflected through the old peasant culture 
being portrayed as an autonomous farming aristocracy.These stories also acquire an ethnic 
dimension, as the depicted cultural identity excludes the province’s Sami population. In 
Blekinge, a corresponding dominant cultural identity is formed whereby the coastal 
environments and population are ascribed a symbolical status.

In the latter part of the 1990s a regional mobilisation has taken place in Jämtland. The 
increased regional awareness is a response to the region’s economic vulnerability. In 
contrast to today’s regional reality, characterised by state economic aid and crises, the 
historical Jämtland is now retold as an ideal image of an independent local community. 
The province has now become a project of identity politics and the old peasant culture 
is used ideologically to construct an alternative cultural community in the periphery of 
the nation-state. A corresponding politicisation has not taken place in Blekinge. The 
province is still represented with themes formulated in the interwar period. Especially 
the archipelago is used to articulate Blekinge’s regional distinctiveness.

The provinces in museums
In this chapter I discuss how Blekinges and Jämtlands cultural histories have become 
objects for an antiquarian discourse. A historical perspective is used to follow how the 
regional museums evolve and are established as a regional system of expertise. Beginning 
with the popular movements of the turn of the century, like the cultural preservation 
movement, and individual enthusiasts, I conduct a retrospective analysis. The focus of 
the chapter is on how museums reconstruct regional cultural heritages in the cultural 
history exhibitions.

In the early part of the 20th century, the large national museums in Stockholm — 
Nordiska Museum and Historiska Museum — stood as models for the first provincial 
museum projects. Extensive museum collections were created and efforts were made to 
create public exhibitions. The spread of ideas from the national museums had varying 
results. Blekinge’s first museum was a private collection. In the attic of his house, trades
man Gustav Quiding recreated a ”Blekingestuga”.This farm cottage in the historical 
romantic style was modelled on cultural history exhibitions at the Nordiska Museum. 
In Jämtland the local heritage association created the first museum.The exhibited objects
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were compiled in accordance with a scientific ideal.The objects were hung perspicuously 
in a row and the inspiration for this strict form was found in the archeological exhibitions 
of the Historiska Museum.

During the 1930s, todays regional museums were established with a responsibility to 
the provinces’ cultural heritage. At this point Blekinge and Jämtland get their first educated 
curators and the work becomes professionalised. The museums begin now to actively 
create representations of what was perceived to be representative of the respective 
provinces. Together with the museums a scientific mapping of Blekinge and Jämtland 
was also done. The ethnographical studies in Blekinge showed that the province could 
be divided into two areas. Efforts to construct a homogeneous cultural heritage were 
therefore concentrated on the coastal environments, which were not affected by 
discussions on cultural boundaries.

In Jämtland the regional identity became elucidated due to the idealisation of the pre
industrial peasant culture. A regional identity was articulated by metaphorically describing 
the province as an original political community, a medieval ”peasant republic”.

Today’s museum displays a Blekinge with a cultural heritage completely localised in 
the coastal environments. Exhibitions on fishing, boat-building, and stonework establish 
the regional identity’s dependence on the Baltic Sea. In Jämtland the museum story
telling has taken a new turn. The province’s cultural heritage is retold today as a post
modern visual culture with the purpose of inculcating identity by emphasising the old 
farmers as able tradesmen with a well-developed economic disposition.

Regional rites and talk
Interviews and fieldwork are used in this chapter to analyse how the provinces become 
a symbolic resource in a verbal discourse.Various public events where regional identity 
is expressed in a ritualistic way are also discussed in the chapter.

The interviews rendered two separate popular discourses. In Jämtland the province is 
retold as an important element for one’s personal identity. The province’s sole town, 
Östersund, constitutes an important node and arena for public rituals and symbolic 
stagings.This is especially clear during the Storsjöyra, a mixture of popular cultural music 
festival and regional manifestation, held in Östersund. The historical theme whereby 
Jämtland is presented as an old peasant republic, recurs in this context as political thea
tre. During the festival, the ”President” appears and delivers a speech to the population. 
This rhetorical rendering of the province as a political community also creates a 
connection and a feeling of belonging in those interviewed.

The popular discourse in Blekinge does not form the same uniform pattern. Instead 
of the homogeneous images of the province’s culture and history that are created in 
Jämtland, the popular discourses in Blekinge indicated a distinct schism within the 
province.The conversations here reflect a centre-periphery relationship with perceived 
power relations within the region. In Blekinge no festivals or public rituals intended
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for the whole province have developed either. The interpretations informants had of 
the significance and meanings of the province were also more personally related and 
emanated from a smaller area. Above all it is the coastal towns that form the basis for a 
subjective feeling ofbelonging.The summers events and markets also have the character 
of smaller town festivals.

Final reflections
In the final chapter I make some personal observations on the research process and how 
I have approached the study reflexively. I summarise the study’s theoretical perspectives, 
its material, and what knowledge the investigation has rendered. Apart from these insights, 
two final observations can be made.

The first is that new and interesting questions can be formulated when the expressions 
of collective identities are analysed as an aspect of a modern visual culture. In this study 
I chose to use a discourse perspective. The study thereby became focused on literary 
presentations and narrative accounts.This means that there is much left to say about all 
the ways that identities are communicated by being staged and visualised.

Secondly, cultural researchers are needed, not to further exemplify and strengthen 
alleged differences between nations, regions, and groups, but to examine how such 
differences can obtain decisive meanings. Even to all appearances harmless and laudable 
efforts to create regional identities involve the risk of a narrow-mindedness that excludes.

Översättning: James Mason
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