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Medeltidens kyrkobyggnader, klosterruiner och gravplatser är 
materiella spår från det förflutna som finns i landskapet runt 
omkring oss. De är meningsfulla för dig och mig på det sätt vi 
väljer att använda dem. I det tidiga 2000-talet brukas medel-
tidens spår av breda grupper i samhället. Detta kan ta sig uttryck 
i arkeologiska undersökningar, som upplevelseinriktad turism 
eller med målet att stärka lokal politik. Dessa handlingar etable-
rar i sin tur idéer om vår egen samtid men är också ett sätt att 
peka ut efterlängtade framtider. I mötet mellan dessa uppstår 
förhandlingar om vilka värden som ska tillskrivas det förflutna. 

Med begreppet medeltider fångar den här studien de breda bru-
ken av det förflutna. I fallstudier som utförts i Vadstena res-
pektive Skänninge, i Östergötland, kartläggs hur bruken sker i 
parallella och ibland kolliderande mobiliseringsprocesser. Vilka 
aktörer ingår i dessa sammanhang och hur agerar de? Vilka 
 idéer, strukturer och handlingsnormer etableras i processerna, är 
några av de frågor som studien diskuterar.  

 

Göran Gruber är forskarutbildad vid Tema Kultur och Sam-
hälle, Linköpings universitet. Detta är hans doktorsavhandling.
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